
Actualiteitenworkshop Aanbestedingsrecht en 
update Modelcontracten bij ketensamenwerking

9 maart 2017, vanaf 15.00 uur

Het recept voor een 
evenwichtige aanbesteding 

in de bouw



In een interactieve sessie gaan wij in op de mogelijkheden en kansen om het rendement van 
uw aanbesteding te verbeteren. Na een korte weergave van de gewijzigde aanbestedingswet per 
1 juli 2016, gaan we in op een aantal actuele thema’s die beslissend kunnen zijn voor zowel de 
inschrijver als de aanbestedende dienst.

Deze thema’s zijn: 
•  Eisen van de aanbesteder, transparantie en proportionaliteit; 
•  Samengevoegde opdrachten en aanbesteden met percelen;
•  Strategisch inschrijven versus manipulatief inschrijven; 
•  Motivering van een gunning;
•  Ongeldige inschrijvingen en herstel van fouten.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden creëren we bewustzijn ten aanzien van kansen en 
risico’s voor inschrijvers en aanbestedende diensten.
 
In het tweede deel van de workshop staan wij nader stil bij het aanbestedingsproces. De rollen van 
opdrachtnemer en aanbestedende dienst kunnen vaak worden omgedraaid. Partijen kunnen het 
elkaar erg moeilijk (arbeidsintensief) maken, maar elkaar ook veel werk en risico besparen. Dat laatste 
komt beide partijen ten goede. Hoe kunnen aanbestedingen het beste worden vormgegeven vanuit 
het perspectief van zowel inschrijver als aanbestedende dienst? Wat mag wel en niet? 
Wat is verstandig/wenselijk?

Locatie
La Gro Advocaten  |  Prins Bernhardlaan 35  |  2404 NE Alphen aan den Rijn

Programma
15.00 uur                  Ontvangst met koffie en thee
15.15 uur                  Actualiteiten aanbestedingsrecht (praktijk en juridische kant)
16.00 uur                  Pauze
16.15 uur                  Modelcontracten bij ketensamenwerking (praktijk en juridische kant)
17.00 uur                  Napraten met een hapje en een drankje

Aanmelden
Verzekerd zijn van een plek? Schrijf u of uw collega direct in! 
email@lagrolaw.nl of bel 0172 - 50 32 50.

Omdat tijdens de laatste workshop de modelcontracten voor ketensamenwerking uitgebreid 
zijn behandeld, zullen we u op dit gebied kort bijpraten en ingaan op de rollen in het proces en 
de kansen en risico’s in de praktijk.




