
Acties in 2019 

Dit thema wordt in het bestuur eerst nader verkend voordat tot eventuele vervolgactie wordt 

besloten. In mei staat hierover een bespreking met Portaal op de rol. 

De slag naar modulair, industrieel bouwen 

Om de ambitie van het NCB te halen, wordt veel verwacht van het terug dringen van de factor arbeid 

in het ontwikkel- en bouwproces d.m.v. het modulariseren en industrialiseren van het bouwen en de 

digitalisering die daarmee samenhangt. Dat zal niet alleen leiden tot minder werk op de bouwplaats, 

maar ook tot aanzienlijke reductie van arbeid in het proces daaraan vooraf gaand. Waarschijnlijk is 

ook hier de standaardisatie van de vraag (van de conceptaanbieders) en het aanbod (van de industrie) 

het beginpunt.  

Acties in 2019 

In de afgelopen tijd is gebleken dat zowel conceptaanbieders als partijen in de industrie dit onderwerp 

met elkaar willen verkennen. Ook corporaties hebben hierin belangstelling getoond. Het vormen van 

een groepje betrokken medewerkers bij NCB-leden dat de ‘why, how, what’ gaat verkennen en ons 

adviseert of er eventueel een programma voor moet worden opgestart. 

Communicatie NCB en haar programma’s 

De communicatie moet bijdragen aan groei betaalbare markt. Omdat we een netwerk zijn, is het 

werken met leden als ambassadeurs van die groei de basisstrategie. Zij werken aan bekendheid met 

en de groei van het NCB en haar programma’s. Zij worden daarin gesteund door een 

communicatieteam. Dat team bestaat nu uit Silvie, twee communicatiemedewerkers (van Alwel en 

WonenLimburg) en iemand van Aedes. Zij hebben een eerste opzet van het communicatieplan 

uitgewerkt op basis van de ambassadeursstrategie. Elementen daarvan zijn:  een workshop op de 

Corporatie dag van Aedes, een Tour door Zuid NL, aanhaken bij bestaande initiatieven in netwerk, een 

Tour door NL (inzet groei NCB/BS) en informeren en successen delen met grote corporaties en overige 

partijen. 

Daarnaast gaat het NCB actieve deelnemers in Bouwstroom voor deelname aan het NCB interesseren 

(13 zijn al lid, 25 nog niet). Doel groei ruim 10 nieuwe leden naar in totaal ca. 50 leden eind 2019. 

Als de nieuwe missie en strategie en dit werkplan is vastgesteld worden de programma’s en de 

basisdiensten op de NCB-site beter zichtbaar gemaakt en gebuikt bij de promotie. 

De huisstijl is verwaterd. Er is deels een nieuwe stijl opgepakt in de recente publicaties. Het lijkt nuttig 

te gaan werken aan een nieuwe huisstijl en de daarbij horende standaards tbv communicatie uitingen. 

Samenwerking met Aedes en anderen 

Hierboven zijn meerdere onderwerpen voor samenwerking genoemd: gebruik conceptenboulevard 

door corporaties, breder gebruik van kennisdiensten, een tour door NL en de samenwerking in De 

Bouwstroom. Veel past binnen de Aedes vernieuwingsagenda.  

Acties in 2019 

Overleg met hun directeur Jeroen Pepers heeft toezegging van steun opgeleverd. Die zal verder 

ingevuld moeten worden in geregeld overleg. 

Uitbouwen organisatie 

Taken en werkzaamheden backoffice en programmamanagement 



Silvie verzorgt de taken van het backoffice. Eind februari neemt zij de taken van Kaan bij de 

Conceptenboulevard over. De taken van het backoffice zijn: 

1. Verzorgen van het secretariaat van het NCB, inclusief de administratie en verslaglegging 
2. Ondersteunen van de programma’s met secretariaatswerkzaamheden 
3. Organiseren van de basisvoorzieningen en de communicatie op aanwijzing van de directeur 

 

Het is aan de werkgroepen Opschalen en Baanbreken ondersteuning voor het managent van de 

programma’s aan te trekken. Belangrijke voorwaarden is dat iedere groep uit hun eigen midden een 

of meerdere kartrekkers vinden. 

De centrale aansturing van de programma’s komt van de directeur van het NCB. 

Directeur Netwerk en bestuur 

Directeur netwerk benoemen ter opvolging Pieter Huijbregts in het eerste half jaar, vervolgens overlap 

van maximaal ½ jaar. Kenmerken opvolging: vertrouwd met corporaties en bouwers, intrinsiek en 

bewezen geïnteresseerd in conceptueel bouwen en NCB. Dorien en Pieter komen met voorstel. 

Planning en begroting 2019. 

Planning 2019 

 


