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Tijdens de (basis)workshop AANBESTEDEN… een onduidelijk bestek, wat nu? heeft u 
al kennis kunnen nemen van de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht. In deze 
verdiepingsworkshop gaat advocaat Frank Meijers dieper in op het aanbestedingsproces, zodat 
u meer handvatten heeft voor het daadwerkelijk zelf toepassen van die kennis om succesvoller 
in te schrijven op aanbestedingen. 

Alle goeie bedoelingen van de wetgever ten spijt, blijkt het nogal eens fout te gaan in het 
aanbestedingsproces. Aanbestedingen zijn bedoeld om de mededinging te bevorderen en de 
beste aanbieder / het beste aanbod te selecteren. Hierbij dient de aanbestedende dienst de 
beginselen objectiviteit, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit in acht te nemen en voorts 
te handelen conform alle overige bepalingen uit de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit.

Tijdens deze verdiepingsworkshop komen de volgende onderwerpen aan bod: 
• Welke partijen moeten aanbesteden? Wat moet aanbesteed?
• Soorten aanbestedingsprocedures en uitzonderingen (ook best value procurement)
• Soorten opdrachten
• Inschrijven op een aanbesteding
• Abnormaal lage / ongeldige / onaanvaardbare / strategische inschrijvingsvarianten
• (Sub-)gunnings- en selectiecriteria en beoordeling en gunningsbesluit
• Herstel en wezenlijke wijziging
• Marktconsultatie
• Clusterverbod en splitsen in percelen
• Rechtsbescherming

Tijdens de workshop wordt veelvuldig verwezen naar de Aanbestedingswet, de Gids 
Proportionaliteit en relevante jurisprudentie.

Na afloop van de workshop bent u beter in staat om succesvoller aan te besteden en weet u 
wat u kunt doen bij onregelmatigheden in een aanbesteding. 

Doelgroep
Directeuren en eindverantwoordelijken, medewerkers verkoop en inkoop, tendermanagers en 
verder iedereen die in de praktijk met openbare aanbestedingen te maken heeft. 

Voor het volgen van de workshop is het hebben van basiskennis en enige praktijkervaring op 
het gebied van aanbesteden gewenst.

Datum, plaats en locatie
Donderdag 12 oktober 2017 bij FHI in Leusden. Route: zie pagina 5.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via het inschrijfformulier. De kosten bedragen € 149,-, exclusief btw voor leden 
van FHI en MinacNed. Voor niet-leden € 299,-, exclusief btw. 

Organisatie
FHI, federatie van technologiebranches
Andreas Meijer, Bente Meijer
T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl | E: b.meijer@fhi.nl

Spreker

mr. ing. Frank H.G. Meijers MBA, partner juridische dienstverlening FHI 
verbonden aan Flexadvocaten te Amsterdam.
T: (020) 820 26 23 | W: www.flexadvocaten.nl | E: meijers@flexadvocaten.nl

Adviseur voor de ondernemer
mr. ing. Frank H.G. Meijers MBA begon zijn loopbaan als ingenieur binnen de industriële 
automatisering en werkte voor vele grote ingenieursbureaus in de procesindustrie. Hierna 
werkte Frank als verkoper en later als directeur en mede-eigenaar bij een van de grootste 
leveranciers van industriële sensoren in Nederland. Frank startte verder als co-founder een 
onderneming, gericht op industriële draadloze datacommunicatie en telemetrie en was 
co-founder van een onderneming gespecialiseerd in betalingsverkeer. Momenteel is Frank 
advocaat, verbonden aan Flexadvocaten en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, 
contractenrecht, handelsrecht en aanbestedingsrecht. Daarnaast is Frank gerechtelijk- en 
partijdeskundige op het gebied van proces- en productieautomatisering en toezichthoudend 
bestuurder bij een scholengemeenschap in Amsterdam. Frank spreekt de taal van de 
ondernemer, maar ook van de techneut, de verkoper en de financiële manager.

VERDIEPING EN ACTUALITEITEN AANBESTEDEN IN DE TECHNOLOGIEBRANCHES 
Goed voorbereid, grotere slagingskans



12.30 uur Ontvangst met lunch

13.00 uur Deel 1

14.15 uur Pauze

14.30 uur Deel 2

15.45 uur Pauze

16.00 uur Deel 3

17.00 uur Vragen, afsluitende borrel

ONDERWERPEN:
De setting is er op ingericht dat ondernemers vragen kunnen stellen en onderlinge 
ervaringen kunnen uitwisselen.

• Aanbestedingsrichtlijnen en procedures 

• (Ontoelaatbare) uitsluitingsgronden

• Clusteren/splitsen

• Weten wat een marktconsultatie is en hoe dit werkt

• Wezenlijke wijziging

• Nota van Inlichtingen

• Gunnings- en selectiecriteria

• Werking beoordelingssystematiek

• Belangenverstrengeling

• Rechtsmiddelen

• Jurisprudentie

Voor het volgen van de workshop is het hebben van basiskennis en enige praktijkervaring op het gebied van aanbesteden gewenst. 

PROGRAMMA:

PROGRAMMA    VERDIEPING EN ACTUALITEITEN AANBESTEDEN IN DE TECHNOLOGIEBRANCHES 
Goed voorbereid, grotere slagingskans12 oktober 2017
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Naam bedrijf / organisatie:

Deelnemer 1:

Functie: E-mail:

Deelnemer 2:

Functie: E-mail:

Adres:

Telefoon: Fax:

Ordernummer:

Factuuradres (bij voorkeur e-mail adres):

Klik hier om het ingevulde inschrijfformulier 
digitaal te verzenden*

de heer          mevrouw

de heer          mevrouw

Verdieping en actualiteiten aanbesteden 
in de technologiebranches 

Goed voorbereid, grotere slagingskans

De deelnamekosten per persoon bij FHI aangesloten bedrijven 
bedragen € 149,- exclusief btw en zijn inclusief lunch, koffie, 
thee, fris en borrel. Indien uw organisatie geen lid is van FHI of
MinacNed, betaalt u € 299,- exclusief btw per persoon.

  Ja, ik (wij) meld(en) mij (ons) aan voor de praktijkworkshop op 
donderdag 12 oktober 2017 

  Nee, ik ben helaas verhinderd maar heb wel interesse in een 
workshop op een nader vast te stellen datum

 Nee, ik heb geen interesse

(graag aanvinken wat van toepassing is)

Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende 
deelnemer worden aangemeld. Bij te weinig aanmeldingen behoudt FHI zich het 
recht voor de workshop te annuleren.

*  In enkele gevallen wordt in uw mailprogramma het retouradres 
niet automatisch overgenomen. Mocht dit bij u voorkomen, vul dan 
handmatig het volgende e-mail adres in: b.meijer@fhi.nl 
U kunt dit inschrijfformulier ook printen en faxen naar:  
(033) 461 66 38

Vul hier uw gegevens in om u aan te melden



Leusderend 12 · 3832 RC Leusden · Postbus 366 · 3830 AK Leusden · Tel. (033) 465 75 07 · Fax (033) 461 66 38 · Internet: www.fhi.nl · E-mail: info@fhi.nl 

ROUTEBESCHRIJVING

Vanuit Zwolle (A28)
• Richting Amersfoort via de A28
• Afslag 6 richting Leusden-Zuid (N226)
•  Linksaf onder viaduct door richting 

 Leusden-Zuid (Arnhemseweg)
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit Amsterdam/Apeldoorn (A1)
• Richting Amersfoort via de A1
• Richting Utrecht via de A28
• Afslag 6 Leusden-Zuid (N226)
•  Linksaf onder viaduct door richting 

 Leusden-Zuid (Arnhemseweg)
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit Utrecht (A28)
• Richting Amersfoort via de A28
• Afslag 6 Leusden-Zuid (N226)
• Bij eerste stoplichten rechtsaf (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit de stad Amersfoort
• Arnhemseweg richting Leusden-Zuid
• Onder het viaduct door
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

OV-route vanaf station Amersfoort
•  Bus 82 of 83 nemen en uitstappen bij halte 

Schutterhoef
•  Daarna lopen naar FHI, Leusderend 12,  

3832 RC Leusden. Tel. (033) 465 75 07. 

Taxi-route vanaf station Amersfoort
Taxibedrijf Bestax Amersfoort, tel. (033) 476 57 65. 
De kosten van de taxirit naar FHI, Leusderend 12, 
3832 RC Leusden, bedragen ongeveer € 15,-
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