
Succesvol inschrijven op aanbestedingen, voor de meeste

ondernemers geen sexy onderwerp. Dagelijks vliegen de

aanbestedingen op TenderNed je om de oren. Menig

organisatie probeert door het bos de bomen te zien en te

achterhalen welke trajecten het meest kansrijk zijn. Daar

moet je minstens een 270 graden overview hebben om in dit

“donker” te zien waar je kansen liggen. En je moet kunnen

luisteren. Heel goed luisteren. Naar elkaar, naar wat er wordt

bedoeld en hoe je dat vertaalt naar papier. Want hoewel

digitalisering en wetgeving inzetten op het soepel laten

verlopen van het proces is het nog steeds zo dat je in staat

moet kunnen zijn de juiste persoonlijke vertaalslag te kunnen

maken wanneer je uiteindelijk hebt besloten mee te doen

aan die ene kansrijke aanbesteding. Waarbij persoonlijk

contact verboden is en je gedwongen wordt om jouw

propositie in tekst te gieten.

Lees hier het gehele artikel.

EZine

Goed aanbesteden leer je niet uit een boekje

Profiteer van de innovatie en concurrentiekracht van het MKB
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Directeur Mariëlle van der Keur spreekt dinsdag as. tijdens de praktijkmiddag inkoop en

aanbesteding voor aanbestedende diensten. Komt naar deze inspirerende bijeenkomst in hartje

Utrecht en ontdek hoe u voor het MKB én voor uw eigen organisatie kansen creëert!

Klik hier om u in te schrijven.

Meer duidelijkheid door rechter bij

aanbestedingen van gemeenten

Gemeenten mogen bij hun aanbesteding niet alle

(financiële) risico’s op het bordje van aanbieders

leggen. Dat is duidelijk geworden na de

rechtszaak dat een aantal jeugdzorgaanbieders

tegen de gemeenten Alphen aan den Rijn en

Kaag en Braassem had aangespannen, en

gewonnen. Die les moeten gemeenten ter harte

nemen, en niet alleen bij komende

aanbestedingen jeugdzorg.

Lees hier het gehele artikel.

Digitaal aanbesteden wordt verplicht

Per  1-7-2017 wordt digitaal aanbesteden

verplicht. Met volledig e-aanbesteden wordt

bedoeld het langs elektronische weg

overbrengen en uitwisselen van informatie in alle

fasen van de procedure, inclusief het versturen

van verzoeken tot deelname en de verzending

van inschrijvingen. Deze verplichting geldt voor

alle aanbestedende diensten en speciale-

sectorbedrijven.

Dit is een van de wijzigingen die de

Aanbestedingswet 2012, met ingangsdatum 1 juli

2016, met zich meebrengt. Meer weten over de

wijzigingen: Wijziging Aanbestedingswet 2012

 

Onze trainers bereiden uw medewerkers voor op
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de komende veranderingen. Kijk voor uitgebreide

informatie op www.werkenmettenderned.nl.

 

Wilt u uw kansen op werken voor de overheid vergroten en dus meer weten over
aanbestedingen? Kom dan naar onze gratis kennissessie: Introductie Aanbesteden. De
eerst volgende kennissessie is donderdag 24 november in Den Haag.

Tender Services Group organiseert voor ondernemers een toegankelijke kennissessie over
(Europees) aanbesteden. Tijdens deze interactieve bijeenkomst maakt u op pragmatische wijze
kennis met de mogelijkheden van het inschrijven op aanbestedingen. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden delen wij de belangrijkste tips, tricks en kansen. 
 

Alles weten over aanbesteden? Klik hier

http://us12.campaign-archive1.com/www.werkenmettenderned.nl
http://www.tendernieuws.nl/
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