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Ede, 30 januari 2015 - Het management van Aanbestedingskalender heeft per 1 januari 2015 alle
aandelen van Aanbestedingskalender BV overgenomen van de Stichting CROW.
Aanbestedingskalender.nl is het grootste nationale platform waar door de opdrachtverstrekkers
aanbestedingen worden geplaatst en waar bedrijven relevante opdrachten kunnen vinden.
Over de MBO
De management-buy-out zal voor de organisatie niet veel veranderingen meebrengen. Het team van
Aanbestedingskalender is de afgelopen jaren zelf al verantwoordelijk geweest bij de bepaling en
dagelijkse uitvoering van de strategie. Xylander Kroon, manager: ‘Aanbestedingskalender is de
afgelopen jaren flink gegroeid, zowel kwantitatief als kwalitatief. We hebben de stap gemaakt van een
platform voor met name “werken”, naar hèt platform voor “werken”, “leveringen” en “diensten”.
Iman Koster, directeur CROW, is ervan overtuigd dat de ingeslagen weg succesvol wordt voorgezet: ‘Ik
kijk met trots en genoegen terug op de dingen die we gerealiseerd hebben. De MBO is een uitstekende
manier om Aanbestedingskalender als zelfstandig bedrijf verder uit te bouwen’.
Gevraagd naar zijn beweegreden om uit Aanbestedingskalender te verkopen: ‘Het is tijd dat Stichting
CROW zich terugtrekt als investeerder van het eerste uur. We hebben Aanbestedingskalender BV in
de markt gezet en de dienstverlening is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. CROW is minder thuis in
domeinen als bijvoorbeeld “zorg”. De huidige directie wil een verbreding van het huidige platform en
dat is een logische keuze’.
Xylander Kroon beaamt dit: ‘de Stichting CROW was de ideale partij om een stevige basis te leggen,
maar het is nu tijd om de dienstverlening uit te breiden naar andere werkterreinen’.
Volgens Koster en Kroon blijven Aanbestedingskalender en Stichting CROW bij nieuwe initiatieven
samen werken. Zoals bijvoorbeeld rond CROW ProContract. Opdrachtverstrekkers hoeven dan
gedurende de gehele contract en aanbestedingsprocedure maar één keer gegevens in te voeren
hetgeen leidt tot een zeer efficiënte en effectieve werkwijze.

