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Vorige zomer zaten Cees Maaskant (directeur Balance) en Robert-Jan

van den Berg (relatiebeheerder CROW) voor het eerst met elkaar om

de tafel. Nu, een jaar later, heeft CROW tweemaal de Leergang

Modern Contractmanagement (LMC) verzorgd bij Balance en krijgt

verdere samenwerking gestalte.

Aanleiding voor het gesprek tussen Cees
Maaskant en Robert-Jan van den Berg in
2014 was de Leergang Modern Contract-
management, die Balance wilde afnemen
van CROW. “Onze mensen werken op
advies- en interim-basis bij onze publieke
en private opdrachtgevers”, legt Maaskant
uit. “We willen dat ze een kennisvoor-
sprong hebben. De markt hecht hier waar-
de aan en die waarde zal de komende jaren
alleen nog maar toenemen. Standaardisatie
van projectmanagement en contractering
is een trend die we zien. Als iedereen
dezelfde training, op hetzelfde hoge niveau
heeft gevolgd, kunnen we daar als organi-
satie in mee en zo onze opdrachtgevers
beter adviseren.”

Voor Maaskant stond CROW bovenaan het
lijstje in de zoektocht naar een geschikte
leergang. “Om twee redenen”, zegt de
directeur van Balance. “Vanwege de kwali-
teit van de training en vanwege de certifi-
cering. Het certificaat bij deze leergang
maakt voor iedereen zichtbaar dat we alle
kennis en kunde in huis hebben op het
gebied van modern contracteren.”

Het kennismakingsgesprek dat Maaskant
had met Van den Berg ging niet alleen over
de leergang. Van den Berg: “We zitten in
dezelfde business en zoeken allebei naar
kansen en ontplooiing. We hebben het
over de leergang gehad, maar we zaten
ook al gauw te filosoferen: waar kunnen
we elkaar nog meer vinden en versterken?”
Maaskant: “We hebben toen afgesproken
dat Robert-Jan met een voorstel voor de
leergang zou komen en dat we parallel
daaraan zouden gaan onderzoeken wat we
nog meer voor elkaar en elkaars stakehol-
ders kunnen betekenen.”

Balance en CROW 
dagen elkaar uit

Respect voor elkaars belangen
Voor CROW was het de eerste keer dat
het de leergang op deze wijze – een tien-
daagse incompanytraining waarin alle
onderdelen van modern contractmanage-
ment aan bod komen en op elkaar zijn
afgestemd – aanbood. “Onderdeel van de
afspraak was dat Balance ons zou voorzien
van feedback”, zegt Van den Berg. “Dat
hebben ze gedaan, heel uitgebreid, en
daarmee hebben ze ons geholpen de
leergang aanzienlijk te verbeteren.” Maas-
kant: “Wat ik erg waardeer, is dat CROW
openstaat voor de ideeën van onze men-
sen, die zowel theoretische kennis als een
schat aan praktijkervaring hebben. Verder
verloopt de communicatie met CROW op
een prettige, soepele manier, met respect
voor elkaars belangen. En de kwaliteit van
de dienstverlening is goed, dat is natuurlijk
een vereiste.”

De tevredenheid bij Balance heeft ertoe
geleid dat CROW de leergang inmiddels
voor een tweede keer incompany heeft
mogen verzorgen. “We hebben de intentie,
mits er voldoende deelnemers zijn, de
leergang nog wel een aantal keren af te
nemen”, zegt Maaskant. Daarnaast begint
de samenwerking tussen beide organisa-
ties verder vorm te krijgen. Maaskant:
“Meest concreet is dat op dit moment een
aantal mensen van ons als CROW-docent
lesgeeft. Daarnaast houden we twee keer
per jaar een inhoudelijke bijeenkomst voor
onze medewerkers, daar kan CROW bij
aanhaken om kennis uit te wisselen. Ook
vanaf onze eigen website Balance.nl linken
we naar CROW, en ik zie, zeker in de pro-
jectbeheersingshoek, nog wel meer moge-
lijkheden.”
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Dennis de Raat (senior consultant bij Balance) maakte onderdeel

uit van de eerste groep Balance-cursisten en voorzag CROW

van feedback. Inmiddels geeft hij zelf les namens CROW.

Een dubbelgesprek met de kersverse docent en Arjan Visser,

namens CROW verantwoordelijk voor de Leergang Modern

Contractmanagement en tevens (mede)docent van de leergang.

Hoe heeft Visser de eerste incompany
leergang bij Balance ervaren?
“Als docent streef je naar interactie”, zegt
hij. “Ik heb weleens een groep die moei-
zaam loskomt. Een andere keer gaat het
prima. En heel soms word ik overladen.
Dat laatste was bij Balance het geval.”
De Raat: “Iedereen wisselde ervaringen uit
en mengde zich in discussies. De trainers
daagden de deelnemers uit en andersom.
Er zat heel veel dynamiek in de groep.”

Hoeveel heeft CROW aan de feedback
van Balance gehad?
Visser: “We hebben nog nooit zo’n uitge-
breide, doortimmerde evaluatie gehad.
Meteen na een module blikten we met
Dennis terug en keken we vooruit naar
de volgende module en wat we zouden
kunnen verbeteren.”

Wat zoal?
De Raat: “Dat bepaalde onderdelen, waar
de markt mee worstelt, zoals het omgaan
met risico’s, nog meer aandacht zouden
kunnen krijgen. Maar ook praktische din-
gen. De eerste groep had vier zaterdagen
les. Voor de tweede groep hebben we
besloten minder weekenddagen in te
plannen.”

Wat is de kracht van de leergang?
Visser: “De synergie tussen de onderdelen.
Dat het een geheel is. Onder de cursisten
was bijvoorbeeld een contractmanager,
maar ook een aanbestedingsjurist.
Die laatste heeft niet direct iets te maken
met het opstellen van een contract, maar
de kennis helpt haar wel in haar werk.”
De Raat: “Wat ook prettig is, is dat we de
leergang met collega’s volgen. Stel dat je in
de praktijk iets op je bord krijgt wat net niet
jouw ‘cup of tea’ is, dan kun je een collega

‘Wat ik leer,
deel ik graag’

aanschieten. Dat gebeurt nu regelmatig.
Tweemaandelijks houden we intervisieses-
sies. We hebben ook een Whatsapp-groep
met iedereen die de leergang heeft ge-
volgd. Soms zet iemand een vraagstuk op
de app en dan volgen er tien oplossings-
richtingen. Het enthousiasme is dus ook
na de cursus gebleven.”

Het enthousiasme heeft er zelfs toe geleid
dat Balance docenten levert aan CROW.
Visser: “We zoeken voor onze cursussen
altijd naar een mix van CROW-docenten
en de beste mensen uit de praktijk.
Die hebben we bij Balance gevonden.”

Onder wie dus Dennis de Raat, die tijdens
de Summer School in augustus zijn vuur-
doop als CROW-docent beleefde. Waarom
heeft hij ja gezegd tegen het lesgeven?
De Raat: “Wat ik leer, deel ik graag. Ik zoek
naar duurzame verbindingen. Dat geldt
ook voor Balance. We onderhouden lange
termijnrelaties met onze opdrachtgevers.
En wat ik hier bij Balance en ook tijdens de
Summer School heb ervaren: vanuit de
groep komt interessante casuïstiek. Op die
manier kom ik er weer achter wat er in de
markt speelt.”
Visser: “Dat is voor mij één van de belang-
rijkste redenen om te doceren. Als ik hon-
derd mensen lesgeef, levert me dat hon-
derd praktijkcasussen op. Die laat ik weer
in CROW-werkgroepen landen. Soms hoor
ik dan terug: ik wist helemaal niet dat dit
speelt. Die inbreng is dus heel waardevol.”
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Hoe ziet de Leergang
Modern Contractmanagement eruit?

De leergang start met een dag basis-
kennis over de UAVgc.
In de dagen daarna volgt een verdieping
als het gaat om het opstellen van moder-
ne contracten en vraagspecificaties, met
onder meer aandacht voor functioneel
specificeren en Systems Engineering. 
De verschillende aspecten van aanbeste-
den komen dan aan bod, met aandacht
voor diverse procedures, EMVI en de
bespreking en verdeling van risico’s 
tussen opdrachtgever en -nemer.
Vervolgens verschuift de aandacht 
naar de fase van uitvoering en leren 
de cursisten de basisprincipes van 
Systeemgerichte Contractbeheersing.
Op de laatste dag wordt het onderdeel
kostendeskundigheid bijgespijkerd.

  Leergang Modern Contracteren
www.crow.nl/4008
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