
ACADEMY

Learn it,
do it, win it



Learning tracks

Meer dan 20 jaar
kennis en ervaring!

Experts
• MVO, People, Planet, Profit
• Jurisprudentie
• Beoordelingssystematiek

Essentials
• Bidmanagement
• Bidwriting
• Onderhandeling
• Aanbestedingswet & regelgeving

Fundamentals 
• Inkoop
• Verkoop
• How to tender



Waarom de
TenderAcademy?

Duur
Fundamentals
3 modules

• Gebaseerd op meer dan 20 jaar kennis en ervaring 
met tenderprocedures

• Alle modules zijn geënt op onze eigen succesvol 
bewezen SAAR-methodiek

• Docenten zijn experts; stuk voor stuk autoriteiten  
op hun vakgebied

• Effectief door hoge mate van interactie en focus op 
de praktijk

• Per groep Non Concurrentie garantie
• Kwalificatie deelnemers vooraf door competentie-

matrix en intake-interview
• Uniek compleet curriculum dat álle facetten van  

het tenderen omvat

Essentials
4 modules

Experts
3 modules

Twee dagen

Vier dagen

Drie dagen

Vraag het uitgebreide programma op via: 070 388 41 39



Jacques Reijniers
Emeritus Hoogleraar Inkoopmanagement

Fryse van Dijk
Negotiation Specialist

Trainers

Marielle van der Keur
Founder TenderAcademy

Hugo ‘t Hart
Senior Adviseur Tender Services Group

Tim Bakker
Winstrateeg

Suzanne Brackmann
Aanbestedingsadvocaat



Voor wie?

1. Organisaties die betere resultaten uit 
overheids opdrachten of B2B tenders  
willen halen.

2. Organisaties met een Tenderdesk die 
professionaliseringslag willen maken.

3. Bid en Tenderspecialisten die zich verder 
willen ontwikkelen.

4. Betrokkenen in het tenderproces die  
moeten samenwerken met elkaar.

Ontstaan van de

Sinds 2003 signaleren, analyseren en adviseren  
wij in het realiseren van resultaten bij het 
inschrijven op tenders. Met dit complete curriculum 
voorzien wij in de stijgende markt behoefte aan 
tenderspecialisten én het kunnen winnen van meer 
en complexere tenders. 
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Meer weten?
Neem contact op met  
Tender Services Group

     Tender Services Group – Hoofdkantoor

Dr. Lelykade 12a
2583 CM Den Haag
tel: 070 388 41 39
info@tenderservicesgroup.com

Tender Services Group is te vinden op:

chat

tenderservicesgroup


