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Hoe adviseren wij?
AanbestedingsAdviesgroep ondersteunt MKB(+) ondernemingen op het gebied van aanbestedingen 

tot en met projectimplementaties. Wij vergroten daarmee uw kansen bij het meedoen met aanbeste-

dingen van overheid en semi-overheid. Wij detacheren één of meerdere specialisten met kennis van 

uw sector in drukke periodes van aanbestedingen. 

Adviseurs
AanbestedingsAdviesgroep mag zowel Midden- en Klein Bedrijf als grotere bedrijven tot haar klanten 

rekenen. We spreken uit ervaring als we zeggen dat ondernemingen vaak worden geconfronteerd met 

tijdgebrek en daardoor aanbestedingen laten liggen. Dit is gemiste business! AanbestedingsAdviesgroep 

biedt mogelijkheden om kwantitatief meer trajecten op te pakken, met als resultaat: groei en 

bedrijfscontinuïteit.

Onderscheidend
Door veelvuldig in te schrijven op aanbestedingen kunt u voor de langere termijn meer bedrijfsresultaat 

genereren. De werkwijze van AanbestedingsAdviesgroep is dat een adviseur bij u in het bedrijf meedraait 

vanaf de voorbereiding in het aanbestedingstraject. Hierbij is extra mankracht het uitgangspunt. 

Daarnaast kunnen wij de inschrijving toetsen met behulp van een betrouwbare review door onze 

interne specialist, wat vaak verstandig is, ook in het kader van het “4-ogen principe”.

Vergroot uw kansen
Onze adviseurs nemen u veel (administratief) werk uit handen en vergroten uw kansen in de markt. De 

aanbesteding vergt vaak veel tijd waardoor de kans op een succesvolle inschrijving vaak niet wordt benut 

en dit is jammer! AanbestedingsAdviesgroep stimuleert ondernemingen om juist wèl in te schrijven 

op verschillende soorten aanbestedingen, met ondersteuning van ervaren aanbestedingsadviseurs. 

Hierdoor speelt de factor tijd een minder belangrijke rol. Voor uw organisatie kunnen wij tevens een 

concurrentieanalyse opstellen, gericht op de aanbestedingsmarkt. Ook kunnen wij de aanbestedingen 

voor uw branche, eventueel gespecificeerd naar regio, actief monitoren middels een abonnement. 

Hiermee mist u geen aanbesteding meer!

Jeroen Kist Leo Eenkhoorn

Beste relatie,
AanbestedingsAdviesgroep detacheert  

aanbestedingsadviseurs op maat. Onze adviseur 

ondersteunt uw organisatie op het gebied van 

aanbestedingen. Een uitkomst voor bedrijven en 

overheden die behoefte hebben aan ondersteuning. 

Binnenkort zullen wij hierover contact met u opnemen.

Vriendelijke groet, 

Directie AanbestedingsAdviesgroep

Johan Eenkhoorn


