
Deze quote (Fred DeVito, een executive VP uit
de States) is wat mij betreft zeer treffend
wanneer ik (s)preek over de kansen bij
aanbestedingen. Binnen Tender Services
Groupzijn wij continue bezig met uitdagingen en
veranderingen om de haalbaarheid bij
aanbestedingen voor u te vergroten. Dit doen we
niet alleen door begeleiding bij concrete
aanbestedingen, maar ook door training,
procesoptimalisatie en marktanalyse. Met
alle nieuwe wet- en regelgeving is er al
"challenge" genoeg. Een praktisch en
onderbouwd advies van een van mijn experts
biedt u vooral inzicht in uw kansen en vergroot
uw scoringspercentage.

Dagelijks ervaren wij dat de brug tussen ondernemer en aanbesteder nog niet is afgebouwd. Op 1

november spreek ik, namens u, voor aanbestedende diensten tijdens de praktijkmiddag “Profiteer van de

kracht van het MKB”. Daarmee draag ik ook bij aan een beter aanbestedingsklimaat. Want ik vind het

cruciaal dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar beter leren begrijpen. Wij bieden u die praktische

vertaalslag graag. Kom naar een van onze kennissessies of een training Werken met TenderNed en

ontmoet mijn team van experts maar ook andere ondernemers aan tafel. Want samenwerken  is geven en

krijgen. Wij geven u die mogelijkheid en u krijgt zicht op uw kansen bij aanbestedingen.

 

Mariëlle van der Keur

Directeur

EZine

If it doesn't challenge you, it doesn't change you

http://www.tenderservicesgroup.com/
http://www.tenderservicesgroup.com/
http://www.xpertinkoopenaanbesteding.nl/evenement/profiteervandekrachtvanhetmkb
http://www.werkenmettenderned.nl/training/kennissessie-introductie-aanbesteden/
http://www.werkenmettenderned.nl/training/tenderned-training-voor-inschrijvers/
http://www.tenderservicesgroup.com/
http://www.tenderservicesgroup.com/


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

de komende veranderingen. Kijk voor uitgebreide

informatie op www.werkenmettenderned.nl.

 

TenderNetwerk groot succes

24 juni j.l. organiseerden wij ons TenderNetwerk.

Op deze bijzondere middag deelden klanten en

relaties hun kennis en ervaring met elkaar over

aanbestedingen. Tijdens het plenaire gedeelte

gaven 2 van onze  klanten, TenderNed en

de Sensus-methode op inspirerende wijze hun

visie op de mogelijkheden die er zijn. De grote

opkomst werd tevreden afgesloten met een

borrel in onze tuin.

Save the date: Op 27 januari 2017 staat ons

volgende TenderNetwerk gepland. Het

TenderNetwerk wordt 4x per jaar georganiseerd

voor en in samenwerking met onze klanten en

partners. Op de hoogte blijven. Klik hier.

 

Meer weten over wat Tender Services Group

voor u kan betekenen? Bekijk onze bedrijfsfilm.

 

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 27 oktober in Leeuwarden.

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://www.tendercoach.nl/
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012
http://us12.campaign-archive2.com/www.werkenmettenderned.nl
http://www.tendernetwerk.nl/
http://www.tenderned.nl/
http://www.aanbestedingsprocessen.nl/
https://webform.perfectview.nl/form.aspx?xc=93b728b8-6393-447b-a048-0bb7c34a947e&db=70218c44-0723-4370-a1ce-36bd240016cd
https://vimeo.com/170345353
http://www.werkenmettenderned.nl/training/kennissessie-introductie-aanbesteden/


http://www.tendernieuws.nl/

