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Beste ,

Voorwoord
Vorige nieuwsbrief begonnen we met 'Als het kan. Dat zijn de woorden die passen bij de huidige tijd.' Die woorden zijn
nog steeds van toepassing en aangevuld met 'houd 1,5 meter afstand'. De coronacrisis heeft de wereld nog steeds in zijn
greep. Voor veel contractmanagers begint de rust weer een beetje terug te keren na de hectische periode die eind maart
begon en voor velen tot de vakantie duurde. Nadenken over wat de impact is van corona op de afspraken die in het
contract staan, bepalen wat de benodigde aanpassingen zijn. Vervolgens om in overleg te gaan met de andere partij om
tot overeenstemming over de aanpassingen te komen en deze dan uit te voeren. En in veel gevallen niet eens de tijd
hebben om te overleggen, maar eerst de dienstverlening aan te passen en dan pas bespreken wat in het contract moet
worden aangepast. Herkenbaar?
Binnen de vereniging hebben we niet stil gezeten. 28 oktober jl. hebben we de webinar "Categoriseren contracten en
impact op de organisatie" gegeven. De presentatie, het Capgemini rapport en het artikel over de juiste applicatie voor
contractmanagement zijn na te lezen in de bibliotheek van het besloten ledengedeelte van onze website.

Voor het najaar staan er weer activiteiten op de agenda. We hebben als bestuur besloten om voorlopig tot het eind van
het jaar geen fysieke bijeenkomsten te organiseren, maar alles online te doen. Daarvan houden we je op de hoogte.

In deze nieuwsbrief staat ook een oproep voor een tweetal werkgroepen.

Namens het bestuur,
Gert-Jan Vlasveld

Oproep voor werkgroep 'Update Competente Contractmanager'
De uitgave 'De competente Contractmanager' van de NBCM verscheen in 2013 en heeft veel aftrek gehad. Het beschrijft
het werkgebied, de activiteiten en het competentieprofiel van de contractmanager, zoals de leden van de NBCM dat zien.
In 2017 zijn de competenties aangepast naar aanleiding van de conclusies uit het certificeringstraject. Inmiddels zijn we
echter in 2020 beland. Het vakgebied heeft in de afgelopen jaren weer de nodige ontwikkeling doorgemaakt. Dat betekent
dat het tijd wordt de beschrijvingen te herzien en eventueel aan te passen naar de nieuwste inzichten, zodat die weer
helemaal aansluiten bij de huidige tijd.
Ook voor deze herziening willen we, net als de eerste uitgave, een werkgroep opstarten die de herziening en eventuele
aanpassingen gaat verzorgen.

Ben jij lid van de NBCM en heb jij zin om hier je steentje aan bij te dragen? Neem contact met me op om te bespreken
welke bijdrage je zou willen leveren en hoe je dat zou kunnen doen. Ik hoor graag van je!

Gert-Jan Vlasveld
06 44 35 15 29 / gertjanvlasveld@nbcm.nl

Website van de vereniging
Zoals je weet, heeft de website van onze vereniging een besloten deel dat toegankelijk is voor alle leden ("Mijn NBCM").
Het besloten deel van de website kent een aantal onderdelen. Graag brengen we die nog eens onder de aandacht.

Bibliotheek

In de bibliotheek kun je kennis nemen van (downloadbare) literatuur, presentaties en andere documenten. Standaard
worden hier bijvoorbeeld de notulen van ALV's geplaatst en handouts van presentaties van NBCM-events. Het is ook
mogelijk je eigen bijdrage te delen. Denk bijvoorbeeld aan eigen publicaties in media, whitepapers of andere bijdragen op
het vakgebied contractmanagement of anderszins relevant voor contractmanagers.

Discussies
In dit forum kun je discussies starten over bijvoorbeeld actuele thema's, oproepen plaatsen of (inhoudelijke) vragen
stellen.

Bij "mijn profiel" op deze pagina kun je jouw profielgegevens zien en bewerken
.
Mocht het even geleden zijn dat je hebt ingelogd? Vraag dan eenvoudig een nieuw wachtwoord aan. Dat kan makkelijk
en snel via de site.

Notulen Algemene Leden Vergadering
Op 10 maart jl. vond de Algemene Leden Vergadering plaats in hotel Oud Londen te Zeist. De notulen van de ALV zijn
beschikbaar in de bibliotheek van het besloten deel van de website.

Mede-organisatoren lustrumfeest gezocht
Vanwege de coronamaatregelen is het lustrumfeest van 11 november 2020 verplaatst naar 21 april 2021. Het onderwerp
voor het lustrumfeest is "Het vak Contractmanagement in 2030'. Het feest wordt georganiseerd op 21 april 2020 bij
"Oudaen" in Utrecht. De sprekers geven hun inzichten over de verschillende aspecten die op weg naar
contractmanagement in 2030 belangrijk worden geacht.
Heb je zin mee te denken over de verdere invulling van het feest? We kunnen nog wel organisatietalent gebruiken.
Aanmelden voor het mee helpen organiseren kan via info@nbcm.nl.

Veel succes met je werkzaamheden in deze bijzondere periode en we wensen je een goede gezondheid toe.

Het bestuur
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