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Beste secretariaat,

Voorwoord
Als het kan. Dat zijn de woorden die passen bij de huidige tijd. De coronacrisis heeft de wereld in zijn greep gekregen
en in de afgelopen maanden zijn we allemaal overgegaan op online vergaderen en werken vanuit huis in een
ontdekkingstocht naar het nieuwe 'normaal'. Gelukkig lijkt het tij te keren. De kinderen weer naar school, een bezoekje
aan de horeca (met reservering) en vakantie, maar uiteraard 'wijs op reis'. Ook contractmanagement is veranderd maar
nooit weg geweest. Juist in de crisis was de contractmanager meer dan nodig want samenwerken, ook met de andere
contractspartij, was nog nooit zo belangrijk. In deze nieuwsbrief aandacht voor contractmanagement in tijden van
corona, het aanstaande jubileum van de vereniging en andere aandachtspunten.

Contractmanagement in tijden van corona
Wat betekent de coronacrisis voor het vakgebied contractmanagement? Hoe verandert de rol van de contractmanager?
Op 30 april jl. organiseerde de NBCM een video conference over deze onderwerpen. Voor ruim 20 deelnemers werd
een presentatie verzorgd door Cecile van Velsen en Robert Grandia over deze onderwerpen. De presentatie is te
downloaden op de website.
Er is een nieuwe discussie geopend op de website naar aanleiding van de webinar 'Contractmanagement in tijden van
Corona'. Discusieer je mee?

Studententarief
Steeds vaker zien we dat het onderwerp contractmanagement in de beroepsopleidingen aandacht krijgt. Dat is een
mooie ontwikkeling want ook voor starters op de arbeidsmarkt is het een interessant vakgebied met mogelijkheden. De
NBCM wil dan ook studenten die interesse hebben in het vakgebied aanmoedigen om lid te worden van de vereniging.
De contributie voor het lidmaatschap voor studenten is door het bestuur vastgesteld op € 25,- per jaar. Ken je studenten
die interesse hebben in het vakgebied of een (afstudeer)stage doen in contractmanagement, informeer ze dan over het
lidmaatschap!

Tipje van de sluier
Dit jaar bestaat de NBCM 10 jaar zoals jullie inmiddels al weten en dat laten we niet zomaar voorbij gaan. Op 11
november vindt de jubileumbijeenkomst van de NBCM plaats. De bijeenkomst begint al vorm te krijgen en we lichten
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dan ook graag alvast een tipje van de sluier op. We beginnen om 14:00 en sluiten af rond 21:30 na een diner. Als
locatie hebben we een plek op het oog in het centrum van Utrecht met veel historie. Dus noteer de datum en tijd alvast
in je agenda en tot ziens op 11 november!

Gezocht
De NBCM gaat over enige tijd overstappen op een nieuwe en verbeterde versie van de website. Wij zoeken nog een
enthousiast lid die als de implementatie van de nieuwe website wil ondersteunen. Affiniteit en interesse om bij te
dragen? Laat het ons weten.

Volgende activiteiten 2020
De volgende aciteiten zijn geplaatst op de agenda:
l
l
l
l
l

Juni: Webinar 'Contractmanagement uit de frontlinie van Corona
September: Webinar 'Impact categoriseren van contracten en de organisatie' - ketenbreed
Oktober: Bijeenkomst 'Binden en Boeien
November: Bijeenkomst bij TNO
11 november: Lustrumfeest 'Het vak Contractmanagement in 2030' bij 'Oude Daen' in Utrecht

De exacte data, het programma en de inhoud van bovengenoemde bijeenkomsten volgen t.z.t.
Aanmelden via deze bijeenkomst kan via info@nbcm.nl

Het Bestuur
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