
N I E U W E   T R A I N I N G E N
op jóuw vakgebied

WINNENDE OVERHEIDSPRESENTATIES 
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 je wat ze willen horen? 
Hoe kun je 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 jou als presentator stevig doet staan en gericht doet antwoorden.    
 

JE LEERT

Hoe je de belangrijkste elementen die de overheid wil horen naar boven haalt
Wat de opbouw van een pitch is  

          Hoe je je verhaal laat ‘plakken’

Hoe je zorgt dat je voorbereid bent op alle mogelijke vragen 
Hoe je zonder zweethanden de vraag achter de vraag beantwoordt
                      en zo de opdracht binnen haalt

       Hoe je voorkomt dat je dingen overslaat of juist teveel vertelt

dinsdag 13 maart

 
 

door Ireen Boon 
in Abcoude 
1 dag 

€ 887,00 ex BTW

S O C I A L   R E T U R N
Steeds vaker zien inschrijvers zich geconfronteerd met de eis dat op een overheidsopdracht 
mensen 'uit de kaartenbakken' van de gemeente moeten worden ingezet. Bestaand 
personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt telt voor die eis niet mee. Hoe ga je daarmee 
om? Is dat allemaal echt verplicht en waar staat dat dan? Kun je eronder uit? Waar vind je de 
gevraagde mensen en hoe weet je dat ze capabel zijn om de opdracht uit te voeren? En 
bovendien: wat kost dat eigenlijk allemaal?

JE LEERT

Wat social return is 
Hoe het moet worden toegepast 

Of en hoe je de eisen van social return kunt verlagen  
Wat de meest voorkomende fouten zijn 

Hoe je je voordeel kunt doen met social return bepalingen 
Of en hoe je onder social return uit kunt komen 

   dinsdag 13 maart 
 

door Kim Schofaerts 
in Den Haag 
1 dagdeel 

€ 630,00 ex BTW



op jouw vakgebied

V R A G E N   S T E L L E N
Een van de meest onderschatte momenten waarop je 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 je toch wel kunt meedingen of juist de eisen omhoog te laten bijstellen zodat 
je zeker weet dat je 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? 

JE LEERT

Welke soorten vragen er zijn 
Welke vraag je het beste kunt gebruiken in verschillende situaties 

Hoe je een antwoord voorkomt als "niet akkoord. Zie bestek" 
Hoe je de aanbestedende dienst kunt dwingen tot het treffen van maatregelen 

Hoe je je concurrenten kunt uitschakelen in de vragenronde 
Hoe je je vragen zo formuleert dat de afdeling juridische zaken mee gaat kijken 

Hoe je je vragen zo opstelt dat zij dienen als dossier in een rechtszaak 
of klachtenprocedure na afloop. 

dinsdag 10 april 
 

door Ireen Boon 
en Kim Schofaerts 

in Abcoude 
1 dag 

€ 887,00 ex BTW

N I E U W E   T R A I N I N G E N
op jóuw vakgebied



Met jouw deelname aan het nieuwe cursusaanbod kom je in aanmerking voor het behalen van je 
professionele punten.
Je kunt je aanmelden door middel van het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Na onze 
verwerking ontvang je 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 kleinschalige locaties in Den Haag of 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 de link
in de e-mail en ontvang je ook bij definitieve inschrijving.  

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.

CONTACT

info@schofaerts.nl 
06-11808277

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.

B E L A N G R I J K   O M   T E   W E T E N
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