Jaarlijks congres SMI & Aanbestedingsinstituut

Aanbesteden en innoveren
Hoe doe je dat?
Datum
Tijd
Locatie
Doelgroep
Kosten

: 15 november 2016
: 13:30 uur - 17:00 uur
: Bouwend Nederland,
Zilverstraat 69 te Zoetermeer
: Decentrale overheden (50%), ondernemers bouw, infra, installatie (50%)
: Deelname is kosteloos, Maximaal aantal deelnemers: 100.

Heeft u een geweldig innovatief idee wat u graag in de praktijk zou willen brengen. Of bent u op
zoek naar een innovatieve oplossing maar weet u niet exact hoe u dat het beste kan krijgen?
Kom dan op 15 november naar Zoetermeer waar Stichting Marktwerking Installatietechniek
(SMI) en Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra (STABI) hun zesde congres
organiseren.
Onder leiding van dagvoorzitter Matthijs Huizing, namens het kabinet aangewezen als Aanjager
‘Beter Aanbesteden’, praten diverse opdrachtgevers, opdrachtnemers en deskundigen u bij
over de (on) mogelijkheden van technisch innoveren bij aanbestedingen. Hoe vraagt u een
innovatieve oplossing uit? Of hoe kunt u een innovatieve oplossing aanbieden? Hebben of
hadden we daar een wijziging van de aanbestedingswet voor nodig of was dit al mogelijk. U
hoort het onder andere aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.
Ondernemers in de bouw, infra en installatie die met aanbestedingen te maken hebben, zijn van harte
welkom. Wij zien u graag op 15 november om 13:30 uur in Zoetermeer.

Direct aanmelden? Volg deze link!

Programma:
13:00 - 13:30 uur Ontvangst
13:30 - 13:45 uur Matthijs Huizing (Oud VVD-kamerlid en sinds kort door de
minister benoemd tot ‘Aanjager Beter Aanbesteden’).

13:45 - 14:05 uur Introductie vanuit SMI en STABI
Margreet Stok (Stichting Marktwerking
Installatietechniek) en Joost Fijneman (Stichting
Aanbestedingsinstituut Bouw &
Infra).
14:05 - 14:40 uur Haakjes in de wet voor Innovatie
Arjan ter Mors (Advocaat & Partner Infense Advocaten te
Deventer) heeft ruim 20 jaar ervaring op het vlak van
aanbestedingsrecht, bouwrecht en gebiedsontwikkeling. Hij
vertelt wat er nieuw is op het gebied van innovatie in de
herziene Aanbestedingswet.
14:40 - 15:15 uur Hoe innovatie in de praktijk werkt
Malcolm Aalstein (Inkoopadviseur/gemeente Amsterdam,
Herziening UAV-GC 2005) is ervaren op het gebied van
projectvoorbereiding en inkoop van infrastructuur en openbare
ruimte. Vanuit de praktijk deelt hij ervaringen met het inkopen
van innovatieve oplossingen.
15:15 - 15:45 uur Pauze
15:45 - 16:25 uur Innovatie bij aanbestedingen in de praktijk I:
duo presentatie Installatietechniek in een integrale
verduurzamingsopgave
Alexander Hesling (Manager Kuijpers Installaties) en
Jaap Strating (CPO Gemeente Eindhoven) delen
samen hun expertise met de aanbesteding van
verduurzaming van gemeentelijke gebouwen in
Eindhoven en in dat verband, over innovatief energiemanagement. Dit project
wordt besproken vanuit de opdrachtgever waarbij tevens aandacht is voor de
opdrachtnemer.
16:25 - 17:00 uur Innovatie bij aanbestedingen in de praktijk II:
sturen op impact?
Arnoud Walrecht (Senior Manager KPMG Sustainability
services) presenteert de ‘True Value-methode’ om de
maatschappelijke impact van marktoplossingen en projecten te
kunnen meten en vergelijken. Hij gaat in op het perspectief van
zowel aanbestedende dienst als toeleverancier.

Direct aanmelden? Volg deze link!

