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INSCHRIJFFORMULIER

ruim 15% korting voor abonnees!

Ja, ik schrijf mij in voor het congres Digitaal Aanbesteden in het congrescentrum ‘Landgoed Zonheuvel’ te Doorn op woensdag 30 maart 2005
Bedrijf/Instelling: ..........................................................................................................................................................
Aantal deelnemers: ................................ Contactpersoon: ..........................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................................
Postcode: .............................................................................. Plaats: ..........................................................................
Land: ........................................................................ E-mail adres: ..........................................................................
Telefoonnummer: ........................................................ Functie: ..........................................................................
Abonnee

❑ Eisma’s Schildersblad en/of ❑ Glas in Beeld:
❑ Ja, ik betaal € 290,- (per deelnemer, excl. BTW)
❑ Nee, ik betaal € 345 (per deelnemer, excl. BTW)

Factuuradres (indien afwijkend van gegevens deelnemer):
Bedrijf/Instelling: ..........................................................................................................................................................
Naam: ..................................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................................
Postcode: ..............................................................................Plaats: ............................................................................
Voor betaling van de deelnamekosten:

❑ machtig ik Eisma Businessmedia bv de deelnamekosten eenmalig van mijn
giro/bankrekeningnummer af te schrijven
Bank/giro rekeningnummer:
Datum:

............................................................Handtekening: ..........................................................................

❑ ontvang ik een factuur
Stuur deze bon vóór 31 januari 2005 naar:
Eisma Businessmedia bv, tav Karin de Hoo,
Antwoordnummer 470, 8900 VC Leeuwarden
(een postzegel is niet nodig) of fax het naar: 058 – 295 48 75
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt deze verwerkt in de administratie. U ontvangt na verwerking een bevestiging en (indien aangegeven) een factuur. Uw betaling dient uiterlijk 15 januari
2005 bij ons binnen te zijn en garandeert uw deelname aan het seminar. U kunt tot en met 31 januari
2005 kosteloos annuleren. Daarna worden de deelnamekosten niet gerestitueerd, uw plaats kan echter wel worden ingenomen door een collega. Indien mocht blijken dat er een overschrijding is van
de maximale capaciteit, wordt de volgorde van ontvangst van de betalingen als maatstaf gehanteerd
voor toewijzing van deelname, waarbij machtiging voorrang heeft.
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Congres

Digitaal Aanbesteden
Uitdaging
Digitaal aanbesteden doet zijn intrede in de vastgoedsector. Professionele opdrachtgevers zoals woningbouwverenigingen willen niet alleen ervaring opdoen, maar brengen
het ook daadwerkelijk in de praktijk. Niet alleen schilderwerk kan digitaal worden aanbesteed, ook dakdekkers-, installatie-, timmerwerk en bepaalde onderhouds- en nieuwbouwprojecten lenen zich hiervoor. Het is voor opdrachtgevers de toekomst voor vooral
projecten met een laag risico en een hoog volume. Voor ondernemers zal het meedoen
aan een digitale aanbesteding een groter beroep doen op het ondernemerschap. Men
moet goed weten hoe het werkt en wat men doet. Traditioneel wordt de prijs overhandigd in een envelop, nu gaat dat via een computer. Het digitaal aanbesteden biedt kansen om de portefeuille te vullen. Het is zakelijk, professioneel en passend in de tijd.

Door wie?
Tijdens het congres gaan verschillende sprekers hier nader op in. Zij belichten vanuit hun
deskundigheid het onderwerp digitaal aanbesteden. Zij analyseren de mogelijkheden,
geven aanwijzingen en richtlijnen voor het kennis maken met digitaal aanbesteden en
verstrekken handreikingen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.
De deskundige sprekers zijn de top uit de praktijk:
• Maurice de Hond
Onderzoeker en internetdeskundige
• Prof. dr. Arjan van Weele NEVI Hoogleraar Inkoopmanagement aan de Technische
Universiteit Eindhoven
• Sytze van der Veen
Directeur van COT / AC VOM
• Evert Jan Hubar
Directeur van Negometrix
Sprekers met ervaring vanuit hun werk:
• Ingeborg Ligtenberg
opdrachtgever - Woonstichting De Key
• Toon Reijnders
opdrachtgever - Vestia

Voor wie?
De seminars zijn bedoeld voor medewerkers van opdrachtgevers zoals woningbouwverenigingen, institutionele beleggers, vastgoedbeheerders en overheden voor medewerkers van onderhoudsbedrijven en voor de bouwkolom in het algemeen, waaronder schilders- en glasbedrijven.

Uitgave: Eisma Businessmedia bv

Postbus 340
8901 BC LEEUWARDEN
telefoon: 058-2954854
fax:
058-2954875
email:
karin.dehoo@eisma.nl

Postbus 4
9036 ZW MENALDUM
telefoon: 0518-451080
fax:
0518-451090
email:
info@bureaucdijkstra.nl
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Het congres Digitaal Aanbesteden vindt plaats op woensdag 30 maart 2005 in het
congrescentrum ‘Landgoed Zonheuvel’ te Doorn

PROGRAMMA
13.00 uur

Ontvangst

13.15 uur

Welkom, door Cees Dijkstra, dagvoorzitter

13.20 uur

Strategisch inkopen, door Sytze van der Veen
Hoe doelmatig in te kopen in relatie tot digitaal inkopen

13.45 uur

Digitaal Aanbesteden, door Evert Jan Hubar
Wat is het, hoe werkt het en wat kan wel en wat kan niet

14.10 uur

Formele en informele spelregels achter
Digitaal Aanbesteden, door Prof. dr. Arjan van Weele
Waar moet je als opdrachtgever en als opdrachtnemer
op letten

14.40 uur

Pauze

15.10 uur

Ontwikkelingen in aanbesteden (bouwbreed),
door Maurice de Hond
Toekomstvisie op het digitaal aanbesteden/ inkopen

15.40 uur

Ervaringen met digitaal aanbesteden,
door Ingeborg Ligtenberg, Toon Reijnders

16.30 uur

Samenvatting en discussie

17.00 uur

Borrel en informeel nabespreken

Sprekers:
• Maurice de Hond
Onderzoeker en internetdeskundige
• Prof. dr. Arjan van Weele NEVI Hoogleraar Inkoopmanagement aan
de Technische Universiteit Eindhoven
• Sytze van der Veen
Directeur van COT / AC VOM
• Evert Jan Hubar
Directeur van Negometrix
• Ingeborg Ligtenberg
Opdrachtgever, Woonstichting De Key
• Toon Reijnders
Opdrachtgever, Vestia Rotterdam

