MADE is allesomvattend, kortom wij zijn HET kenniscentrum van metselwerk in Nederland.
Samen met onze participanten gaan we voor verbondenheid en betrokkenheid.
Op verschillende manieren kunt u zich aansluiten bij ons om samen METSELWERK breed uit te dragen!
Participant Kenniscentrum

bijdrage = € 2.500,- / jaar

Voor deze vaste jaarlijkse bijdrage bieden wij u het volgende:
COMMUNICEREN
 U maakt deel uit van het MADE netwerk
 Naamsvermelding in alle communicatie uitingen
 Verspreiden van uw nieuwsitems via de digitale nieuwsbrief (12x per jaar / 20.000 adressen)
 Toegang tot MADE website voor uw product- en projectinformatie
 Integratie van uw sociale media platformen met die van MADE
 Gebruik van de faciliteiten in het Kenniscentrum in Tilburg
INFORMEREN
 Metselwerk-vraagbaak-inloopochtend (9x per jaar, de 2e vrijdag v/d maand, 8u00 – 12u00, m.u.v. de
vakantieperiodes)
o Door gezamenlijke aanwezigheid ontstaan integrale, creatieve en slimme oplossingen
o One-stop-consultancy voor architecten en opdrachtgevers
o “Leer van elkaar” - “Luister naar elkaar” - 1 + 1 = 3
 Actieve rol in themadagen die de sector informeren. U heeft inspraak in de thema’s en indeling van de dag!
o Voor 2015 zijn de navolgende thema’s vastgelegd (nog in willekeurige volgorde):
 Restauratie
 Renovatie
 Verlijmen van steenstrips
 Energie actieve gevels
Verder staat op de planning een evenement te organiseren rond de uitgifte van het metselwerk-boek dat
op initiatief van de Academie van Bouwkunst te Amsterdam is uitgewerkt.
Trainingen en opleidingen kunnen wij verzorgen. Hieraan zijn kosten verbonden welke in overleg samen bepaald
zullen worden. Op de MADE website publiceren wij een standaard aanbod aan opleidingen, waarbij een aantal in
samenwerking met andere instanties zullen worden verzorgd.
OPLEIDEN
 Uw eigen binnen- of buitendienst bijscholen?
 Klanten trainen in het omgaan en juist verwerken van uw producten?
 Product overstijgende opleidingen gecombineerd met andere partijen?
o Trainingsfaciliteit voor theorie en praktijk
o Uw in het MADE magazijn aanwezige producten worden ingezet
o Inbreng in programma(s) mogelijk - maatwerk
o Certificering / erkenning waar mogelijk toegepast
MADE staat open voor iedereen. Producenten, verwerkers, architecten, constructeurs, aannemers etc.
Iedereen met betrokkenheid bij metselwerk kan participant van MADE worden.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
MADE Center - Maidstone 20 - 5026 SK TILBURG - T +31 (0)13 8200300
E info@madecenter.eu W www.madecenter.eu
Harrie Vekemans : +31(0)6-53283082 - harrie@madecenter.eu
Marcel Ruben : +31(0)6-53437399 - marcel@madecenter.eu
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