#220124

OPLEIDING

#OVERHEIDSOPDRACHTEN EN AANKOOP

overheidsopdrachten ontleed: hoe omgaan met varianten en
opties?

€ 125,00 excl. BTW

omschrijving

INTRODUCTIE

Aankopers botsen vaak op moeilijkheden bij de beoordeling van varianten en opties.
In deze praktijkgerichte opleiding worden de verschillende soorten varianten en opties overlopen, met tal van voorbeelden en tips.
Na deze opleiding beschikt u over een concreet en praktisch toetsingskader voor uw dagdagelijkse praktijk.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Aankopers van aanbestedende overheden

programma
Soorten varianten en opties
Verschillen tussen varianten en opties
Beoordeling(smethodieken) van varianten en opties
In de opleiding is uiteraard ook ruimte voor ervaringsuitwisseling, goede praktijken, valkuilen en uw vragen.

praktisch
1 sessie op 24/10/2022
LESDATA VOOR WEBINAR VANAF MAANDAG 24/10/2022

CONTACT

DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 24/10/2022

09:00

13:00

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook
online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze
mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u
enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever
klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in
het keuzevak onder de prijs.

PRIJSINFO

Deelnemers uit de public en social proﬁt betalen 115 euro voor deelname aan de opleiding. Studiebureaus, vrije beroepers, ... betalen 180
euro.
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andere mogelijke locaties:
LESDATA VOOR GENT VANAF MAANDAG 24/10/2022

DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 24/10/2022

09:00

13:00

LOCATIE

CONTACT

Campus Gent NETWORKS TWO
Raymonde de Larochelaan 13
9051 Gent

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook
online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze
mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u
de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

PRIJSINFO

Deelnemers uit de public en social proﬁt betalen 115 euro voor deelname aan de opleiding. Studiebureaus, vrije beroepers, ... betalen 180
euro.

docent

Mr Manik Peferoen deed zijn eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op als stagiair-advocaat bij een Gents kantoor gespecialiseerd in
overheidsopdrachten. Vanuit die expertise ging hij vervolgens als jurist aan de slag bij de Universiteit Gent waar hij bij de Directie Gebouwen
dagdagelijks instond voor de begeleiding en opvolging van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en vastgoedprojecten.
Na 7 jaar trouwe dienst verruilde hij de publieke sector opnieuw voor de advocatuur. Als advocaat bij Rasschaert Advocaten werkt hij speciﬁek
rond overheidsopdrachten en publiek vastgoed. Hij treedt regelmatig op als spreker over allerlei overheidsopdrachtenthema's.
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