Nieuwe Trainingen
op uw vakgebied

U LEERT:

Aanbestedingen voorkomen
De overheid geeft belastinggeld uit. Daarom worden veel overheidsopdrachten door middel van een aanbesteding in de markt gezet. Inschrijvers
en inkopers zijn dan gebonden aan strenge aanbestedingsregels. Maar wist
u dat er ook uitzonderingen zijn?
Onder de Aanbestedingswet 2012 is een groot aantal diensten uitgezonderd van het gewone aanbestedingskader. Deze diensten vallen onder het
verlichte regime. In de praktijk betekent dat, dat aanbestedende diensten
die opdrachten onderhands kunnen gunnen. In sommige gevallen zelfs 1
op 1. Aanbestedende diensten hebben daar vaak wel hulp bij nodig: uw
hulp. Wilt u ook weten om welke opdrachten het gaat en hoe u kunt voorkomen dat ze worden aanbesteed?
Meldt u dan nu aan voor de training aanbestedingen voorkomen.

 Hoe u eerder dan uw concurrenten
weet
wanneer
opdrachten
worden vergeven
 Welke opdrachten onder
verlichte regime vallen

het

 Welke opdrachten onderhands
mogen worden weggezet
 Hoe u de aanbestedende dienst
helpt om aanbestedingen op uw
vakgebied te voorkomen

WANNEER:

dinsdag 15 mei

DOOR:

Ireen Boon
Jurgen Warmerdam

WAAR:

in Abcoude

DUUR
1 dag

PRIJS

€ 887,00 ex BTW

U LEERT:

Winnende overheidspresentaties

 Hoe u de belangrijkste elementen
die de overheid wil horen naar boven haalt

Wat de opbouw van een pitch is

Hoe u, uw verhaal laat ‘plakken’

Hoe u zorgt dat u voorbereid bent
op alle mogelijke vragen

Steeds meer overheden willen de inschrijvende partijen zien voordat
wordt overgegaan tot gunning. Een presentatie of een pitch is dan onderdeel van de aanbesteding. Maar hoe weet u wat ze willen horen?
Hoe kunt u onderscheidend zijn zonder de regels te overtreden?
In deze gloednieuwe training bouwen we aan een sterke pitch.
Een pitch die naadloos aansluit bij de vragen van de aanbestedende dienst
en die u als presentator stevig doet staan en gericht doet antwoorden.

 Hoe u zonder zweethanden de
vraag achter de vraag beantwoordt
en zo de opdracht binnen haalt

Geinteresseerd in deze training? Meldt u dan nu aan voor de winnende
overheidspresentaties.

 Hoe u voorkomt dat u dingen
overslaat of juist teveel vertelt

WANNEER:

7 juni van 10:00 tot 16:00 uur

DOOR:

Ireen Boon

WAAR:

in Abcoude

DUUR
1 dag

PRIJS

v.a. € 887,00 ex BTW

U LEERT:

De overheid als klant
De overheid geeft jaarlijks ruim 70 miljard euro uit op de markt. Ieder jaar
opnieuw. Daarmee is zij een aantrekkelijke klant, misschien ook wel voor
uw bedrijf. Maar hoe werkt die overheid nou precies? Wie de structuur
van de overheid niet kent en de taal van de ambtenarij niet spreekt, loopt
vroeg of laat vast in het bureaucratische bos. Dat is zonde, want de overheid is eigenlijk heel overzichtelijk. Voor wie weet wat de basisprincipes
zijn tenminste. Zakendoen met de overheid is als een schaakspel. In het
wilde weg zetten doen zonder de regels te kennen, is verspilde moeite.
Wilt u leren wat de regels en de spelers zijn, zodat u met een doelgerichte
strategie aan tafel komt? Meldt u zich dan nu aan voor onze cursus.
Geinteresseerd in deze training? Meldt u dan nu aan voor de overheid
als klant

 Hoe de overheid werkt en wat u
daarmee kunt
 Hoe u een opdracht kunt zien aankomen
 Welke opdrachten onderhands
(zonder aanbesteding) worden
vergeven
 Hoe u zorgt dat u wordt uitgenodigd

WANNEER:

25 juni van 10:00 tot 16:00

DOOR:

Ireen Boon

WAAR:

in Abcoude

DUUR
1 dag

PRIJS

v.a. € 887,00 ex BTW

U LEERT:

Vragen stellen
Een van de meest onderschatte momenten waarop u invloed kunt hebben op een aanbesteding, is tijdens de vragenronde. De mogelijkheid tot
het stellen van vragen zit, anders dan de meeste inschrijvers denken, niet
alleen op technische of inhoudelijke onduidelijkheden. Ook (onverzekerbare) aansprakelijkheden kunnen tijdens de vragenronde ter discussie
worden gesteld en worden aangepast. Maar de vragenronde is in meer
opzichten het moment bij uitstek om de aanbesteding te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de eisen naar beneden te laten bijstellen zodat u toch wel
kunt meedingen of juist de eisen omhoog te laten bijstellen zodat u zeker weet dat uw belangrijkste concurrent niet kan meedoen. Of door een
vraag zo te formuleren dat er een juridisch risico ontstaat voor de aanbestedende dienst. Wil jij ook meer uit de mogelijkheden van de vragenronde halen om invloed te krijgen tijdens de aanbesteding?
Geinteresseerd in deze training? Meldt u dan nu aan voor de training
vragen stellen.

 Welke vraag u het beste kunt gebruiken in verschillende situaties
 Hoe u een antwoord voorkomt als
“niet akkoord. Zie bestek”
 Hoe u de aanbestedende dienst
kunt dwingen tot het treffen van
maatregelen
 Hoe u, uw concurrenten kunt uitschakelen in de vragenronde
 Hoe u, uw vragen zo formuleert
dat de afdeling juridische zaken
mee gaat kijken
 Hoe u, uw vragen zo opstelt dat zij
dienen als dossier in een rechtszaak of klachtenprocedure na afloop.

WANNEER:
5 juni

DOOR:

Ireen Boon
Kim Schofaerts

WAAR/DUUR:

in Abcoude / 1 dag

PRIJS

v.a. € 887,00 ex BTW

De Trainers

Ireen Boon
Ireen studeerde internationale betrekkingen en
staats-bestuursrecht en zette voor MKB-Nederland
verschillende ondernemersorganisaties op.
Zij vertegenwoordigde jarenlang het mkb bedrijfsleven
bij de landelijke en lokale overheid. Daardoor kent Ireen
de structuur van de overheid en spreekt zij de taal van
ondernemers.
Ireen heeft bijzondere belangstelling voor marktwerking en mededinging en de positie die markt en overheid daarin (zouden moeten) hebben.

Kim Schofaerts
Kim studeerde Bestuurskunde en volgde de leergang
Aanbedstedingsrecht aan de VU. Sinds het begin van
haar loopbaan in 1997 heeft zij vele bedrijven succesvol begeleid met inschrijven en aanbestedingen. Zij is
daardoor inmiddels uitgegroeid tot een van dé aanbestedingsexperts van Nederland.
Naast het bieden van advies, opleiding en doen van
onderzoek ontwikkelt Kim nieuwe concepten om het
onderwerp aanbesteden voor iedereen begrijpelijker
en toegankelijker te maken. Als voorzitter van MKB
Den Haag is zij lid van de Taskforce Aanbesteden bij de
gemeente Den Haag.

De Trainers

Jurgen Warmerdam

Training incompany?

Jurgen studeerde fiscaal recht en was enige jaren belastingadviseur. Daarna heeft hij ruim 12 jaar de fiscaal economische lobby van MKB-Nederland georganiseerd. Hij
was direct betrokken bij vele succesvolle lobbytrajecten
aldaar.

U kunt er voor kiezen om expertise in uw eigen organisatie op te bouwen.

Sinds 2009 is Jurgen zelfstandig lobbyadviseur. De laatste jaren heeft hij zich toegelegd op lobby’s bij decentrale overheden als provincies en gemeenten.
Jurgen is als geen ander in staat om de wensen van ondernemers en overheden bij elkaar te brengen.

Wij verzorgen diverse incompany trainingen op het gebied van public affairs, lobbyen, inschrijven op aanbestedingen en zaken doen met de overheid. Wij nemen
graag contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
U kunt ook voor een out of company training kiezen,
dan gebruikt u onze unieke lokatie voor optimale focus
enerzijds en maatwerk anderzijds. Wij komen graag in
contact om de mogelijkheden te bespreken.

BELANGRIJK OM TE WETEN
 Met uw deelname aan het nieuwe cursusaanbod komt u in aanmerking voor het behalen van uw
professionele punten.
 U kunt zich aanmelden op onze website: trias-politica.nl/aanmelden. Na onze verwerking ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 Aanmeldingen behandelen wij op volgorde van binnenkomst; tevens houden wij, voor zover van
toepassing, rekening met eventuele concurrerende bedrijven binnen één groep.
 We werken altijd in groepen van maximaal 20 deelnemers; afwijkingen zullen wij melden. Wij behouden ons het recht voor een training te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende deelnemers.
 Onze trainingen worden gegeven op een kleinschalige locatie in Abcoude. De trainer en locatie
staan vermeld bij de training.
 De prijs is exclusief btw, maar inclusief eventuele lesmaterialen, lunch, consumpties en borrel ter
afsluiting van de cursus.
 Facturatie vindt plaats voorafgaande aan de training; betaling dient te zijn voldaan vóór de training.
 Op onze cursussen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te downloaden via
onze website trias-politica.nl en ontvangt u ook bij definitieve inschrijving.

Buitenplaats Geyn Vreught
Gein Zuid 41, 1391 JG – Abcoude

T: 085-06 061 25
E: info@trias-politica.nl
W: www.trias-politica.nl

