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De weg 

naar succesvolle  

public sales 

 

 

Alles wat je altijd wilde 
weten over 
aanbestedingen (maar 
nooit durfde te vragen)  
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Klopt deze beoordelingsmethodiek eigenlijk wel?  

Welke rechten heb ik als onderaannemer?  

Is een inkoper eigenlijk verplicht om alle vragen van inschrijvers te 
beantwoorden?  

Hoeveel kans maak ik om gelijk te krijgen bij de rechter over deze specifieke 
klacht?  

Hoe kom ik op de voorkeurslijst van een gemeente?  

Wat kan ik doen als ik vermoed dat de inkoper een voorkeur heeft voor mijn 
concurrent? 

Hoe kan ik zonder aanbesteding verkopen aan de overheid? 

Wat is het verschil tussen een gunningscriterium en een selectiecriterium? 

Hoe kan ik mijn innovatie onder de aandacht brengen? 
 

Deze en alle andere vragen over inschrijven op aanbestedingen kun je vanaf vandaag 

voorleggen aan inkopers, inschrijvers en andere aanbestedingsspecialisten. Gratis en 

vrijblijvend. Er is maar één voorwaarde: je stelt je vragen in de openbaarheid. Waarom? 

Omdat iedereen op die manier van jouw vraag -en het antwoord daarop- kan leren. Zo delen 

we onze kennis en helpen we de praktijk vooruit. Want Beter Aanbesteden, dat doe je samen.  

 

Registreer je vandaag nog op www.tendercommunity.nl en draag jouw steentje bij aan een 

professionele, toegankelijke aanbestedingspraktijk. 

 

Voor wie?  

*Voor bedrijven die willen inschrijven op aanbestedingen maar niet weten hoe dat moet. 

*Voor bedrijven die vastlopen in een concrete aanbesteding en gratis hulp zoeken.  

*Voor bedrijven die een klacht overwegen, maar eerst willen toetsen hoe anderen ernaar 

kijken. 

*Voor inkopers die draagvlak willen toetsen in de markt.  

*Voor inkopers die een snelle, laagdrempelige klachtenafhandeling willen bieden.  

*Voor aanbestedingsspecialisten die hun kennis willen delen. 
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