uitnodiging
Marktdag aanbesteden regio Zuid-Oost Gelderland
29 mei
Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in aanbesteden? Wil je contact met opdrachtgevers of
juist opdrachtnemers?
Kom dan op 29 mei 2017 naar de Marktdag Aanbesteden Zuid-Oost Gelderland. Het
kernthema van deze bijeenkomst is uiteraard aanbesteden. Maar belangrijk daarbij is dat ‘meer
begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking’. Betere samenwerking leidt tot een
hogere klantwaarde en een goed rendement.
Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennismaken
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur:
Ontvangst
13.30 uur:
Opening door Hans Bakker (regiomanager MKB-Nederland Midden)
13.35 uur
Welkom door gastheer Wijnte Hol (wethouder gemeente Overbetuwe)
13.45 uur
Thema: Hoe kunnen we door aanbestedingen de lokaal/regionale economie
versterken!
* Inleiding door Jacco Vonhof (voorzitter Regioteam Oost Beter Aanbesteden)
* Discussie tussen opdrachtnemers: Joep Burghouts (Bouwend Nederland ZuidOost Gelderland), Bart Loose (NTP Infra) en Eric Heijting (Bordbusters)
en opdrachtgevers: Lia Mur (senior adviseur inkoop en aanbesteden, gemeente
Arnhem) en Iris Spanjer (adviseur inkoop en aanbesteden, gemeente Rheden)
14.30 uur:
Eerste ronde workshops
15.15 uur:
Pauze
15.30 uur:
Tweede ronde workshops
16.15 uur:
Sluiting en netwerkborrel
Je kunt kiezen uit onderstaande workshops. Graag aangeven welke twee workshops jouw
voorkeur hebben.
1. Aanbesteden: de ondernemer als expert
Inleiding: Lennart Jordaan (gemeente Overbetuwe) en Jan Kuijpers (Kuijpers Bouw)
2. Pro-actief ondernemen: Succesvol inschrijven – benaderen van opdrachtgever
Inleiding: Joep Burghouts (directeur Burghouts bedrijven)
3. Social Return: praktisch uitvoerbaar?!
Inleiding: Ad Verpaalen (projectleider) en John Kemper (accountmanager SROI)
4. Gunnen op kwaliteit
Inleiding: Tom van Eck (Bouwend Nederland)

5. Aanbesteden door Hogeschool Arnhem-Nijmegen
Inleiding: Linda Lucker en Bart van Kempen (HAN)
6. Van vechten naar samenwerken in een Bouwteam
Inleiding: Frank van den Hoogen (gemeente Nijmegen) en Roel Hermans
(Dusseldorp ISM)
7. Circulair Aanbesteden
Inleiding: Erick Wuestman (Stichting Circulaire Economie)
8. Vraag maar raak! Algemene vragen over inkoop- en aanbesteden
Inleiding: Meindert Blokpoel (gemeente Lingewaard), Lia van Mur (gemeente Arnhem),
Antoon de Bekker (gemeente Nijmegen)
9. Klachtprocedure bij de Commissie van Aanbestedingsexperts
Inleiding: mr. Tineke van Houten (Commissie van Aanbestedingsexperts)
Kortom, een aantrekkelijk programma dat je niet wilt missen!
Datum: 29 mei 2017
Locatie: Evenementenlocatie Watergoed, Tielsestraat 129, 6675 AC Valburg
Inloop: 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur
Netwerkborrel: 16.15 – 17.30 uur
Aanmelden
Deelname is gratis. Meld je per e-mail aan bij vermeulen@vno-ncwmidden.nl
o.v.v. organisatie, naam, e-mailadres en de voorkeur voor twee workshops. VOL=VOL

BIJLAGE MARKTDAG ZUID-OOST GELDERLAND
BESCHRIJVING WORKSHOPS
WORKSHOP 1:
De ondernemer als expert
De workshop ‘De ondernemer als Expert’ gaat in op de samenwerking tussen de gemeente
Overbetuwe en Kuijpers Bouw Heteren bij de verbouw van het Ambtshuis te Elst. Antwoord op
vragen als: ‘Wat was de wens van de gemeente?’, ‘Hoe is dit op de markt gezet?’ en ‘Hoe is de
samenwerking ingevuld?’. En natuurlijk antwoord op de belangrijkste vraag: ‘Is er resultaat
geboekt?’. We kunnen vast verklappen dat het antwoord op de laatste vraag ‘Jazeker’ is. Als u
benieuwd bent naar deze nieuwe manier van samenwerken en wilt weten wat het resultaat dan
precies geweest is, dan is deze workshop zeker iets voor u.
Inleiding: Lennart Jordaan (gemeente Overbetuwe) en Jan Kuijpers (Kuijpers Bouw)
WORKSHOP 2:
Pro-actief ondernemen: succesvol inschrijven
Wat gaat er mis bij inkoop-aanbestedingen? Zijn we niet bezig om elkaar steeds maar weer te
controleren en lijsten te checken? We moeten naar duurzame ketensamenwerking, waarin we
elkaar beter maken en vooral om elkaar te vertrouwen. Het inkoop-aanbestedingsproces moet
daarop worden ingericht en niet verder worden gejuridiseerd en gebureaucratiseerd.
Inleiding: Joep Burghouts (directeur Burghouts bedrijven)
WORKSHOP 3:
Social Return: praktisch uitvoerbaar?!
In aanbestedingen staat regelmatig een verplichting tot het aan het werk helpen van mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). In deze workshop zal door mensen van het WerkBedrijf
Rijk van Nijmegen en de gemeente Arnhem ingegaan worden op de (on-)mogelijkheden ter
invulling van de Social Returnverplichting door ondernemers. Insteek daarbij is het streven naar
een win-winsituatie. Uiteraard is er ruimte voor discussie en het delen van ervaringen.
Inleiding: Ad Verpaalen (projectleider) en John Kemper (accountmanager SROI)
WORKSHOP 4:
Gunnen op kwaliteit
De workshop staat in het teken van het delen van ervaringen met EMVI tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer. Wat zijn de voor- en nadelen van een EMVI-aanbesteding? Krijgt kwaliteit
een echte kans? Op welke manier kan dit het beste worden ingevuld? Opdrachtgevers en
opdrachtnemers worden uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan.
Inleider: Tom van Eck (Bouwend Nederland)
WORKSHOP 5:
Aanbesteden door Hogeschool Arnhem-Nijmegen
De HAN draagt het MKB een warm hart toe en zou graag zien dat het MKB vaker inschrijft op
opdrachten die door de HAN in de markt worden gezet. Ondanks dat we dit zo goed mogelijk
proberen te faciliteren, is de praktijk vaak weerbarstig. Door Europese wet- en regelgeving
omtrent het inkopen van producten en diensten (aanbesteden) treden doorgaans veelal ‘te’
bureaucratische ingewikkelde procedures in werking die veel MKB bedrijven afschrikken. De
HAN worstelt met het vraagstuk hoe ze het MKB meer kan betrekken en zoekt naar
mogelijkheden waardoor het voor MKB bedrijven aantrekkelijker wordt om mee te dingen naar
opdrachten van de HAN. Gaat u met ons hierover in gesprek?
Inleiding: Linda Lucker en Bart van Kempen (HAN)

WORKSHOP 6:
Van vechten naar samenwerken in een Bouwteam
Nijmegen heeft de afgelopen jaren succesvol bouwteamprojecten in de openbare ruimte
gerealiseerd, dit om een einde te maken aan vechtcontracten. Binnen de bouwteam aanpak van
Nijmegen wordt de partner voor een bouwteam op basis van 100% kwaliteit geselecteerd. Lang
is gedacht dat dit onmogelijk was. Nijmegen heeft succesvol het tegendeel bewezen. Hoe? Dat
hoort u tijdens deze workshop!
Inleiding: Frank van den Hoogen (gemeente Nijmegen) en Roel Hermans (Dusseldorp ISM)
WORKSHOP 7:
Circulair Aanbesteden
Hoe maak je maximaal gebruik van expertise in de markt, bij het waarmaken van ambtelijke
ambities rondom circulariteit? Toelichting op, met actuele praktijkvoorbeelden van, innovatie
gericht circulair inkopen.
Inleiding: Erick Wuestman (Stichting Circulaire Economie)
WORKSHOP 8:
Vraag maar raak!
Heeft u een vraag over inkoop en aanbesteden ? Dit is uw kans om in een informele setting
opdrachtgevers algemene vragen te stellen over het gehele verwervingsproces en hoe u de
kansen op opdrachten kunt vergroten.
Inleiding: Meindert Blokpoel (gemeente Lingewaard), Lia van Mur (gemeente Arnhem),
Antoon de Bekker (gemeente Nijmegen)
WORKSHOP 9:
Klachtprocedure bij de Commissie van Aanbestedingsexperts
Stelt een aanbestedende dienst ten onrechte omzeteisen, worden verschillende opdrachten
samengevoegd waardoor MKB-bedrijven buiten de boot vallen of blijkt uit de motivering van de
gunningsbeslissing dat de aanbestedende dienst criteria heeft toegepast die niet eerder bekend
waren? Sinds april 2013 bestaat er naast de mogelijkheid om naar de rechter te stappen, de
mogelijkheid gratis een klacht in te dienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De
Commissie zal in deze workshop deze klachtprocedure toelichten en ook ingaan op voor de
praktijk interessante adviezen van de Commissie.
Inleiding: mr. Tineke van Houten, Commissie van Aanbestedingsexperts

