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JAARLIJKS SYMPOSIUM 26 NOVEMBER 2013
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HET PROGRAMMA
13.30 - 14.00
14.00 - 14.05

Ontvangst
Opening door dagvoorzitter
Maxime Verhagen

Eerste indrukken van de gevolgen
van de nieuwe wet
14.05 - 14.15

14.15 - 14.25

Mr. drs. J. Fijneman,
Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra
Ir. P.A.A. van den Eijnden,
Stichting Marktwerking
Installatietechniek

EMVI, tenzij...- ook bij traditionele werken?
14.25 - 14.50
14.50 - 15.15
15.15 - 15.45

Dhr. L. Valk, gemeente Ede
Dhr. J. Thomassen,
Bruil Infra, Ede
Pauze

Meervoudig onderhands aanbesteden meer, maar ook beter?
15.45 - 16.10
16.10 - 16.35

Mevr. Y.C. Kemmerling,
gemeente Soest
Drs. B.A. Nederhoed,
Harwig Installatiegroep

De eerste ervaringen van de
Commissie van Aanbestedingsexperts
16.35 - 17.00

17.00 - 17.30
17.30 - 18.00

Mr. J.G.J. Janssen,
Commissie van
Aanbestedingsexperts
Discussie
Borrel
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ROUTE
Bouwhuis, Zilverstraat 69,
2718 RP Zoetermeer,
Tel. 079 - 3 252 252

Openbaar Vervoer
- Neem de trein naar station
Zoetermeer Oost
- Loop het perron af in de richting
van de hoge loopbrug over de sporen
- Ga over de loopbrug
- Loop verder in de richting waarin
u de loopbrug bent afgedaald
- U vindt het Bouwhuis
aan uw rechterhand

Auto vanuit Den Haag, A12
- Neem afslag Zoetermeer/Pijnacker
(dus niet de eerste afslag Zoetermeer)
- Ga bovenaan de afslag rechtsaf
(N470 richting Pijnacker)
- Ga bij verkeerslichten rechtsaf
(Zuidweg)
- Ga bij volgende verkeerslichten weer
rechtsaf (Zilverstraat)

Auto vanuit Utrecht, A12
- Neem afslag Zoetermeer/Pijnacker
- Ga bovenaan de afslag linksaf
(Oostweg)
- Ga na 400 m. bij verkeerslichten
rechtsaf (Zuidweg)
- Ga bij volgende verkeerslichten
weer rechtsaf (Zilverstraat)

WERKT DE WET?
AANBESTEDEN ANNO 2013
Op dinsdagmiddag 26 november organiseren Bouwend Nederland en UNETO-VNI,
samen met de Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI) en Stichting
Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra (Stabi) hun jaarlijkse symposium.
U krijgt in één middag een goed beeld van
de actuele praktijk van het aanbesteden
van werken en installaties. Drie belangrijke
aspecten van de aanbestedingswet, die per
1 april 2013 in werking is getreden, komen
aan de orde:
• EMVI, tenzij...
• Onderhands aanbesteden.
• De Commissie van
Aanbestedingsexperts.
Doelgroep
Inkopers en aanbesteders
van werken en/of installaties bij
aanbestedende diensten.
Tijdstip en plaats
26 november van 13:30 - 18:00 uur,
Bouwhuis te Zoetermeer.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden
Tot 19 november kunt u zich aanmelden
via evenementen@bouwendnederland.nl,
vermeld hierbij uw naam, de naam van uw
organisatie en telefoonnummer. Meld u snel
aan, want het aantal plaatsen is beperkt.
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.
Wilt u zich in geval van verhindering uiterlijk
19 november 2013 afmelden via
evenementen@bouwendnederland.nl .
Bij afmelding na die datum of afwezigheid
zonder afmelding zullen wij € 100 als
tegemoetkoming in de kosten in rekening
brengen. Voor deelname aan dit symposium
zijn géén kosten verbonden.

SPREKERS VAN DE DAG
Maxime Verhagen
voorzitter
Bouwend Nederland.

Joost Fijneman

manager van de Stichting
Aanbestedingsinstituut
Bouw & Infra.
Zijn aanbestedingsinstituut
controleert alle aanbestedingen van werken
die openbaar gepubliceerd worden en
publiceert daarover regelmatig.

Pieter van den Eijnden
directeur van Stichting
Marktwerking Installatietechniek (SMI).

Verbeteren en rationaliseren
van aanbestedingsprocedures en contractvoorwaarden is zijn dagelijkse praktijk.

Jeroen Thomassen
hoofd bedrijfsbureau
bij BRUIL infra, een
middelgroot infrabedrijf
in Ede.
Hij heeft dagelijks te maken met het
inschrijven op EMVI-aanbestedingen.

Bernard Nederhoed
algemeen directeur van
Harwig Installatiegroep.

Harwig is totaal installateur met vestigingen in
Emmen (hoofdvestiging), Groningen, Almere
en Apeldoorn. Hij is lid van de ledenraad
UNETO-VNI en bestuurslid van VNO-NCW
Drenthe. Drs. B.A. Nederhoed heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit
te Nijmegen.

m

Leen Valk

projectleider openbare
ruimte bij gemeende Ede
en bedenker van
www.emviprestatiemeting.nl.

Yvonne Kemmerling
wethouder gemeente
Soest.

Tussen 2001 en 2005
wethouder in Maarssen,
sinds 2010 in de gemeente Soest. Zij heeft in
haar portefeuille o.a. financiën, economische
zaken, communicatie, sociale zaken en
werkgelegenheid.

Joop Janssen

advocaat en partner
bij Stibbe en voert
daar al zo’n 20 jaar de
aanbestedingspraktijk.
Hij heeft gepubliceerd over o.a. PPS en
aanbesteden en allianties en aanbesteden;
heeft deel uitgemaakt van 12 Tenderboards
en is thans voorzitter van de Commissie van
Aanbestedingsexperts.
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