Tender
Support

Ondersteuning op maat
voor elke aanbesteding

De prijs is vaak niet meer de enige bepalende
factor bij aanbestedingen. Bij EMVI- en
BVP-tenders speelt het aantonen van
uw kwaliteit een grote en belangrijke rol.
Hoe onderscheidt u zich? Wat maakt dat
u gaat winnen? In een beperkt aantal A4,
soms aangevuld met interviews, moet u laten
zien wat u in huis heeft voor de opdracht.
De tijd is vaak krap. U heeft op korte termijn
kennis en expertise nodig.
Balance is dé specialist die u ondersteunt bij het formuleren,
opstellen en uitwerken van uw kwalitatieve aanbieding.
Met Tender Support creëren we samen met u de winnende
EMVI- of BVP-stukken. SMART opgestelde, bondige teksten en
pakkende presentaties vergroten uw kans op succes. Tender
Support van Balance zorgt voor professionele en specialistische
ondersteuning bij aanbestedingstrajecten. Op maat,
want elke tender is anders.

Onze
aanpak
DOORDACHTE
VOORBEREIDING
MET TENDER SUPPORT

Opdrachtgevers kondigen hun
aanbestedingen vaak aan voordat ze
op de markt verschijnen. Dankzij de
doordachte voorbereiding van Tender
Support bent u de concurrentie een stap
voor. In deze fase inventariseren we
samen wat er nodig is om de
aanbesteding te winnen. We bepalen
welke sleutelfunctionarissen
vrijgespeeld moeten worden en welke
kennis en expertise noodzakelijk is.
We onderzoeken de markt en we
verzamelen tijdig meetbare prestatieinformatie. Zo bent u klaar voor een
vliegende start.

DE
WIN
STRATEGIE

Wat is de winnende strategie? Waarom
gunt de opdrachtgever ú deze opdracht?
Dat onderzoekt u samen met onze
experts. Balance brengt met een
speciaal ontwikkelde methode in kaart
wat uw meerwaarde is ten opzichte van
de concurrentie. Op vernieuwende en
inspirerende wijze halen we, in een
interactieve sessie met uw tenderteam,
uw unieke kwaliteiten naar boven.
We bepalen hoe u de favoriet van de
opdrachtgever wordt.

UITWERKING
VAN KWALITEITSDOCUMENTEN

Samen met u werken we de
kwaliteitsdocumenten uit. Binnen
diverse disciplines maken we
verdiepingsslagen om uw meerwaarde
en onderscheidend vermogen nog
scherper te krijgen. Dat doen we onder
andere in out-of-the-box-bijeenkomsten
en met één-op-één gesprekken waarin
we de uitwerking verder fijnslijpen.
Onze aanpak is afhankelijk van de
kwaliteitscriteria en verschilt per
aanbesteding. Dit is altijd maatwerk.

DE REVIEW:
GEVEN WE ECHT ANT-		
WOORD OP DE VRAAG?

Scherpte en frisheid. Dat zijn de kernwoorden in deze fase. Liggen we goed
op koers met onze strategie? Hebben
de documenten de onderlinge samenhang die nodig is? De professionals
van Balance kennen de wereld van uw
opdrachtgever. Onze reviewers kijken
daardoor mee ‘door de bril van de
opdrachtgever’. We toetsen de gekozen
strategie, beoordelen de meerwaarde en
brengen hernieuwde focus aan.
Bovendien toetsen we of de teksten
écht antwoord geven op de uitvraag.
Dit doen we in verschillende stadia.
Zo zijn we constant verzekerd van een
hoge kwaliteit.

Daarom
Balance
DE DEFINITIEVE
KWALITEITSDOCUMENTEN

HET
INTERVIEW

DE
EVALUATIE

Ruim 20 jaar ervaring met
aanbestedingen.
Onze professionals kennen de
wereld van uw opdrachtgever.

We stellen nu de definitieve teksten
vast. Zijn ze concreet? Makkelijk leesbaar? Uw onderscheidend vermogen
moet er vanaf spatten! Onze reviewers
zijn ook in deze fase nauw betrokken.
Zo zetten we de puntjes echt op de i.
Onze ontwerper verzorgt de grafische
opmaak van uw EMVI- of BVP-stukken en
de eventuele bijlagen. Ook het drukwerk
kunnen we verzorgen. Het beeld ondersteunt de geschreven tekst maximaal.
Zo springt uw aanbieding er in alle
opzichten uit.

Contact
Jaap Peelen
business manager Tender Support
06 5247 6122
jaappeelen@balance.nl

Speciaal voor aanbestedingen waar
interviews onderdeel zijn van de
uitvraag, biedt Balance interviewcoaching. De opdrachtgever toetst in
een interview of uw sleutelfunctionarissen het project doorgronden, of zij capabel zijn om het
project te managen en of zij het
vertrouwen weten te winnen. In onze
rollenspellen krijgen zij de mogelijkheid
om het interview te oefenen tegenover
onze inhoudelijk deskundigen én onze
gedragsdeskundigen. Zo komt
ontbrekende kennis aan het licht en
krijgen zij praktische, direct bruikbare
feedback op hun presentatievaardigheden. We stomen uw sleutelfunctionarissen klaar voor het interview
bij de opdrachtgever.

Udo Veenstra
business manager
06 1299 4970
udoveenstra@balance.nl

Leren en verbeteren. Dat staat centraal
in deze fase. Ongeacht de uitkomst
gelooft Balance dat er altijd ruimte is
voor verbetering. Wat ging er goed? Wat
had beter gekund? Samen met u
evalueren we het proces op verschillende manieren. Zo zorgen we ervoor dat
we alle opgedane kennis meenemen
voor een volgende aanbesteding.

Up-to-date kennis van EMVI, BVP,
UAV-GC en de concurrentiegerichte dialoog.
Flexibele inzet van kennis
en capaciteit.
Een onafhankelijke en brede blik.
Vernieuwend, creatief,
out-of-the-box.
Thuis in technische, financiële en
juridische disciplines.
Thuis in subsidies,
talent management en projectmanagement.

Met tenderteams van diverse inschrijvers
hebben we al vele aanbestedingen
gewonnen. Vraag ons gerust naar een
up-to-date track record!

De vele
mogelijkheden
van

Tender
Support
Voor een succesvolle inschrijving
is het essentieel dat u kunt rekenen
op de juiste kennis en expertise.
Met welke expertise(s) kunnen we
uw tender ondersteunen?

www.balance.nl

Tendercoördinator

Reviewer

Kostendeskundige

ondersteunt uw tendermanager, coördineert en bewaakt de voortgang op basis
van de capaciteit, planning, kwaliteit,
informatievoorziening en het budget.

verplaatst zich in de opdrachtgever en
beoordeelt of uw kwaliteitsdocumenten
aan de eisen voldoen, meerwaarde
bieden, SMART, helder en leesbaar zijn.

verzorgt een second opinion op
uw calculatie en toetst de compleetheid van uw prijsaanbieding.

BVP-adviseur

Contractmanager

Systems Engineer

begeleidt het tenderteam bij de
uitwerking van de aanbieding en de
concretiseringsfase conform de Best
Value Procurement methodiek.

levert inhoudelijke kennis en expertise
op het gebied van innovatieve
contracten zoals UAV-GC, DBFM,
D&C en D&E.

realiseert structuur en transparantie
tijdens de ontwerpfase, voorbereidingsfase en uitvoeringsfase.

Winstrateeg

Risico- en kansenmanager

Aanbestedingsjurist

komt met u tot de winnende strategie.
De winstrateeg bepaalt met u hoe u
favoriet van de opdrachtgever wordt.

brengt de risico’s, kansen en beheersmaatregelen in kaart en werkt deze uit
in de dossiers.

toetst de aanbesteding op
juridische aspecten.

Tekstschrijver

Planner

Subsidieadviseur

begeleidt u bij het SMART-formuleren,
schrijven en redigeren van het complete
plan.

stelt deterministische en/of
probabilistische planningen op en/of
beoordeelt deze.

toetst de aanbesteding op
mogelijkheden voor subsidies.

Vormgever

Omgevingsmanager

Interviewteam

versterkt de leesbaarheid en uitstraling
van de EMVI- en BVP-stukken door
specifieke grafische opmaak.

voert een stakeholderanalyse uit en
geeft advies over passende maatregelen, brengt de benodigde vergunningen in kaart (vergunningenscan).

bereidt uw sleutelfunctionarissen
voor op het interview met de
opdrachtgever. Dit team bestaat uit
inhouds- en gedragsdeskundigen.

