
 

De best gewaardeerde cursussen uit ons trainingsaanbod worden steevast verzorgd door Kim 
Schofaerts en Ireen Boon. Twee vooraanstaande specialisten die zelf honderden 
aanbestedingen hebben begeleid. Voor ondernemers die (meer) overheidsopdrachten willen, 
hebben zij twee nieuwe trainingen opgezet. Trainingen die u zeker niet mag missen als u wilt 
dat de overheid ook bij ú (meer) inkoopt. Graag nodigen Kim en Ireen u uit om één van deze 
trainingen te volgen. 

    

  

 

Heeft u eenmaal ingeschreven op een 
aanbesteding, dan ligt de bal bij de 
aanbestedende dienst. 
Die gaat uw offerte beoordelen. Voor u 
natuurlijk cruciaal. U hebt immers veel 
energie, tijd en geld gestoken in het 
schrijven van een goede aanbieding om een 
mooie opdracht binnen te halen. Daarom is 
het zo verwonderlijk dat de meeste 
ondernemers zich van te voren 
onvoldoende verdiepen in de wijze waarop 
ze beoordeeld worden. Dat is echt een 
gemiste kans. Heeft u die kennis namelijk 
wel, dan kunt u er bij uw inschrijving direct 
uw voordeel mee doen. En vergroot u de 
kans dat uw inschrijving een opdracht 
wordt. 
 
In de training De wereld van de 
boordelingsmethodieken leert u alles over 
het beoordelingsproces. 
Op praktische en duidelijke wijze leert u aan 
de hand van concrete voorbeelden: 

• Wat er gebeurt in de 
beoordelingsfase 

• Volgens welke methodieken er 
wordt beoordeeld 

• Op basis van welke criteria u kan 
worden beoordeeld 

• Hoe er objectief beoordeeld wordt 
• Hoe beoordelingsteams werken 

  

 

Wanneer u regelmatig inschrijft op 
aanbestedingen, kunt u op verschillende 
momenten in contact komen met de 
aanbestedende dienst. Zo worden er in 
toenemende mate marktconsultaties 
gehouden en kent de Aanbestedingswet 
een aantal procedures waarin 
onderhandelingen tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer worden opgenomen. Maar 
hoe voert u zo’n onderhandelingsgesprek? 
En hoe communiceert u op de juiste manier 
met de overheid? Het is immers wezenlijk 
anders dan een commercieel gesprek 
tussen twee bedrijven. Simpelweg omdat 
de overheid anders werkt dan het 
bedrijfsleven. 
In de praktijk blijkt dat het communiceren 
en onderhandelen met de overheid voor 
veel ondernemers moeilijk is en dat is 
zonde, want wie de taal van de overheid 
spreekt, komt vaker als winnaar uit de bus. 
 
Herkent u dit in uw eigen werksituatie, dan 
is de training Pitchen bij de overheid een 
aanrader. In één middag leer u de kunst van 
het effectief communiceren met de 
overheid. Na deelname weet u: 

• Volgens welke spelregels je moet 
communiceren 

• Wat je vooral wel en vooral niet 
moet vragen of zeggen 

• Welke praktische tips en trucs er 
zijn 
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• Hoe u er als inschrijver achter kunt 
komen wie er in een team zitten 

Uw docent 
Dat is Kim Schofaerts. Zij kent elk facet van 
het aanbestedingsproces. Dagelijks helpt zij 
ondernemers bij het succesvol inschrijven 
op aanbestedingen. Kim zal haar kennis en 
ervaring met u delen om u te leren hoe u 
zelf kunt nagaan of u juist beoordeeld bent. 
Na de training weet u waarmee u bij 
volgende aanbestedingen rekening moet 
houden. Met als gevolg: beter opgestelde 
inschrijvingen, positievere beoordelingen 
en grotere winstkansen.   

 
Vóór de training inventariseert Kim uw 
ervaringen ten aanzien van het beoordelen 
van aanbestedingen. Dat gebeurt aan de 
hand van de online vragenlijst: ‘wat weet jij 
van het beoordelingsproces?’ Uw input 
neemt ze mee in de opzet van het 
programma. 
 
De training vindt plaats op 
donderdagmiddag 23 november 2017. Mis 
deze unieke training niet! 

  

 

Schrijf u dan vandaag nog in!  

 

 

 

• Wat er echt toe doet in gesprekken 
met de overheid 

Uw docent 
Dat is Ireen Boon. Zij adviseert vele 
bedrijven over hun contacten met de 
overheid. Ireen gaat ervoor om u tijdens de 
training te leren hoe u beter uit een gesprek 
komt met een aanbestedende dienst, hoe u 
‘win-win’-onderhandelingsresultaten 
realiseert en hoe u tegelijk uw relatie met 
de aanbestedende dienst versterkt. Met 
natuurlijk als uiteindelijk doel: het verhogen 
van uw kans op opdrachten bij de overheid.  
Vóór de training stuurt zij u de online 
vragenlijst: ‘hoe onderhandel jij met de 
overheid?’ Uw input neemt ze mee in de 
opzet van het programma. 
 
De training vindt plaats op dinsdagmiddag 
28 november 2017. Bent u er ook bij? 

  

 

Schrijf u dan vandaag nog in!  
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