
Aanmelding

Data en locatie

11 maart te Ede 
13 april te Woerden 

Investering

De investering voor de deelname aan deze master-
class, inclusief koffie/thee, lunch, en borrel bedraagt 
699 euro per persoon (exclusief BTW). U kunt een 
2e persoon meenemen voor 399 euro. 

Aanmelden

Per fax via 0570 60 66 01, per mail via 
m.meulenbroek@balance-result.nl of door het  
antwoordformulier op te sturen naar: 
 
Balance & Result 
Postbus 241 
7400 AE Deventer 
 

Verhindering

Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd 
laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons 
doorgegeven. Annulering is uitsluitend aangetekend 
mogelijk tot 3 weken voor de workshopdatum. Hier-
voor wordt 95 euro in rekening gebracht. Bij annuleren 
binnen 3 weken voorafgaand aan de workshop bent u 
het volledige deelnamebedrag verschuldigd. 
 

Informatie

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met 
Paul Kuijpers of José van der Loop  
via: 0570 62 84 74

Aanmeldingsformulier  
Masterclass Gunnen op Duurzaamheid 

______________________________________ 

Naam 1e persoon

______________________________________

Naam 2e persoon

______________________________________ 

Functie

______________________________________

E mail

______________________________________

Bedrijf/instelling

______________________________________

Afdeling

______________________________________

Postbus

______________________________________

Postcode

______________________________________

Plaats 

______________________________________ 

Telefoon 

______________________________________ 

Fax

______________________________________

Branche

______________________________________

Aantal medewerkers

________________________________
Datum workshop: 

________________________________ 
Bedankt voor uw inschrijving!

‘In één dag krijgt u handvatten waarmee duurzaam  
inkopen en aanbesteden kan worden toegepast in uw  
inkoopbeleid en organisatie’

Masterclass ‘gunnen op 
duurzaamheid’ 

Na deze dag kunt u 
de principes van  
duurzaam 
inkopen direct in uw 
eigen projecten  
toepassen.  
 

Als opdrachtgever en opdrachtnemer 
weet u adequaat te anticiperen op 
huidig en toekomstig  duurzaamheids-
beleid.’  

Paul Kuijpers, partner,  
Balance & Result Organisatie Adviseurs 

‘Volgens velen een complete en inspirerende dag op het gebied van 
een van de belangrijkste thema’s van dit moment’

11 maart te Ede 
13 april te  Woerden 
 

Een absolute aanrader voor overheden en  
opdrachtnemers

Vernieuwd programma!



Programma
 
8.45 Ontvangst en uitreiking van het  
documentatiemateriaal

09.15  Opening en voorstelronde

09.45  Tools en meetinstrumenten
 • Duurzame selectiecriteria;
 • Gunningscriteria Senter Novem;
 • Instrumentarium: 
             tools en modellen.  
 
10.45 Duurzaamheid in het  
Gunnen op Waardemodel
 • Duurzaamheidsambitie  
             vaststellen;
 • Prioriteiten stellen;
 • Gestructureerd (beleidsmatig)  
   invulling geven aan duurzaam  
      inkopen;
 • Effect van duurzaam inkopen op  
   uw organisatie.

11.30 Juridische aspecten rondom 
duurzaam aanbesteden in selectie- en 
gunningcriteria 
 

 
 
12.15  Lunch

13.00  Praktijkcase Zeeland: 
 gecombineerd infrastructureel  
 en B&U project.
            U leert:
 • Ambities voor kwaliteit en  
   duurzaamheid vaststellen;
 • Selectiecriteria vaststellen;
 • Beoordeling op prijs en kwaliteit  
   volgens ‘Gunnen op waarde’  
   principe;
 • Instrumentarium toepassen.

15.45  Wat kunt u morgen al doen

16.30 Afrondende discussie

17.00 Afsluiting

José van der Loop is adviseur bij 
Balance & Result en heeft meer dan 
12 jaar ervaring op het gebied van 
beleidsontwikkeling, innovatie en 
aanbesteden in de bouwsector.  
Zij heeft voor verschillende bedrijven 
en overheden beleid en strategie 
ontwikkeld.

Paul Kuijpers is partner bij Balance & 
Result en is specialist als het gaat om 
aanbesteden. Hij heeft vele projecten 
geleid op het gebied van vraagpro-
fessionalisering, duurzaam uit- en 
aanbesteden en innovatie-strategie.

De workshop wordt geleid door Paul Kuijpers, Jan Straatman 
en José van der Loop

Masterclass ‘gunnen op  
duurzaamheid’
 
‘In één dag krijgt u handvatten waarmee 
duurzaam inkopen en aanbesteden kan 
worden toegepast in uw inkoopbeleid en 
organisatie’

Vanaf 2010 hebben overheden de inspanningsver- 
plichting om bij alle aankopen duurzaamheid als be-
langrijke selectiecriteria toe te passen.  
 
Voor decentrale overheden geldt dat 75% van alle 
inkopen duurzaam moet zijn. Voor de rijksoverheid  
en provincies is dit zelfs 100%.  
 
Daarmee hebben overheden en bedrijven  
(opdrachtgevers en opdrachtnemers) nog een half 
jaar om hun organisaties en processen voor te  
bereiden. 

In de masterclass ‘Gunnen op Duurzaamheid’  
wordt onder meer ingegaan op de diverse aspecten 
van duurzaam uit- en aanbesteden:

• Duurzaamheid als instrument voor maatschappelijk  
  verantwoord besturen en ondernemen 
• Beleidsvorming en duurzaamheid; welke  
  maatregelen zijn er al en waar vindt u deze kennis 
• Maak duurzaamheid concreet in uw  
  aanbestedingsproces, de uitvraag en de gunning 
• Kies het aanbestedingsproces dat bij het project past
• Hoe genereert, beoordeelt en controleert u  
  duurzame inschrijvingen die binnen uw budget  
  passen?
• Omgaan met risico’s
• Wat betekent duurzaam inkopen voor uw organisatie
• Imago, financiële en juridische aspecten
• Zelf aan de slag met cases

Wilt u ook in één dag volledig up to date zijn?  
Mis deze dag dan niet en meld u aan.  
Telefonisch via 0570 62 84 74 , per fax via  
0570 60 66 01.  
Per mail via m.meulenbroek@balance-result.nl of door 
het antwoordformulier aan de achterzijde van deze 
folder op te sturen naar: 
 
Balance & Result 
Postbus 241 
7400 AE Deventer

Na afloop van de  
Masterclass:

• Heeft u concrete handvatten waarmee  
  duurzaamheid in de aanbestedingsprocedure 
  kan worden gevraagd en gewogen. 
  .
• Bent u bekend met de toepassing van het  
  Gunnen op waarde model’ en duurzame  
  gunningscriteria. 

• Heeft u concrete handvatten waarmee u zelf  
  aan de slag kunt. Zoals modellen en  
  tools.

• Heeft u inzicht in de vraagstukken en  
  oplossingen van implementatie in inkoopbeleid,  
  inkoopstrategie en de organisatie. 

• Heeft u aan de hand van voorbeelden uit de  
  praktijk inspiratie opgedaan om zelf aan de slag  
  te gaan. 
 
• Kent u de nieuwste inzichten en ontwikkelingen  
  op de kwaliteit- en dubo-thema’s.

Als gastdocent treedt op:

• Joost Merema, aanbestedingsjurist

Jan Straatman is partner bij Balance 
& Result en is specialist op het ge-
bied van duurzame ontwikkeling in 
de bouw. Door zijn bedrijfskundige en 
technische achtergrond weet hij een 
duurzaamheid direct toepasbaar te 
maken op vele gebieden. 


