
Herkent u dit?
Verlopen uw bouwprojecten ondanks een goed doordachte 
aanpak niet altijd naar verwachting? 
Kijkt u ook uit naar:
• Een productieve samenwerking op basis van vertrouwen?
• Een vlotte realisatie waarin wederzijdse verwachtingen worden waargemaakt?
• Een duurzame en prettige relatie tussen partijen op alle niveaus?
En uiteindelijk dubbele winst: een optimale realisatie van de projectdoelen voor de 
opdrachtgever én een positief projectresultaat voor de bouwer.

De sleutel tot succes
Wij, AT Osborne en De Bouwer & Partners, horen relaties deze wens naar verbetering 
uitspreken. Het knelpunt zit veelal in de nadruk op de ‘harde’ structuur kant van 
projectsamenwerking: uitvragen, contracteren en andere juridische aspecten. Dit gaat 
ten koste van de aandacht voor de ‘zachte’ cultuur kant. De sleutel tot succes zit in een 
goed samenspel tussen deze structuur en cultuur kant. Kernwoorden hierbij zijn begrip 
en vertrouwen. Wij geven u graag deze sleutel in handen.
 
It takes two to Tango!
In Tango, het ontwikkelprogramma constructief samenwerken in bouwprojecten leren 
opdrachtgevers en opdrachtnemers met én van elkaar. Zo krijgt u inzicht in wat de 
andere partij beweegt en ontwikkelt u gezamenlijk de samenwerkingsvaardigheden 
en persoonlijke competenties die nodig zijn om de structuur en cultuur kanten van 
samenwerking in de bouw met elkaar in balans te brengen. Het programma bestaat uit 
zes dynamische bijeenkomsten van 2-3 dagdelen en loopt van november 2015 tot mei 
2016.

Voorproeven? Kom naar de Tango preview 
Op 24 september geven we een selectie van onze relaties een voorproefje van Tango. 
Met een serieuze groep opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan we aan de slag om de 
meerwaarde van balans tussen harde en zachte factoren in samenwerking te ervaren. U 
krijgt overzicht van de inhoud en opbrengst van Tango en gaat naar huis met concrete 
handvatten én inspiratie om direct mee aan de slag te gaan.

Zet 24 september nu in uw agenda! 
En meld u nu aan via: 
info@atosborne.nl t.a.v. Fieke de Heus

Meer informatie? Bel:
Reijer Baas (AT Osborne): 0621518289 of 
Syto Goslinga (De Bouwer & Partners): 0653205762

Een initiatief van:

PROGRAMMA

16.00 Ontvangst

16.15 Introductie Tango: 
door Reijer Baas AT Osborne en 
Syto Goslinga De Bouwer & Partners

16.30 Joystick: 
Hoe gaat dat nu die ‘samenwerking’? 
Kijk, huiver en lach…..
Do’s & don’ts van beide kanten

17.15 Samen aan de slag: 
Het geheim van goed werk

18.15 Ontwikkelprogramma Tango: 
Wat levert het u op?

18.30 Borrel met hapjes

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Preview Tango 
Ontwikkelprogramma 
constructief samenwerken in 
bouwprojecten

Datum:  24 september 2015 

Locatie:  Koetshuis AT Osborne 
 John F. Kennedylaan 100, 
 3741 EH Baarn
Voor wie: 
• Opdrachtgevers, verantwoordelijken 

huisvesting en vastgoed
• Opdrachtnemers, directie en 

management bouwers

Tango

Ontwikkelprogramma 
constructief samenwerken 
in bouwprojecten.

Meld u nu aan 
voor de gratis

Preview!

AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken 
op. Onderscheidend is de verbinding tussen 

plannen en praktijk.

De Bouwer & Partners is een full service 
bouwmarketing-partnership. Wij helpen 

onze opdrachtgevers met het verbeteren van 
hun resultaten door het vergroten van hun 

markt- en klantgerichtheid. 


