
Actualiteit in Aanbestedingen
Steeds vaker zien we dat (grotere)aannemers zich 
terugtrekken uit tenderprocedures. Dat geeft ener-
zijds een alarmerend signaal, anderzijds een zorg. 
Tijdens deze korte en krachtige lunchbijeenkomst 
gaan we in op de actualiteiten, tenderprocedures en 
contractmanagement.

Programma
11.45 uur  
12.25 uur

12.45 uur

13.15 uur 

13.45 uur

14.15 uur

Ontvangst met Lunch 
Welkom en introductie
Door: Perry van der Meijden, Manager Maintenance Consultancy 
ENGIE en bestuurslid NVDO Sectie Suto

Aanbesteden in de praktijk
Door: Jarno Alting, Regiomanager Botlek, BAM Bouw en Techniek
BAM Industrie heeft een contract binnen gehaald voor het onder-
houd van drie terminals van Vopak in Rotterdam. Het gaat om de 
locaties Vopak TTR, Vopak Chemiehaven en Vopak Terminal Botlek. 
Jarno wil jullie hier graag meer over vertellen!

Contractmanagement
Door: Istvan Haarman, Contractmanager Medisch Spectrum Twente
In 2014 zijn ze binnen het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente 
begonnen met contractmanagement. Maar hoe begin je hiermee? 
Welke stappen zijn hierin noodzakelijk en in welke volgorde? Istvan 
neemt je graag mee op hun eigen ontdekkingsreis binnen contract-
management. Luister en leer!

Actieagenda Aanbesteden; Dialoog
Door: Karin van IJsselmuide, Kennismanager en Trainer NEVI
Op zoek naar actualiteiten, leren van goede, maar ook slechte voor-
beelden binnen Aanbesteden en weten waar de kansen liggen?
Karin neemt je mee in de hedendaagse praktijk van Aanbesteden, 
maar gaat ook samen met jou op zoek naar wat jouw impact hierin 
kan zijn!

Bezoek aan museum (met gids)

Honderd euro Maintenance Lunch 
Actualiteit in Aanbestedingen
Locatie: Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven

07.06.2019



Inschrijfformulier 07.06.2019 
Honderd euro Maintenance Lunch 
Gegevens deelnemer(s)
Naam (voorletters/titel): ................................................
......................................................................................
Geboortedatum: ............................................................
Functie: .........................................................................
Email adres: ..................................................................
Bedrijf/Organisatie: ......................................................
Postbus: .......................................................................
Postcode: ..................... Plaats: .....................................
Telefoon: ......................................................................
Lid NVDO        ja       nee     
Uw inkoop (order)nummer: .............................................

Inschrijving door
Naam: ...........................................................................
Functie: ..........................................................................
Datum: ........................ Handtekening: ............................

Aanmelding
U kunt zich voor deze lunch aanmelden via: www.nvdo.nl/
kalender 
U kunt zich ook aanmelden door dit inschrijfformulier in te 
vullen en op te sturen naar:  NVDO, Postbus 138, 3990 DC 
Houten | Email: info@nvdo.nl. Na registratie ontvangt u een 
bevestiging van uw aanmelding, alsmede een routebeschrij-
ving. 

Kosten en Annulering
De kosten (ex. BTW) van deelname bedragen slechts €100,- 
Tot 3 juni 2019 kan kosteloos geannuleerd worden. Daarna 
wordt het totale bedrag in rekening gebracht. Het is altijd 
mogelijk een vervanger uit de eigen organisatie te sturen.

Volledig ingevuld retourneren aan: 
NVDO, Postbus 138, 3990 DC HOUTEN
Mailen naar: info@nvdo.nl NVDO

Postbus 138
3990 DC Houten
T     +31(0)30-6346040
E              info@nvdo.nl 
I www.nvdo.nl  

Honderd euro Maintenance Lunch
Honderd euro Maintenance Lunch is een terugkerende 
lunchbijeenkomst met afwisselende thema’s. Het is 
uitermate leerzaam en heeft een hoge netwerkfunctie 
door de inhoud met het aangename te combineren. 
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 25 personen 
deelnemen. 
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