ConsulTable

waar privaat en publiek elkaar ontmoeten

De ConsulTable is een open tafel voor adviserend ingenieurs die actief zijn in de
gebouwde omgeving. ConsulTable maakt deel uit van het netwerk van De
Bouwcampus.
ConsulTable is gestart binnen het programma PSIBouw in 2004. De tafel bestaat
uit circa acht enthousiaste netwerkers en beïnvloeders uit private en publieke
consultancybureaus.

Kennis Delen
Inzichten en
meningen
worden gedeeld

De tafel komt vijf keer per jaar op wisselende locaties bijeen. Doel is kennis en
ervaring uit wisselen over vernieuwing van de bouwsector, waarbij een positief
kritische blik op de eigen rol niet uit de weg wordt gegaan.

voor persoonlijke
ontwikkeling en
om in de eigen
netwerken
verder uit te dragen

Een greep uit de resultaten
Bijeenkomst i.s.m. RWS over ‘lokaal als nieuw perspectief’. Dit resulteerde in een
uitnodiging om op de omgevingsmanagementdag 2013 twee workshops te houden
(meest bezocht).

Relatiebeheer

Meegedacht met de decaan over curriculum van de civiel ingenieur aan de TU
Delft in 2009.
Game voor concurrentie gerichte dialoog voor een snelweg ontwikkelt (LINK) en
gespeeld met meerdere doelgroepen in 2006.

Blogs

Boeiende Locaties
De Rotterdam,
Noord/Zuidlijn, schip
Rijkswaterstaat1,
De Bouwcampus, Pastoe
Fabriek, verkeerscentrale
Helmond

Sinds 2015 verschijnt na elke ConsulTable een blog op de website van De
Bouwcampus:
•
•
•
•
•
•
•

Open en bloot samenwerken
Proactiviteit loont
De civiele data ingenieur
Baatgericht organiseren
Van contract naar contact
Crisisbeheersing en innovatie
Circulaire Economie

•
•
•
•
•
•
•

Andere Tijden
De nieuwe omgevingswet
Van rennen naar plannen
De Bouwagenda
Smart mobility
Slimme daken
Innovaties inkopen

Leden (2018)
Hilde Eleveld – Gemeente Utrecht
Matthew Marshall – Witteveen+Bos
Wouter van Schelt – Rijkswaterstaat
Eugenie Bruins - Gemeente Eindhoven
Cor Klaassen – Advin

Contact
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met:
Annoesjka Nienhuis
info@buronienhuis.nl
06 - 5104 6613
www.consultable.nl

