
Steeds meer opdrachtgevende partijen kiezen voor 

geintegreerde contracten en meer interactieve vormen 

van aanbesteden. Daarbij hoort ook een moderne stijl 

van handelen; samenwerken (houding, gedrag en 

interactie) en risicogestuurd denken/handelen staan 

centraal in elke fase van het project.

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen niet 

langer (alleen) leunen op technische competenties om 

een project te laten slagen. En aangezien er gedrag 

veranderd moet worden, is het ontwikkelen van 

kennis over ‘modern contracteren en aanbesteden’ niet 

voldoende.

Verbinding leggen tussen het ontwikkelen van kennis 

en de verandering in houding en gedrag. Daar helpen 

Tauw en Cratos u graag bij!

De 4 V’s
De verbinding tussen harde kennis en bijbehorende 

‘soft’ skills (houding en gedrag) binnen een organisatie, 

begint bij het scherp krijgen van de ambitie. Vervolgens 

moeten medewerkers niet alleen bewust worden van 

de essentiële rol die zij spelen, ze moeten ook de juiste 

middelen tot hun beschikking krijgen om het gewenste 

resultaat te behalen.

Tauw & Cratos zetten daarom in op de 4 V’s: 
• Verbinden: Verbinding tussen het ontwikkelen van 

kennis en de verandering van houding & gedrag

• Verdiepen: Verankeren van BEWUSTZIJN in mens en 

organisatie

• Vooruitkijken: De toekomst houdt niet op bij het 

projectresultaat, resultaat is een organisatie- of 

maatschappelijke doelstelling.

• Verwachten: Helderheid in wat men wil bereiken, 

om te kunnen sturen op resultaat.

Wij leggen de verbinding tussen uw projectopgave en 

uw staande organisatie.

Onze aanpak (bewezen succesvol) genereert geen 

dikke rapporten of ellenlange besprekingen, maar 

verfrissende trainingen en workshops (op basis van 

praktijkvoorbeelden) die uw medewerkers centraal 

stellen en positieve energie geven. 

Wilt u kennismaken met ‘projecten zonder gedoe’? 

Neem vrijblijvend contact op met Tauw en Cratos! 

Taco Verkerk  
Tauw

      +31 61 58 67 04 4           

      taco.verkerk@tauw.com  

Diederik Biesboer
Cratos consulting

      +31 62 42 10 90 5           

      d.biesboer@cratosconsulting.nl

Samenwerken in een Bouworganisatie
Verbinding tussen het ontwikkelen van kennis en de 
verandering van houding en gedrag.

www.tauw.nl
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