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Inleiding 

Hierbij verzoekt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Middelbaar 
Beroepsonderwijs (verder te noemen Opdrachtgever) u een offerte uit te brengen inzake 
Iandelijke ondersteuning bij de Gelijke Kansen Alliantie van de minister en staatssecretaris van 
OCW. 

OCW bestaat uit een bestuursdepartement (BD) en een aantal buiten het BD gepositioneerde 
dienstonderdelen. Meer informatie over de buiten het BD gepositioneerde dienstonderdelen 
vindt u op: http://www.rijksoverheid.nliministeries/ocwidiensten-en-instellingen.  

Deze offerteaanvraag bevat de informatie die nodig is om een offerte op te kunnen stellen. 
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1. Kader offerteaanvraag 

1.1. Doelstelling 
Het doel van deze offerteaanvraag is het afsluiten van een overeenkomst met een 
dienstverlener ten behoeve van het bieden van organisatorische en facilitaire ondersteuning en 
communicatie-advies bij een landelijk netwerk van partijen die zich inzetten om 
kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. 

In deze offerteaanvraag is informatie opgenomen over het verloop en de uitvoering van de 
procedure, tevens zijn de eisen opgenomen die aan de uitvoering van de opdracht en aan uw 
offerte worden gesteld. 

1.2. Selectie van kandidaten 
Deze offerteaanvraag is toegezonden aan vier kandidaten met het verzoek een aanbieding te 
doen. 

Voorafgaand aan dit offertetraject heeft opdrachtgever een marktonderzoek uitgevoerd. Op 
basis van de resultaten van dit marktonderzoek zijn objectieve selectiecriteria geformuleerd 
om partijen te selecteren die zijn uitgenodigd om een offerte in te dienen. 

1.3. Omschrijving van de opdracht 

Aanleiding van de opdracht 

Recent onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau en de 
Onderwijsinspectie hebben aangetoond dat toenemende kansenongelijkheid en sociale 
scheidslijnen in Nederland ontstaan. Dit draagt eraan bij dat afkomst en achtergrond in plaats 
van talent een grotere invloed krijgen op het onderwijssucces en de kansen op de 
arbeidsmarkt van jongeren in ons land. De Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) bevestigde dit risico onlangs in haar analyse van het Nederlandse 
onderwijsstelsel. 

De minister en staatssecretaris van OCW willen zich ervoor inzetten om deze trend te keren. 
Dit najaar sturen zij een actieplan in de vorm van een kamerbrief aan de Tweede Kamer. 
Hierin presenteren zij hun aanpak om kansengelijkheid te bevorderen en scheidslijnen te 
voorkomen. De overeenkomst die met deze offerte-aanvraag wordt afgesloten, heeft 
betrekking op de periode in aanloop naar het versturen van deze kamerbrief, aismede de 
periode van de uitwerking van de maatregelen hierna. 

Achtergrond van de opdracht 

Onder kansengelijkheid verstaan we het principe dat jongeren met hetzelfde cognitieve 
vermogen hetzelfde onderwijsniveau zouden moeten (kunnen) bereiken. Dit blijkt echter in de 
praktijk niet het geval en de trend is negatief. We zien dat in onze samenleving 'gescheiden 
werelden' ontstaan waarin afkomst en achtergrond in toenemende mate bepalend zijn voor de 
sociale netwerken, onderwijsdeelname en arbeidsmarktkansen van burgers. 

Kansenongelijkheid is een breed maatschappelijk probleem dat zich niet alleen in het 
onderwijs manifesteert en waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. Er zijn bovendien 
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meerdere probleemeigenaren en vele partijen die kunnen bijdragen aan het verminderen van 
ongelijke kansen. Daarom kan de Rijksoverheid weliswaar een coordinerende, faciliterende en 
aanjagende rol vervullen, maar kan de overheid het probleem niet alleen oplossen. Hier zijn 
veel partijen, en een lange adem, voor nodig. 

Er is niet een enkele oorzaak voor oplopende kansenongelijkheid in het onderwijs. Zo zijn 
hoogopgeleide ouders meer betrokken geraakt bij de schoolloopbaan van hun kinderen en 
spelen scholen in op de vraag van ouders. Ook zien we dat leerlingen steeds vroeger op 
niveau geplaatst worden, onder andere door de groei van homogene brugklassen en 
categorale scholen en de afname van dubbele schooladviezen. Daarnaast spelen leraren en 
schoolleiders een rol. Zij baseren hun verwachtingen van leerlingen vaak onbewust deels op 
het opleidingsniveau en de achtergrond van ouders. Tot slot beInvloedt het sociale netwerk en 
de maatschappelijke omgeving waarin jongeren zich bevinden hun kansen op onderwijssucces. 

Positief is dat verspreid door Nederland verschillende scholen, gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en werkgevers al succes boeken in het voorkomen dat achtergrond en afkomst 
bepalend zijn voor het onderwijs- en arbeidsmarktsucces van jongeren. Deze groep vormt 
vooralsnog echter een minderheid, hoewel veel partijen zich herkennen in de 
probleemanalyse. De uitdaging is om dit latente gevoel van herkenning van een 
maatschappelijk probleem om te zetten in een breed gedeeld besef van urgentie om op 
grotere schaal tot acties en activiteiten te komen. Dit kan bijvoorbeeld door bestaande 
initiatieven op andere plekken navolging te laten krijgen. Hiertoe willen we partijen aanjagen, 
inspireren en faciliteren om vanuit een gedeelde probleemanalyse ook een gedeeld gevoel van 
urgentie en verantwoordelijkheid voor mogelijke oplossingen te ervaren. 

De minister en staatssecretaris van OCW nemen daarom het initiatief voor een Gelijke Kansen 
Alliantie: een actief netwerk van scholen, onderwijsinstellingen, gemeenten en 
maatschappelijke organisaties om, met een zichtbare rol van de Rijksoverheid, goede 
voorbeelden op te halen en op te scholen, succesfactoren te identificeren en belemmeringen in 
wet- en regelgeving aan te pakken. Minister Bussemaker en Staatssecretaris Dekker zijn de 
landelijke boegbeelden van de Alliantie, OCW is zelf een van de netwerkpartners, en 
ondersteunt op verzoek met raad en daad 

De Gelijke Kansen Alliantie is een van de instrumenten die de bewindslieden vanaf dit najaar 
inzetten om kansengelijkheid te bevorderen. De Alliantie wordt gepresenteerd in de 
kamerbrief over kansengelijkheid die dit najaar wordt verzonden en tijdens een landelijke 
bijeenkomst eind oktober 2016. 

Wat is de Gelijke Kansen Alliantie? 

De Gelijke Kansen Alliantie verbindt landelijke partijen, waaronder de rijksoverheid, 
onderwijsraden, brancheverenigingen en belangenorganisaties met lokale partijen, waaronder 
scholen, werkgevers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De Alliantie bestaat op dit 
moment nog niet en wordt deze zomer verder vormgegeven en ingericht. Ook worden dan de 
eerste partners benaderd. De opdrachtnemer kan hierbij, en in het verdere traject, een 
adviserende en ondersteunende rol vervullen. 

Met het oprichten en ondersteunen van een alliantie voor gelijke kansen beogen de minister 
en staatssecretaris bij te dragen aan het bereiken van de volgende doelen: 

• Ongunstige trends die duiden op kansenongelijkheid en scheidslijnen stoppen en ombuigen. 
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• Een doorlopende dialoog voeren over kansengelijkheid op landelijk niveau, en een dergelijke 
dialoog stimuleren op lokaal niveau. 
• Goede voorbeelden analyseren, zichtbaar maken, en helpen verspreiden. 
• Op lokaal niveau partijen aanjagen om kansengelijkheid te waarborgen en bevorderen. 
• Concrete acties en activiteiten op landelijk en lokaal niveau aanjagen, ondersteunen en laten 
monitoren. 
• Innovatie op lokaal niveau stimuleren en faciliteren. 

De Gelijke Kansen Alliantie krijgt vorm op twee schaalniveaus: landelijk en lokaal/regionaal. 

Op landelijk niveau geven OCW, de sectorraden (van primair onderwijs tot hoger onderwijs), 
werkgeversorganisaties, de bonden en de VNG/G4 aan wat zij zelf, vanuit hun eigen rol, en 
eventueel in samenwerking met anderen, op korte termijn concreet gaan doen om 
kansengelijkheid te bevorderen. De Alliantiepartners tonen commitment voor concrete actie. 

Op lokaal niveau zoeken we actief naar inspirerende voorbeelden en kansrijke initiatieven die 
kansengelijkheid bevorderen. We nemen als startpunt voor lokale allianties de wethouders 
onderwijs van de G37. Zij spelen een sleutelrol in het activeren en/of bij elkaar brengen van 
lokale en regionale partijen die een rol spelen bij het bevorderen van kansengelijkheid. We 
enthousiasmeren deze partijen om hun eigen ambities en acties te formuleren en in een 
actiedocument vast te leggen. We leggen geen (nieuwe) verplichtingen of regels op, maar 
halen goede voorbeelden op, maken deze zichtbaar en nemen waar nodig belemmeringen 
weg. Deelname aan de Alliantie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We monitoren de voortgang 
van het uitvoeren van voorgenomen acties en maken deze openbaar. We richten een team in 
van medewerkers van het ministerie van OCW (ongeveer 5 fte) die worden geadviseerd en 
ondersteund door de opdrachtnemer. Dit team activeert, inspireert en faciliteert de regio's. De 
opdrachtnemer die met deze offerte-aanvraag wordt geworven, werkt nauw samen met de 
medewerkers van het ministerie. 

Rol en taken landelijk ondersteuningsteam, inclusief rol en taken opdrachtnemer 

Het landelijke ondersteuningsteam, bestaande uit de OCW-medewerkers en de 
opdrachtnemer, heeft drie taken. Deze taken worden verdeeld tussen het team van OCW-
medewerkers en de opdrachtnemer. De verdeling wordt hieronder verder toegelicht. 

De drie taken van het landelijke ondersteuningsprogramma voor de Gelijke Kansen Alliantie 
zijn: 

• Het activeren van lokale en regionale partijen om vanuit hun eigen rol en 
verantwoordelijkheid, en zoveel mogelijk aansluitend op de regionale context en 
bestaande praktijk, concrete acties te formuleren gericht op het bevorderen van 
kansengelijkheid en voorkomen van scheidslijnen in het onderwijs. 

o Gesprekken voeren met de wethouders onderwijs/sociaal domein van de 37 
grootste steden. 

o Het activeren van wethouders om in hun eigen regio of gemeente een netwerk van 
relevante stakeholders en betrokken partijen bij elkaar te brengen (via een 
rondetafelgesprek bijvoorbeeld) en concrete acties en ambities te formuleren om 
kansengelijkheid te bevorderen. 
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• Het inspireren  van deze partijen met goede voorbeelden en bewezen effectieve 
praktijken. 

o Zoeken naar inspirerende goede voorbeelden en bewezen effectieve initiatieven 
die kansengelijkheid bevorderen en brengen deze actief onder de aandacht in de 
regio's. 

o Analyseren van goede voorbeelden 
o Landelijke inspiratiedagen organiseren 

• Het faciliteren van de regio's met raad en daad. 

o Inhoudelijke ondersteuning bieden bij het opzetten van regionale 
Rondetafelbijeenkomsten over kansengelijkheid. 

o Vraagbaak zijn voor regionale partijen. 
o Halfjaarlijkse intervisiebijeenkomsten organiseren op bovenregionaal niveau 

gedurende de looptijd van de Alliantie-aanpak. 

Met deze offerte-aanvraag wordt een opdrachtnemer geworven die taken verricht op het 
gebied van inspireren en faciliteren. De opdrachtnemer: 

• Ontwikkelt een (lange termijn)participatiestrategie voor de alliantiepartijen. Hoe 
houden we niet alleen betrokkenheid, maar ook commitment om actie te ondernemen? 

• Bouwt samen met de OCW-medewerkers een infrastructuur opzetten voor, faciliteren 
en aanjagen van, een doorlopende dialoog over kansengelijkheid op landelijk en lokaal 
niveau: 

o Verzamelt, analyseert en categoriseert goede voorbeelden en presenteert deze 
op een aantrekkelijke, overzichtelijke en toegankelijke wijze, bijvoorbeeld via 
een interactieve Kansenkaart. 

o Ontwikkelt een online platform dat fungeert als verzamelplaats van 
bovengenoemde goede voorbeelden en als vindplaats voor de opbrengsten van 
landelijke inspiratiedagen en regionale intervisiebijeenkomsten. 

• Ondersteunt het team van OCW accountmanagers op verzoek met factsheets en 
communicatiematerialen. 

• Geeft strategisch communicatieadvies aan het team van OCW accountmanagers, 
bijvoorbeeld over effectieve communicatiestrategieen om partijen te mobiliseren en te 
binden aan de Alliantie, betrokkenheid te vergroten en concrete acties te laten 
formuleren en deze op te volgen. 

• Organiseert een landelijke beeldbepalende startbijeenkomst van de Gelijke Kansen 
Alliantie voor circa 200 personen, eind oktober 2016 (voorlopige datum 24 oktober). 

• Organiseert halfjaarlijks vijf regionale intervisiebijeenkomsten voor circa 50 personen, 
dus 15 bijeenkomsten in totaal, en draagt hierbij zorg voor inhoudelijke en praktische 
ondersteuning. 

• Organiseert een landelijke vervolgbijeenkomst in september 2017 (200-300 personen) 
en een landelijke slotbijeenkomst in februari 2018 (300 - 500 personen), bedoeld om 
het onderwerp kansengelijkheid te agenderen in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 

Planning 

De opdracht heeft een looptijd van maximaal 19 maanden, van augustus 2016 tot en met de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Tussentijds, na 9 maanden, en opnieuw nadat de 
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coalitiebesprekingen zijn voltooid over een nieuwe landelijke regering, heeft de opdrachtgever 
de mogelijkheid om de lopende opdracht te beeindigen, te wijzigen of anders vorm te geven 
waardoor de werkzaamheden van de opdrachtnemer kunnen stoppen of veranderen. De 
minimale duur van de opdracht is daarom 9 maanden: van augustus 2016 tot en met mei 
2017. De maximale duur is 19 maanden (exclusief de mogelijkheid tot eenmalige verlenging 
zoals in deze offerte-aanvraag is beschreven). 

In de hieronder opgenomen planning wordt uitgegaan van een looptijd van 19 maanden. 

Het programma begint met een landelijke startbijeenkomst en eindigt met een landelijke 
slotbijeenkomst om de opbrengsten van de eerste anderhalf jaar vast te leggen en te borgen 
richting de gemeenteraadsverkiezingen en collegebesprekingen. 

De uitvoering van de Alliantie-aanpak vindt in fases plaats. 

Gezien het felt dat de ontwikkeling en uitwerking van de Gelijke Kansen Alliantie nog volop 
bezig is, is een flexibele opstelling van de opdrachtnemer onontbeerlijk. Zowel de planning als 
de voorgestelde werkzaamheden kunnen worden aangepast, mede naar aanleiding van actuele 
maatschappelijke of politieke ontwikkelingen en/of advies van de opdrachtnemer of andere 
partijen. 

Wat Wanneer Mijlpalen / bijeenkomsten 
Fase 0: juli -
september 2016  

Agendering & Voorbereiding  1 augustus 2016: start 
opdracht 

5 september 2016: Opening 
academisch jaar / schooljaar 

Fase 1: september-
oktober 2017 

Koplopers, ambassadeurs en 
wegbereiders. 

Tenminste 4 wethouders 
hebben een regionale 
kansenrondetafel toegezegd 
Tenminste 2 regionale 
kansenrondentafels hebben 
plaatsgevonden en 
presenteren hun resultaten  

24 oktober: landelijke 
startbijeenkomst 

Eind oktober: kamerbrief 
Actieplan Gelijke Kansen, waar 
de Gelijke Kansen Alliantie deel 
van uitmaakt. 

Fase 2: november 
2016 - mei 2017  

Landelijke uitrol  5 regionale 
intervisiebijeenkomsten 

In tenminste 25 regio's heeft 
een kansenrondetafel 
plaatsgevonden en zijn 
ambitiedocumenten opgesteld. 

Fase 3: juni - oktober 
2017 

Opschalen & uitbreiden  5 regionale 
intervisiebijeenkomsten 

In tenminste 30 regio's heeft 
een kansenrondetafel 
plaatsgevonden en zijn 
ambitiedocumenten opgesteld. 

Datum: 28-1-2021  

Prinsjesdag: 
voortgangsrapportage Kamer 

Eind september: landelijke 
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bijeenkomst 
Fase 4: oktober - 
maart 2018 

Borging  5 regionale 
intervisiebijeenkomsten 

In tenminste 35 regio's heeft 
een kansenrondetafel 
plaatsgevonden en zijn 
ambitiedocumenten opgesteld. 

Eind februari: slotmanifestatie 

Maart: 
gemeenteraadsverkiezingen 

Wat verwachten we van de opdrachtnemer? 

De opdrachtnemer brengt een offerte uit waarin in elk geval de volgende elementen zijn 
opgenomen: 

• Een strategisch communicatieadvies op hoofdlijnen, waarin duidelijk wordt gemaakt 
op welke wijze, met gebruik van welke instrumenten, de opdrachtnemer op effectieve 
wijze bijdraagt aan de totstandkoming en ondersteuning van de Gelijke Kansen 
Alliantie. Hierbij wordt aandacht gegeven aan een perspectief voor de middellange 
termijn: niet alleen het krijgen van commitment, maar ook het behouden en waar 
mogelijk opschalen hiervan. Het communicatieadvies dient tevens aandacht te 
besteden aan de rol en zichtbaarheid van de bewindslieden als initiatiefnemer voor de 
alliantie. 

• Een voorstel voor een manier waarop goede voorbeelden op een aantrekkelijke en 
toegankelijke wijze gepresenteerd en verspreid kunnen worden. 

• Een voorstel voor de opzet en invulling van de landelijke en regionale bijeenkomsten. 
Hierbij kan worden afgeweken van de voorgestelde frequentie van de bijeenkomsten, 
indien de opdrachtnemer overtuigend kan beargumenteren waarom een andere opzet 
of frequentie effectiever is. 

• Een beschrijving van de manier waarop de samenwerking en afstemming met de 
OCW-medewerkers en de begeleidingscommissie plaatsvindt. De dagelijkse 
samenwerking vindt plaats met de OCW-medewerkers die het landelijke 
ondersteuningsteam vormen. De begeleidingscommissie is breder samengesteld. De 
begeleidingscommissie bestaat naast een vertegenwoordiger van het landelijke 
ondersteuningsteam ook uit beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers van 
OCW en managementleden die op andere onderdelen van de gelijke kansen aanpak 
betrokken zijn. Daarnaast kunnen hier externe partijen een rol in spelen, zoals 
vertegenwoordigers van de onderwijsraden, koepelorganisaties of wethouders die 
betrokken zijn bij de alliantie-aanpak. Er wordt naar gestreefd de omvang van de 
begeleidingscommissie te beperken tot maximaal 10 personen. 

• Een beschrijving van de manier waarop de opdrachtnemer opereert in een 
dynamische politieke context en hierop flexibel kan inspelen. 

• Een risicoanalyse met beheersingsmaatregelen. 
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Procedure en voorwaarden 

1.4. Comm unicatie 
Alle communicatie m.b.t. deze offerteaanvraag verloopt uitsluitend schriftelijk per e-mail via 
de onderstaande contactpersoon, met een afschrift aan de vervangend contactpersoon. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie: Middelbaar Beroepsonderwijs 
Contactpersoon: 
e-mailadres: 	 @minocw.n1  

Vervangend contactpersoon: 
e-mailadres: 	@minocw.n1  

1.5. Taal 
De offerte en eventuele correspondentie moet gesteld zijn in de Nederlandse taal. 

1.6. Voorbehoud 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het gehele offertetraject tijdelijk of definitief te 
stoppen. Eveneens behoudt opdrachtgever zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 
Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van enigerlei kosten 
gemaakt in het kader van deze offerteaanvraag. Door het uitbrengen van een offerte verklaart 
de inschrijver zich akkoord met deze voorwaarde. 

Opdrachtgever behoudt zich tevens het recht voor om de opdracht voortijdig te beeindigen: na 
9 maanden, en opnieuw nadat de coalitiebesprekingen zijn voltooid over een nieuwe 
landelijke regering. De lopende opdracht kan beeindigd worden, maar ook worden gewijzigd 
waardoor de werkzaamheden van de opdrachtnemer kunnen veranderen. De minimale duur 
van de opdracht is daarom 9 maanden: van augustus 2016 tot en met mei 2017. De maximale 
duur is 19 maanden (exclusief de mogelijkheid tot eenmalige verlenging zoals in deze offerte-
aanvraag is beschreven). 

1.7. Kosten offerte 
Aan het opstellen en uitbrengen van een offerte zijn voor opdrachtgever geen kosten 
verbonden. 

1.8. Toelichting 
Opdrachtgever biedt inschrijvers op donderdag 21 juli de mogelijkheid om een toelichting op 
de offerteaanvraag te ontvangen en vragen te stellen. Deze toelichting vindt plaats in het 
Ministerie van OCW te Den Haag van 15.00 uur tot 16.30 uur (onder voorbehoud van 
wijzigingen) 

1.9. Indiening offerte 
Het uiterste inlevermoment van de offertes is vastgesteld op woensdag 27 juli om 23.59 
uur. 

Offertes dienen, rechtsgeldig ondertekend, per email te worden gericht aan de onder 3.1 
vermelde contactpersoon. 
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Het risico van te late indiening van een offerte, door welke andere oorzaak dan ook, is geheel 
voor rekening van de inschrijver. Offertes die na het uiterste inlevermoment worden 
aangeboden zullen niet worden beoordeeld. Ook worden offertes die anders dan per email 
worden aangeboden niet beoordeeld. 

1.10. Volledigheid en indeling offerte 
Offertes dienen volledig te zijn, dat wil zeggen dat alle gevraagde informatie in de offerte is 
opgenomen en dat alle gevraagde prijzen zijn ingevuld. De aanbestedende dienst behoudt zich 
het recht voor om onvolledige offertes terzijde te leggen. 

Uw offerte dient te worden ingedeeld conform de volgende indeling: 
- Aanbiedingsbrief; 
- Akkoordverklaring gestelde eisen; 
- Inhoudelijke beschrijving van uw voorgestelde werkwijze, waarin u in elk geval ingaat 

op de subgunningscriteria; 
- Prijsstelling. 

1.11. Stellen van vragen 
Uitsluitend per email ingediende vragen worden tijdens het offertetraject in behandeling 
genomen. De vragen mogen tot 21 juli om 23.59 uur ingediend worden. De vragen dienen per 
e-mail te worden gericht aan de onder 3.1 vermelde contactpersoon. Uiterlijk 25 juli om 11.59 
uur zullen de vragen worden beantwoord. De antwoorden op alle gestelde vragen worden 
middels een nota van inlichtingen aan alle inschrijvers geanonimiseerd bekend gemaakt. 

1.12. Klachtenmeldpunt 
Tijdens de aanbestedingsprocedure is het mogelijk een klacht in te dienen als u het niet eens 
bent met de gang van zaken bij deze aanbesteding of een onderdeel daarvan, of wanneer u 
bijvoorbeeld denkt dat een bepaald handelen of nalaten van OCW in strijd is met wettelijk 
bepalingen of met andere voorschriften die voor de desbetreffende aanbesteding gelden. 
Wij verzoeken u de klacht in een zo vroeg mogelijk stadium van de aanbestedingsprocedure in 
te dienen bij het klachtenmeldpunt. Dit doet u schriftelijk per e-mail via 
klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl. De klacht wordt overeenkomstig de door het 
ministerie van Economische Zaken gepubliceerde 'Klachtafhandeling bij aanbesteden 
behandeld'. 

De stappen van de procedure 
1. U dient uw klacht schriftelijk in via klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl. In deze 

schriftelijke klacht maakt u duidelijk dat het over een klacht gaat en waarover u klaagt 
en hoe volgens u het knelpunt zou kunnen worden verholpen. De klacht bevat verder 
de dagtekening, naam en adres van uw onderneming en de aanduiding van de 
aanbesteding. 

2. Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht, met een 
afschrift aan de contactpersoon voor deze aanbesteding (paragraaf XY van dit 
document). In de bevestiging wordt aangegeven dat de aanbestedende dienst er van 
uitgaat dat u kiest voor een afhandeling via deze procedure. Ook wordt aangegeven 
dat als u wilt dat de klachtenprocedure in de zin van titel 9.1 van de Awb wordt 
toegepast, u dit moet laten weten. 

3. Het klachtenmeldpunt onderzoekt vervolgens, eventueel aan de hand van door u en de 
aanbestedende dienst aanvullend verstrekte gegevens, of de klacht terecht is. Het 
klachtenmeldpunt begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend 
voort en houdt daarbij rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure. 
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Activiteit Uiterste datum 

27 juli 2016 Indienen offertes tot uiterlijk 

15 juli 2016 
21 juli 2016 
21 juli 2016 
25 juli 2016 

Verzending offerteaanvraag 
Indienen vragen tot uiterlijk 
Toelichtende bijeenkomst 
Publiceren nota van Inlichtingen 

Toelichting op offerte door indieners 
Bekendmaking gunning 
Ingangsdatum overeenkomst 

28 juli 2016 
29 juli 2016 
1 augustus 2016 

4. Het klachtenmeldpunt brengt na het onderzoek van de klacht advies uit aan de 
aanbestedende dienst via de contactpersoon voor de aanbesteding. 

5. Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek door het klachtenmeldpunt tot de 
conclusie komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en de aanbestedende 
dienst corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, dan deelt de aanbestedende 
dienst u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee. Ook de andere (potentiele) 
inschrijvers/gegadigden worden op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de fase in de 
aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat de maatregelen door de 
contactpersoon van de aanbesteding bij de aanbestedende dienst aan de betrokkenen 
in de aanbesteding worden gecommuniceerd op hetzelfde moment als u als indiener 
van de klacht het bericht krijgt. Dit om bevoordeling van partijen te voorkomen. 

6. Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek tot de conclusie komt dat de 
klacht niet terecht is, dan wijst hij de klacht gemotiveerd of en wordt u daarover 
bericht. 

7. Het klachtenmeldpunt kan op uw verzoek of op verzoek van de aanbestedende dienst 
voorstellen dat de klacht, voordat daarop door de aanbestedende dienst wordt beslist, 
voor bemiddeling of advies wordt voorgelegd aan de Commissie van 
Aanbestedingsexperts. 

8. AIs de aanbestedende dienst u heeft laten weten hoe hij de klacht behandelt, of als de 
aanbestedende dienst nalaat om binnen een redelijke termijn op de klacht te 
reageren, dan kunt u de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts 
voorleggen. 

1.13. Planning 

1.14. Geheimhouding 
Door het indienen van een offerte verklaart inschrijver vertrouwelijk om te gaan met alle 
informatie die in het kader van dit project wordt verkregen en geen informatie aan derden 
beschikbaar te stellen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor door inschrijver in te 
schakelen partners, onderaannemers en huippersonen. In een dergelijk geval blijft inschrijver 
wel verantwoordelijk voor het nakomen van de geheimhoudingsplicht. 

Inschrijver verklaart verder zich te onthouden van verklaringen van welke aard dan ook die 
andere betrokkenen kunnen schaden. Schending van deze voorwaarde kan tot gevoig hebben 
dat inschrijver van (verdere) deelname wordt uitgesloten. Opdrachtgever zal eveneens 
vertrouwelijk omgaan met de informatie die door inschrijvers wordt verstrekt en deze alleen 
gebruiken voor zover dit voor het beoordelen van de verschillende offertes nodig is. 

1.15. Gestanddoeningstermijn 
De door inschrijver in te dienen nadere offerte dient een onherroepelijk aanbod te betreffen 
dat tenminste tot 90 dagen na het uiterste inlevermoment geldig blijft. 
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1.16. Akkoordverklaring en juistheid van de geleverde informatie 
Door het indienen van de offerte verklaart inschrijver dat hij borg staat voor de juistheid en 
volledigheid van alle gevraagde en geleverde gegevens en akkoord gaat met alle in dit 
document aangegeven condities, voorbehouden en voorwaarden. 

Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt kan 
inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten, dan wel kunnen al gemaakte afspraken 
worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor opdrachtgever. 

1.17. Conceptovereenkomst en voorwaarden 
Bij deze offerteaanvraag is een concept (dienstverlenings)overeenkomst gebaseerd op de 
"Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van 
Diensten" (ARVODI-2014) opgenomen. Deze offerteaanvraag, evenals de eventueel door u uit 
te brengen offerte, maakt deel uit van de eventueel met u te sluiten 
(dienstverlenings)overeenkomst. 

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden uwer-zijds worden uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

De wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen worden uitsluitend geregeld door de 
definitieve (dienstverlenings)overeenkomst en de daarbij behorende "Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten" 
(ARVODI-2014). 

Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor een periode van 1 jaar en 8 
maanden, met eenmaal een optie om de overeenkomst te verlengen met een periode van 
maximaal 12 maanden. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 augustus 2016. 

De concept (dienstverlenings)overeenkomst en de ARVODI 2014 zijn als respectievelijk Bijlage 
III en Bijlage IV bijgesloten. 

Voor tekstonderdelen van de concept Overeenkomst en de ARVODI 2014 waarmee niet 
(direct) kan worden ingestemd, kunnen tot uiterlijk op de in paragraaf 3.10 Globale 
planning in regel 2 genoemde datum (en tijdstip), tekstvoorstellen worden ingediend, dan 
wel kunnen bezwaren worden toegelicht. 

Uiterlijk in, of bij, de Nota van inlichtingen zal OCW laten weten op welke punten en op welke 
wijze de Overeenkomst en/of de ARVODI 2014 worden aangepast. 

Deze aangepaste versie vormt vervolgens een vast uitgangspunt voor Inschrijving. Met andere 
woorden: Inschrijving betekent instemming met de toepasselijke voorwaarden. Door voor 
deze aanbesteding een Inschrijving in te dienen, verklaart Inschrijver zich onvoorwaardelijk 
akkoord met de (gewijzigde) concept Overeenkomst en de ARVODI 2014. 
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Beoordeling en gunning 

De ingediende offertes zullen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium 
'economisch meest voordelige inschrijving', bij deze beoordeling worden de criteria prijs en 
kwaliteit beoordeeld. 

1.18. Algemeen verloop procedure 
Na ontvangst van uw offerte zal eerst worden gekeken of u aan alle formele eisen heeft 
voldaan en of u alle condities, voorbehouden en voorwaarden zoals gesteld in deze 
offerteaanvraag heeft geaccepteerd (bijvoorbeeld:gestanddoeningstermijn, acceptatie van de 
Rijksinkoopvoorwaarden enz). Daarna zal worden gecontroleerd of aan de inhoudelijke eisen 
zoals gesteld in hoofdstuk 5 Programma van eisen en wensen is voldaan. Het niet voldoen aan 
een eis betekent dat uw offerte niet verder inhoudelijk wordt beoordeeld en dat u wordt 
uitgesloten van verdere deelname. Alle eisen zijn dus knock-out criteria. Tot slot zal de offerte 
inhoudelijk worden beoordeeld op basis van de subgunningscriteria, bestaande uit open 
vragen en/of wensen. Bij deze inhoudelijke beoordeling zal tot slot ook de prijs worden 
beoordeeld. 

1.19. Subgunningscriteria 
In het onderstaande overzicht staan alle subgunningscriteria vermeld. De subgunningscriteria 
bestaan uit open vragen en/of wensen. Met uw invulling voor/beantwoording van de 
subgunningscriteria kunt u punten scoren. De subgunningscriteria worden inhoudelijk 
uitgewerkt in hoofdstuk 5 'Programma van eisen en wensen'. 
Aan de subgunningscriteria zijn wegingsfactoren toegekend. De toegekende wegingsfactoren 
kunt u zien in de onderstaande tabel. 

Subgunningscriteria 	 Wegingsfactor in 0/0 

Kwaliteit, bestaande uit: 
• Inzicht in het onderwerp en de opdracht 

	
10 

• Plan van Aanpak 
	

40 
• Risico-analyse en beheersmaatregelen 	 5 
• Planning en fasering 	 5 
• Ervaring en expertise van de opdrachtnemer en 	15 

medewerkers 
Totaal weging kwaliteit 

	
75 

Totaal weging prijs 	 25 

Totaal weging kwaliteit en prijs 	 100 

1.20. Beoordeling onderdeel kwaliteit 

Beoordelingscommissie  
De beoordeling van de subgunningscriteria vindt per offerte plaats door materiedeskundigen 
die zitting hebben in een voor dit offertetraject geformeerde beoordelingscommissie. De 
beoordeling van de antwoorden is geheel en uitsluitend naar het oordeel van de individuele 
beoordelaars. 

De beoordelingscommissie beschikt over de benodigde materiedeskundigheid om de offertes 
to kunnen beoordelen. De beoordelingscommissie zal niet uit minder dan 3 
materiedeskundigen bestaan. 
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Algemeen  
Omwille van de objectiviteit worden de kwalitatieve subgunningscriteria beoordeeld op het 
moment dat de beoordelaars nog geen kennis hebben van de prijzen. Voor de beoordeling van 
de antwoorden op de open vragen en/of de invulling voor een wens wordt een meetinstrument 
gehanteerd dat gebruik maakt van rapportcijfers. Per antwoord op een open vraag en/of een 
invulling voor een wens worden rapportcijfers toegekend, dit gebeurt door de individuele 
beoordelaars. 

Subgunningscriteria  
De volgende rapportcijfers kunnen toegekend worden bij de beoordeling van de 
subgunningscriteria: 10, 8, 6, 4, 2 en 0. Deze opsomming is uitputtend en zal door alle 
beoordelaars worden toegepast. Door de individuele beoordelaars kunnen uitsluitend deze 
genoemde hele even rapportcijfers worden toegekend. Oneven rapportcijfers en getallen 
achter de komma worden niet toegekend door de individuele beoordelaars. 

Bij het toekennen van bovengenoemd rapportcijfer moet elke beoordelaar een inhoudelijke 
beoordeling van het antwoord in de score tot uitdrukking laten komen. Het rapportcijfer dat 
wordt toegekend aan de beantwoording op een subgunningscriterium is geheel naar het 
oordeel van de afzonderlijke beoordelaar. leder lid van het beoordelingsteam beoordeelt de 
ontvangen offertes (en de gegeven presentaties op 28 juli) individueel en kent individueel een 
rapportcijfer toe aan de beantwoording/invulling van een subgunningscriterium. Het 
toegekende rapportcijfer dient iedere beoordelaar eveneens degelijk te motiveren. 

Plenaire sessie 
Na de individuele beoordeling vindt er een plenaire sessie plaats met alle beoordelaars waarin 
de scoreresultaten worden doorgenomen. Grote afwijkingen tussen individuele scores 
onderling worden beargumenteerd doorgesproken. De beoordelaars mogen elk afzonderlijk, 
indien zij daartoe de noodzaak zien, op grond van die argumentatie hun eigen toegekende 
rapportcijfer aanpassen. Iedere individuele beoordeling telt evenredig mee voor de totaalscore 
van de offerte. 

De afzonderlijke rapportcijfers van de individuele beoordelaars worden per open vraag en/of 
wens afgezet tegen de weegfactor (rapportcijfer x wegingsfactor) van het betreffende 
subgunningscriterium om te komen tot een score per beoordelaar. De scores van alle 
beoordelaars voor dat subgunningscriterium worden bij eikaar opgeteld en gedeeld door het 
aantal beoordelaars. Het gemiddelde aantal punten dat uit deze berekening komt, is het aantal 
punten dat een Inschrijver ontvangt voor de beantwoording/invulling van het 
subgunningscriterium en waarmee gerekend wordt bij de verdere beoordeling. 

1.21. Beoordeling onderdeel prijs 
De prijs die wordt beoordeeld is de geoffreerde totaalprijs (exclusief BTW) voor het 
ondersteuningsprogramma Gelijke Kansen Alliantite. De Inschrijver met de laagste totaalprijs 
(exclusief BTW), ontvangt de maximale score. De andere Inschrijvers zullen 'naar rato' scoren 
volgens de formule: 

maximale score x (laagste prijs inschrijver / prijs inschrijver) = aantal punten 

Voorbeeld: De laagst aangeboden prijs is € 2.000, de aangeboden prijs is € 5.000. De Iaagst 
aangeboden prijs ontvangt dus de maximale score. De aangeboden prijs van € 5.000 scoort 
dus: 25 x (2.000/5.000) = 10 punten. 

Het is niet toegestaan om als prijs een nul (0) of een negatieve waarde in te vullen. Wij maken 
u erop attent dat dergelijke offertes zullen worden aangemerkt als ongeldig en terzijde zullen 
worden gelegd. 
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1.22. Gunning 
Gunning vindt plaats aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving 
(beste prijs/kwaliteitsverhouding) die na eveneens aantoonbaar aan de gestelde eisen en 
voorwaarden uit de offerteaanvraag heeft voldaan. De economisch meest voordelige 
inschrijving betreft de offerte die het hoogste totaalaantal punten heeft behaald. Het 
totaalaantal punten wordt bepaald door het totaal aantal punten voor het onderdeel kwaliteit 
en de punten voor het onderdeel prijs bij elkaar op te tellen. 

Verificatie van gegevens uit de offerte van de economisch meest voordelige inschrijver vindt 
voor de bekendmaking van de gunning plaats. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het 
aanleveren van bewijsmiddelen zoals een uittreksel van de kamer van koophandel ter controle 
van de ingevulde elgen verkiaring en rechtsgeldige ondertekening van de offerte. Welke 
bewijsmiddelen exact dienen te worden overlegd is per offertetraject verschillend en wordt 
derhalve voor de gunning bekend gemaakt aan de economisch meest voordelige inschrijver. 
Indien uit de bewijsmiddelen blijkt dat de economisch meest voordelige inschrijver toch niet 
aan de gestelde eisen voldoet zullen de gegevens van de inschrijver die op basis van de 
beoordeling als nummer twee is geeindigd worden geverifieerd. 

Er wordt naar gestreefd om 29 juli 2016 de beoordelingen of te ronden en alle inschrijvers 
schriftelijk van de gunning in kennis te stellen. 
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2. Programma van eisen en wensen 

In dit hoofdstuk worden de eisen beschreven waaraan de uitvoering van de opdracht dient te 
voldoen, alsmede de subgunningscriteria. Verder bevat dit hoofdstuk een omschrijving van de 
wijze waarop de prijs dient te worden geoffreerd. 

2.1. Kwaliteit — eisen aan de uitvoering van de opdracht 
Onderstaand zijn de inhoudelijk eisen aan de uitvoering van de opdracht opgenomen. Alle 
eisen zijn knock-out criteria. Het niet voldoen aan een eis betekent dat uw offerte niet verder 
inhoudelijk beoordeeld wordt en dat u wordt uitgesloten van verdere deelname aan dit 
offertetraject. 

Indien u in staat bent en wenst te voldoen aan alle onderstaande eisen dient u de 
akkoordverklaring gestelde eisen (Bijlage I) rechtsgeldig te ondertekenen. De ondertekende 
akkoordverklaring neemt u op in uw offerte conform de in paragraaf 3.7 aangegeven indeling. 

Eis 1  
De opdrachtnemer dient de opdracht uit te voeren conform de afspraken in de 
overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van de offerte en conform 
de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. 

Eis 2  
De opdrachtnemer vraagt toestemming aan de opdrachtgever voor openbaarmaking van de 
aan haar verstrekte of door haar verzamelde informatie. 

Eis 3  
De opdrachtnemer is dagelijks telefonisch en per e-mail bereikbaar voor de opdrachtgever. 

Eis 4  
De maximale geoffreerde prijs (all-in) is € 650.000 exclusief BTW. Tenminste 15 % van de 
geoffreerde kosten bestaat uit vrij inzetbare uren, zodat opdrachtnemer flexibel kan inspelen 
op de veranderende wensen van de opdrachtgever. 

2.2. Kwaliteit — subgunningscriteria 

Onderstaand zijn de subgunningscriteria opgenomen. De beantwoording van een vraag of 
invulling van een wens neemt u op in uw offerte. 

Subgunningscriterium 1: Inzicht in het onderwerp en de opdracht 

• De opdrachtnemer beschrijft zijn visie op het onderwerp en de opdracht door in te 
gaan op de behoeften van de opdrachtgever en betrokken stakeholders. De 
opdrachtnemer beschrijft duidelijk hoe hij in deze behoefte(n) kan voorzien. 

Subgunningscriterium 2: Plan van Aanpak 

• De opdrachtnemer beschrijft een communicatie-advies op hoofdlijnen, waarin 
duidelijk wordt gemaakt op welke wijze, met gebruik van welke instrumenten, de 
opdrachtnemer op effectieve wijze bijdraagt aan de totstandkoming en ondersteuning 
van de Gelijke Kansen Alliantie. De opdrachtnemer beargumenteert overtuigend 
waarom deze werkwijze en deze instrumenten het best passend zijn en het meest 
effectief zijn. De opdrachtnemer maakt duidelijk voldoende oog te hebben voor de 
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belangen van de verschillende betrokken partijen en toont aan hier goed op in te 
kunnen spelen. 

• De opdrachtnemer beschrijft een manier waarop goede voorbeelden op een 
aantrekkelijke en toegankelijke wijze gepresenteerd en verspreid kunnen worden, 
zowel online als offline. De opdrachtnemer beargumenteert waarom deze manier het 
best passend is om de doelen van de opdracht te verwezenlijken, of beschrijft helder 
de voor- en nadelen van verschillende varianten en spreekt hierbij een voorkeur uit. 

• De opdrachtnemer doet een voorstel voor de opzet en invulling van de landelijke en 
regionale bijeenkomsten. De opdrachtnemer maakt duidelijk waarom deze opzet en 
invulling passen bij de doelen van de Gelijke Kansen Alliantie en aansluiten op de 
behoeften van de doelgroep. Indien de opdrachtnemer afwijkt van van de 
voorgestelde frequentie van de bijeenkomsten, maakt hij duidelijk waarom een 
andere opzet of frequentie effectiever is. 

• De opdrachtnemer beschrijft de manier waarop hij opereert in een dynamische 
politieke context en hierop flexibel kan inspelen. 

Subgunningscriterium 3: Risico's en beheersmaatregelen 

• De opdrachtnemer voegt een overzichtelijke, volledige risicoanalyse bij waarbij wordt 
ingegaan op verschillende factoren en gebeurtenissen die de oplevering van de 
gevraagde diensten en producten kan beInvloeden. De opdrachtnemer beschrijft 
realistische, effectieve beheersmaatregelen. 

Subgunningscriterium 4: Planning & fasering 

• De opdrachtnemer beschrijft de frequentie van overleg en wijze van samenwerking 
met het team van OCW-medewerkers en geeft aan op welke momenten en in welke 
frequentie overleg met de begeleidingscommissie wenselijk wordt gevonden. De 
opdrachtnemer voegt een heldere, overzichtelijke planning bij van zijn 
werkzaamheden, waarbij wordt aangesloten bij de fasering die in deze offerte-
aanvraag wordt beschreven. Indien de opdrachtnemer een andere fasering voorstelt, 
beargumenteert hij overtuigend waarom deze fasering beter zou zijn. 

Subgunningscriterium 5: Ervaring & expertise van opdrachtnemer en medewerkers 

• De opdrachtgever beschrijft in maximaal twee A4 pagina's de voor de uitvoering van 
deze opdracht relevante kennis en expertise. Hierbij kunnen referentie-opdrachten 
worden beschreven. 

• De opdrachtgever biedt een beknopte beschrijving van de kennis, ervaring en 
expertise van alle bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers. De 
opdrachtgever maakt duidelijk welke competenties de betreffende medewerkers 
bezitten en hoe deze worden ingezet voor het uitvoeren van de opdracht. Bijgevoegde 
CV's bevatten maximaal twee pagina's, inclusief eventuele referentie-opdrachten. Uit 
de beschrijving wordt duidelijk in welke mate een medewerker bij het uitvoeren van 
de opdracht zal zijn betrokken en welke taken hij of zij zal uitvoeren. 

• De opdrachtgever geeft aan welke kennis of expertise, voor welke onderdelen van de 
uitvoering van de opdracht, extern zal worden ingehuurd. 

2.3. Prijsstelling 
Voor uw prijsopgave dient u gebruik te maken van het format prijsformulier zoals bijgevoegd 
in bijlage II van deze nadere offerteaanvraag of een eigen format waarin in elk geval de in het 
bijgevoegde format genoemde gegevens terugkomen. De prijzen moeten worden vermeld in 
Euro, zowel inclusief als exclusief BTW. Eventuele kortingen moeten verwerkt zijn in uw 
nadere offerte. Het geoffreerde bedrag is maximaal € 650.000 exclusief BTW. 
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Verder dient de prijsstelling "all-in" te zijn. De volgende kosten zijn hierbij in ieder geval 
inbegrepen: de salariskosten, de overheadkosten, telefoonkosten/onlinekosten, de kosten voor 
ondersteunend werk, de kosten voor het gebruik van apparatuur, software, parkeer-, reisuren, 
reis-, installatie- en afleverkosten en logistieke kosten. Ook alle eventueel verdere bijkomende 
kosten moeten inbegrepen zijn, zoals de kosten voor locaties en catering ten behoeve van de 
bijeenkomsten. 

De opbouw van uw prijsopgave dient als volgt te zijn: 
- Personeelskosten, uitgesplitst naar ervaring en kosten. 
- Kosten voor de bijeenkomsten (landelijk en regionaal/lokaal) 
- Vrij besteedbare uren (minimaal 15 % van het geoffreerde bedrag) 
- Totaalprijs exclusief BTW; 
- Totaalprijs inclusief BTW. 

Het volledig ingevulde prijsformulier neemt u op in uw offerte conform de in paragraaf 3.7 
aangegeven indeling. Indien het prijsformulier is aangepast en/of niet geheel is ingevuld kan 
uw offerte terzijde worden gelegd en uitgesloten van verdere deelname aan het offertetraject. 
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Bijlage I Akkoordverklaring gestelde eisen 

Eisen 

Aan alle in deze bijlage genoemde eisen dient 
onvoorwaardelijk voldaan te zijn. Indien een inschrijver niet 
voldoet aan een eis, wordt de inschrijver uitgesloten en 
wordt de inschrijving ter zijde gelegd. 

Eis 1  
De opdrachtnemer dient de opdracht uit te voeren conform de afspraken in de 
overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van de offerte en conform 
de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. 

Eis 2  
De opdrachtnemer vraagt toestemming aan de opdrachtgever voor openbaarmaking van de 
aan haar verstrekte of door haar verzamelde informatie. 

Eis 3  
De opdrachtnemer is dagelijks telefonisch en per e-mail bereikbaar voor de opdrachtgever. 

Eis 4  
De maximale geoffreerde prijs is € 650.000 exclusief BTW. Tenminste 15 % van de 
geoffreerde kosten bestaat uit vrij inzetbare uren, zodat opdrachtnemer flexibel kan inspelen 
op de veranderende wensen van de opdrachtgever. 

Ondertekening 

Hiermee verklaart inschrijver onvoorwaardelijk te voldoen 
aan alle in deze bijlage genoemde eisen. 

Indien een inschrijver niet voldoet aan een eis, valt de 
inschrijver of en wordt deze verder niet in de beoordeling 
en gunning meegenomen. 

Naam organisatie 

Naam ondertekeningbevoegd 
persoon 

Datum 

Handtekening 
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Aantal 
eenheden 

Kosten per eenheid 
excl. BTW 

Kosten totaal excl. 
BTW 

Kostensoort 

Personeelkosten junior 

Personeelskosten medior 

Personeelskosten senior 

Inhuur personeel 

Materiele kosten 

Vrij besteedbare uren 

Kosten regionale 
bijeenkomsten 

Kosten landelijke 
bijeenkomsten 

Overige kosten 

Totaal excl. BTW 

Totaal incl. BTW 

Bijlage II Prijsformulier 
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>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

BKB 
Westerstraat 252-254 
1015MT Amsterdam 
infogbkb.n1  

Onze referentie 

MBO 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contact ersoon 

minocw.n1 

Datum 	29 juli 2016 
Betreft 	Mededeling gunningsbeslissing Ondersteuningsprogramma Gelijke 

Kansen Alliantie 

Geachte mevrouw Rade, 

Op woensdag 27 juli jI. heeft u een offerte ingestuurd voor het bijdragen aan een 
landelijk ondersteuningsprogramma inzake de Gelijke Kansen Alliantie van de 
bewindslieden van OCW. Op donderdag 28 jI. heeft u uw offerte mondeling 
toegelicht. Wij hebben uw offerte grondig bestudeerd en aandachtig geluisterd 
naar uw toelichting en antwoorden op onze vragen naar aanleiding van uw 
offerte. 

Aan de hand van de in de offerteaanvraag opgenomen gunningscriteria heeft een 
inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden. 

De beoordeling heeft ertoe geleid dat uw offerte d.d. 27 juli 2016 met kenmerk 
s aangemerkt als de economisch meest voordelige inschrijving. De 

opdracht wordt hierbij dan ook aan uw organisatie gegund. Ik feliciteer u met dit 
resultaat. 

De overige inschrijvers heb ik gelijktijdig mededeling gedaan van mijn 
gunningsbeslissing. 

Zoals aangegeven in de offerteaanvraag, zijn op de met u te sluiten 
overeenkomst de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van 
opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-2014) van toepassing. 

Ik verwacht u op maandag 1 augustus aanstaande om 16.15 uur in zaal 09.053 
van het ministerie van OCW voor het startgesprek en verzoek u om mij uiterlijk 
drie uur voor het startgesprek per e-mail te laten weten welke personen namens 
uw organisatie hierbij aanwezig zijn. Op korte termijn kunt u ook de 
overeenkomst ter ondertekening tegemoet zien. 

Graag spreek ik het vertrouwen uit dat met deze gunningsbeslissing een basis 
voor een voor beide partijen prettige samenwerking tot stand is gebracht. 
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Hoogachtend, 	 Onze ref rentie 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 

Plaatsvervangend directeur, 
Directie Middelbaar Beroepsonderwijs 
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Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2014 
Contractnummer: 

De ondergetekenden: 

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, 
te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van [naam portefeuille], 
namens deze, 
de Directeur Middelbaar Beroepsonderwijs, I.J. Vossenaar 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 

en 

2. BKB BY, 
Gevestigd te Amsterdam, 
In dezen vertegenwoordigd door 
Isabelle Rade, 
Hierna te noemen: de opdrachtnemer, 

OVERWEGENDE DAT: 

Opdrachtgever behoefte heeft aan het afsluiten van een overeenkomst met een 
dienstverlener ten behoeve van het bieden van organisatorische en facilitaire 
ondersteuning en communicatie-advies bij een landelijk netwerk van partijen die zich 
inzetten om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen; 
Opdrachtgever aan BKB heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen; 
BKB op 27 juli 2016 een offerte heeft uitgebracht; 
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard; 
BKB zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever met de 
opdracht wil bereiken; 
Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen 
in een overeenkomst; 

KOMEN OVEREEN: 

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-
2014). 

	

1. 	Voorwerp van de Overeenkomst 

	

1.1 
	

Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten 
overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 15.07.2016, 
kenmerk 1046131 door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 27.07.2016, welke 
opdracht de Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in 
deze Overeenkomst wordt afgeweken. 

	

1.2 	De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 
boven het later genoemde: 

1. dit document; 
2. de ARVODI-2014; 
3. de Offerteaanvraag; 
4. de overige Bijlagen; 
5. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte van 27 juli 2016. 
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2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst 

2.1 	Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door beide 
Partijen. 

2.2 	De overeengekomen Diensten moeten uiterlijk op 30 maart 2018 voltooid zijn. 

2.3 	Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht te wijzigen of stop te zetten na een 
evaluatiemoment in mei 2017 en na afronding van formatiebesprekingen voor een nieuwe 
regering. 

3. Prijs en overige financiele bepalingen 

3.1 	Opdrachtnemer declareert gemaakte kosten en het werkelijke aantal bestede 
(advies)dagen/uren per maand op nacalculatiebasis tegen een uurtarief zoals opgenomen 
in de offerte. Opdrachtnemer brengt maximaal € 636.950,- (excl. BTW) in rekening en 
staat ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden. 

3.2 	Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt, maar 
voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet ten 
laste komt van Opdrachtgever. 

3.3 	De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst 
te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen. 

3.4 	De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze 
Overeenkomst. 

3.5 	Betaling vindt plaats na acceptatie van de resultaten van de Diensten. 

3.6 	In afwijking van hetgeen in artikel 17.1 van de ARVODI-2014 is bepaald over elektronisch 
factureren, zendt Opdrachtnemer de factuur/facturen op papier aan Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer zendt de factuur onder vermelding van bovengenoemd contractnummer en 
verpiichtingennummer aan: 

Ministerie van OCW 
Directie MBO 
T.a.v. 
Rijnstraat 50 
2515XP Den Haag 

4. Contactpersonen / Project!eiders 

4.1 	Contactpersoon voor Opdrachtgever is 	 minocw.n1 
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is 	 bkb.n1 

5. Tijden en plaats Diensten 

5.1 	De Diensten worden verricht in Nederland: in het het kantoor van Opdrachtgever, in het 
kantoor van opdrachtnemer, en op andere locaties waar dit door de opdrachtgever 
wenselijk wordt gevonden. 

5.2 	Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het 
Personeel van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de Diensten worden verricht, en 
stelt hij dit Personeel in staat de Diensten onder de bij die Partij gebruikelijke 
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden. 

6. Overige Voorwaarden 
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6.1 	Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden 
voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-2014)" 
(reeds in het bezit van Partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt 
afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van 
Opdrachtnemer is uitgesloten. 

6.5 	Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 13 van de 
ARVODI-2014 op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een 
boete verschuldigd van € 50.000,- per gebeurtenis. 

7. Gebruiksrecht 

7.1 	De artikelen 24.1, 24.5 en 24.6 van de ARVODI-2014 zijn niet van toepassing. 

7.2 	Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief, niet-opzegbaar recht voor 
onbepaalde tijd, gelijk Opdrachtgever dit recht van Opdrachtnemer aanvaardt, om de 
resultaten van de verrichte Diensten openbaar te (doen) maken en te (doen) 
verveelvoudigen, alles in de ruimste zin van het woord, ongeacht de wijze van gebruik of 
weergave en ongeacht of dit gebruik of deze wijze van weergave op het moment van 
ondertekening van de Overeenkomst reeds bekend is. 

8. Integriteitsverklaring 
Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van 
Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. 
Hij zal dat ook niet aisnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen 
enige handeling te verrichten of na te laten. 

9. Slotbepaling 

9.1 	Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 
Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

9.2 	Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen 
Diensten. 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 

Den Haag, 11 oktober 2016 	 Amsterdam, 14 oktober 2016 

DE MINISTER/STAATSSECRETARIS VAN OCW, 	Isabelle Rade 
nirPrtPi it RVR R\/ 

namens deze, 
I.J. Vossenaar 
Directeur MBO 
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11 april 2017 

Wijzigingsovereenkomst ARVODI-2014 
Referentienummer: 

De ondergetekenden: 

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, 
te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van OCW 
namens deze, 

Vossenaar, de Directeur Middelbaar Beroepsonderwijs 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 

en 

2. BKB BV 
gevestigd te Amsterdam, 
te dezen vertegenwoordigd door 
Isabelle Rade, 
hierna te noemen: Opdrachtnemer, 

OVERWEGENDE DAT: 

tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst is gesloten op 14 
oktober 2016, referentienummer 1047023, betreffende ondersteuning bij de 
totstandkoming en verdere vormgeving van de Gelijke Kansen Alliantie; 
Partijen de Overeenkomst wensen te wijzigen; 
de wijzigingen/aanvullingen binnen de kaders van het aanbestedingsrecht 
blijven; 
Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat 
Opdrachtgever met de aanvullende opdracht wil bereiken; 
Partijen de wijzigingen op de Overeenkomst wensen vast te leggen in een 
wijzigingsovereenkomst. 

KOMEN OVEREEN: 

de oorspronkelijke Overeenkomst als volgt te wijzigen/aan te vullen: 

o Met betrekking tot artikel 3 van de Overeenkomst wordt de prijs als volgt 
aangepast: 
Het maximale totaalbedrag dat Opdrachtnemer in rekening mag brengen wordt 
gewijzigd in € € 669.950,- (excl BTW). 

Slotbepaling 

Voor zover de Overeenkomst door de vorige bepalingen niet gewijzigd is, blijft zij tussen 
Partijen onverminderd van kracht, evenals de op de Overeenkomst van toepassing zijnde 
voorwaarden ARVODI-2014. 
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 

Den Haag, 11 april 2017 
	

Amsterdam, ((? r01 Ui I 

DE MINISTER/STAATSSECRETARIS VAN 	 Directeur BKB 
OCW 

namens deze, 	 Isabelle Rade 
D Dir 	r M 

aar 
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Datum: 30 maart 2018 

Wijzigingsovereenkoms ARVODI-2014 
Referentienummer: 

De ondergetekenden: 

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, 
te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
Directeur Middelbaar Beroepsonderwijs, I.J. Vossenaar 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 

en 

2. Campagnebureau BKB, 
(statutair) gevestigd te Amsterdam, 
te dezen vertegenwoordigd door 
Isabelle Rade, 
hierna te noemen: Opdrachtnemer, 

OVERWEGENDE DAT: 

tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst is gesloten op 14 
oktober 2016, referentienummer 	betreffende ondersteuning bij de 
totstandkoming en verdere vormgeving van de Gelijke Kansen Alliantie en deze 
te verlengen; 
Partijen de Overeenkomst wensen te wijzigen/aan te vullen; 
de wijzigingen binnen de kaders van het aanbestedingsrecht blijven; 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op 20/02/2018 heeft verzocht een 
aanvullende offerte uit te brengen; 
Opdrachtnemer op 23/03/2018 een aanvullende offerte heeft uitgebracht, die 
door Opdrachtgever is aanvaard; 
Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat 
Opdrachtgever met de aanvullende opdracht wil bereiken; 
Partijen de wijzigingen/aanvullingen op de Overeenkomst wensen vast te 
leggen in een wijzigingsovereenkomst. 

KOMEN OVEREEN: 

de oorspronkelijke Overeenkomst als volgt te wijzigen/aan te vullen: 

o Met betrekking tot artikel 1 van de Overeenkomst worden de Diensten gewijzigd/ 
aangevu/d/overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever 
d.d. 20-02-2018, kenmerk 	, (Bijlage) door Opdrachtnemer uitgebrachte 
offerte d.d. 23-02-2018, kenmerk 	(Bijlage), welke opdracht 
Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze 
wijzigingsovereenkomst wordt afgeweken. 

o Aan de Overeenkomst wordt toegevoegd Bijlage 
o Met betrekking tot artikel 2 van de Overeenkomst wordt de datum waarop de 

Diensten voltooid moeten zijn gewijzigd in 31 oktober 2018. 
o Met betrekking tot artikel 2 van de Overeenkomst wordt de periode waarin de 

Diensten worden verricht verlengd tot 31 oktober 2018. 
Het maximale totaalbedrag dat Opdrachtnemer in rekening mag brengen wordt 
gewijzigd in € 706.410,-- excl. BTW. 

o Met betrekking tot artikel 3 van de Overeenkomst wordt de prijs als volgt 
aangepast: 

Wilizigingsovereenkomst ARVODI-2014 
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De vaste totaalprijs wordt aangevuld met €69.460,00,-- (excl. BTW en inclusief 
reis-, verblijf- en eventuele overige kosten). 

Slotbepaling 

Voor zover de Overeenkomst door de vorige bepalingen niet gewijzigd is, blijft zij tussen 
Partijen onverminderd van kracht, evenals de op de Overeenkomst van toepassing zijnde 
voorwaarden ARVODI-2014. 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 

Den Haag, 30-03-2018 
	

Amsterdam 30-03- 18 

Isa elle Rade 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

namens deze, 
Directeur Middelbaar Beroepsonderwijs, 

Vossenaar 

[Bijlagen: IM? 	 it 
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Offerteaanvraag ten behoeve van 

Joke Smit prijs 2017 

Kenmerk: E-doc 
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1. Inleiding 

Hierbij verzoekt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Emancipatie 
(verder te noemen Opdrachtgever) u een offerte uit te brengen voor de Joke Smitprijs 2017. 

OCW bestaat uit een bestuursdepartement (BD) en een aantal buiten het BD gepositioneerde 
dienstonderdelen. Meer informatie over de buiten het BD gepositioneerde dienstonderdelen 
vindt u op: http://www.rijksoverheid.nliministeries/ocw/diensten-en-instellingen.  

Deze offerteaanvraag bevat de informatie die nodig is om een offerte op te kunnen stellen. 

Directie Emancipatie 
We zijn een beleidsdirectie, onderdeel van de rijksoverheid. We streven gelijke behandeling, 
gelijke rechten en gelijke kansen na, voor iedereen, portefeuille ziet op vrouwen en Ihbti 
(Iesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse 
personen). Terreinen waar we ons op richten: onderwijs, veiligheid, gezondheid, arbeidsmarkt, 
media, politiek, recht en Ieefvormen. 
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2. Kader offerteaanvraag 

	

2.1 	Doelstelling 
Het doel van deze offerteaanvraag is het afsluiten van een overeenkomst met een 
dienstverlener ten behoeve van het organiseren van de Joke Smit prijsuitreiking 2017 (JSP). 
De prijsuitreiking bestaat uit twee delen: Een online offensief vanaf einde zomervakantie 2017 
en een event in november (= feestelijke prijsuitreiking). 

In deze offerteaanvraag is informatie opgenomen over het verloop en de uitvoering van de 
procedure, tevens zijn de eisen opgenomen die aan de uitvoering van de opdracht en aan uw 
offerte worden gesteld. 

	

2.2 	Selectie van kandidaten 
Deze offerteaanvraag is toegezonden aan 3 kandidaten met het verzoek een aanbieding te 
doen. 

Voorafgaand aan dit offertetraject heeft opdrachtgever een marktonderzoek uitgevoerd. Op 
basis van de resultaten van dit marktonderzoek zijn objectieve selectiecriteria geformuleerd 
om partijen te selecteren die zijn uitgenodigd om een offerte in te dienen. 

	

2.3 	Omschrijving van de opdracht 

Joke Smit prijs 
Met het uitreiken van de Joke Smit prijs (JSP), een tweejaarlijkse regeringsprijs, onderstreept 
de regering de betekenis van emancipatie als onderdeel van het algemene regeringsbeleid en 
het belang dat zij hecht aan de bevordering van emancipatie in de Nederlandse samenleving. 
Zie ook Besluit tot instelling van de Joke Smit-prijs en het Instellingsbesluit jury Joke Smit-
prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie.  De prijs is genoemd naar de overleden 
feministe Joke Smit (1933 - 1981), die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de 
vrouwenemancipatiebeweging in Nederland. 

De Joke Smit prijs kan eenmaal in de twee jaar worden toegekend aan een persoon, een 
groep of een instantie op grond van het leveren of geleverd hebben van een fundamentele 
bijdrage tot verbetering van de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving. De prijs 
bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 en een kunstobject. Het kunstobject is dit jaar 
ontworpen door een student van de kunstacademie in Den Haag (en inmiddels uit diverse 
ontwerpen geselecteerd door demissionair minister Jet Bussemaker). 

Zie hier ter informatie/inspiratie het filmpje over Joke Smit die voor de vorige prijsuitreiking 
(2015) is gebruikt: https://www.youtube.com/watch?v=TPZN5nETKGA   

Aanmoedigingsprijs 
Er is tevens een Aanmoedigingsprijs op het gebied van vrouwenemancipatie, genaamd de 
Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie. De Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie kan 
eenmaal in de twee jaar worden toegekend aan een persoon, een groep of een instelling die 
zich op inspirerende wijze inzet of recent heeft ingezet ter verbetering van de positie van 
vrouwen of meisjes in de samenleving. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000 

In November 2017 (datum nog niet vastgelegd) vindt de volgende uitreiking van de Joke Smit 
prijs plaats, inclusief Aanmoedigingsprijs. Dit is tevens ook het moment dat 50 jaar geleden 
Joke Smit's levenswerk "Het onbehagen van de vrouw" uit kwam. Zie ter inspiratie het 

Datum: 27-1-2021 	 Pagina 4 van 20 



bijgevoegde artikel: '50 jaar na Joke Smit: Nog reden voor onbehagen? (In de Opzij nr. 4 
2017) 

Jury 
Een jury is op moment van schrijven nog niet bekend. Deze wordt door de minister van 
OCW benoemd. De jurybijeenkomsten en nominaties voor de prijzen worden 
georganiseerd door OCW. Afhankelijk van de duur van de formatiebesprekingen is er 
tijdens de prijsuitreiking inmiddels een andere minister van Emancipatie. Suggesties 
voor juryleden zijn welkom in uw offerte. Bijvoorbeeld iemand die inhoudelijk goed past 
bij het thema en een belangrijke 'online infuential' is onder de doelgroep. 

Doelstelling en doelgroep 
De directie Emancipatie wil dat de uitreiking van de Joke Smit Prijs 2017 maximaal bij kan 
dragen aan de bevordering van de emancipatie. Dit jaar willen wij ons primair richten op de 
doelgroep jonge vrouwen van 20-35. Secundair willen wij ook hun moeders en grootmoeders 
aanspreken. 

Het doel is om de uitreiking van deze Joke Smit prijs aan te grijpen om deze jonge vrouwen er 
van bewust te maken dat het vrouw-zijn op bepaalde onderdelen in hun leven belemmerend 
kan werken. Dit hoeft deze vrouwen echter niet te overkomen. Wanneer ze er bewust van zijn, 
is er ruimte om keuzes te maken en kunnen ze er van alles aan doen als ze dat willen. Het 
gaat hierbij om de belangrijkste Joke Smit thema's: zorg, arbeid en reproductieve rechten. 

Het is de bedoeling om te reflecteren op waar we nu staan, 50 jaar na het uitkomen van het 
onbehagen van de vrouw. Vieren wat er bereikt is. Vooruit kijken naar wat we de komende 50 
jaar willen bereiken en de jonge vrouwen middelen in handen geven om dat ook te bereiken. 
De prijsuitreiking bestaat uit 
1. een online offensief vanaf eind augustus 2017 en 
2. een feestelijke prijsuitreiking in november 2017. 

Wat hebben wij voor ogen? 
• Brede aandacht onder de doelgroep (en het liefst iets breder in de maatschappij) voor 

keuzevrijheid en handelingsperspectief op de belangrijkste Joke Smit thema's: zorg, 
arbeid en reproductieve rechten; 

• De aandacht heeft in aanloop naar de prijsuitreiking in november 2017 geleid tot een 
dialoog onder een brede en diverse groep jonge vrouwen, ook die jonge vrouwen die 
nog niet zo mee bezig waren met emancipatiethema's; 

• De dialoog leidt tot vergroot bewustzijn op deze thema's; 
• De toon van de discussie is positief en actiegericht; 
• De prijswinna(a)r(es) levert een belangrijke bijdrage aan de keuzevrijheid en 

handelingsperspectief van de jonge vrouwen; 
• Het liefst zijn er handvatten voor goede opvolging na de prijsuitreiking. 

Online offensief 
De doelstelling is een zo groot mogelijk publiek te bereiken onder de genoemde doelgroep en 
een substantieel deel daarvan actief te krijgen. Daarbij willen we optimaal gebruik te maken 
van de media. Traditionele media, maar vooral ook de online & social media. 

Nieuw in 2017 

De insteek van de prijsuitreiking is dit jaar anders. In die zin dat we voorafgaand aan de 
prijsuitreiking echt een dialoog willen genereren onder de doelgroep over emancipatiethema's. 
De prijsuitreiking is daaraan gekoppeld als een feestelijke gebeurtenis, maar niet alleen meer 
de 'hoofdmoot' van het idee van de prijs zoals voorgaande jaren. 

Een ander nieuw element dit jaar is dat we de Aanmoedigingsprijs niet meer door de jury, 
maar door het betrokken publiek/de doelgroep willen laten kiezen vanuit het online offensief in 
aanloop naar de dag van de feestelijk prijsuitreiking. De Aanmoedigingsprijs wordt daarmee 
een publieksprijs. OCW wil het reglement daar nog op aanpassen en zal de juridische 
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haalbaarheid daarvan nog nagaan. Opdrachtnemer maakt een voorstel voor hoe er vanuit 
deze nieuwe insteek wordt voorgedragen voor de Aanmoedingsprijs en hoe er wordt gestemd. 

Context 2017 

De ideeen/ingredienten tot nu toe voor de Joke Smitprijs -zoals in deze offerte-aanvraag 
opgenomen- zijn tot stand gekomen vanuit een aantal brainstormsessies waaraan o.a. een 
aantal oud JSP-winnaressen hebben meegedaan: Vreneli Stadelmaier (2015), Opzij, 
Mama Cash, Kirsten van den Hul. Er zat ook iemand in van www.stellingdames.nl:  Justine van 
den Beek) en iemand van Branddocters: Claire de Neree tot Babberich. 

Zij hebben -naast input geleverd voor deze offerteaanvraag- nuttige contacten (ook al gelegd 
bij tijdschrift Linda en TV-programma Jinek) en deels ook al bereik onder de doelgroep via 
eigen kanalen die ze graag beschikbaar stellen. Door Branddoctors is inmiddels een kleine 
analyse gemaakt onder vrouwen in de leeftijd van 18-30 jaar: Hoe denken zij over de thema's 
emancipatie en feminisme? Er is hen ook gevraagd naar een reactie op het basisidee zoals 
hieronder. Lees meer in: 'Even contact met de doelgroep' (bijgevoegd). 

We betrekken nu een opdrachtnemer om -op basis van de ideeen vanuit de brainstormfase-
een concreet plan met bijbehorende offerte te maken voor het geheel van de prijsuitreiking: 
online offensief en feest/event. Wij vinden het namelijk beiangrijk dat het totale 
projectmanagement in een hand is. Zodat de plannen concreet en uitgevoerd worden binnen 
afzienbare tijd. 

Het basisidee: Drie generaties vrouwen met elkaar in gesprek 
De rode draad die wij voor ons zien in de te genereren online dialoog dit jaar zijn drie 
generaties vrouwen: de dochters, de moeders en de oma's. Jonge vrouwen interviewen hun 
moeders en oma's. En maken blogs/vlogs. Wat zijn hun persoonlijke verhalen? Tips? Wat 
waren en zijn hun belemmeringen en kansen mbt de Joke Smit thema's?! We willen stimuleren 
dat ze daar met elkaar over in gesprek komen. Voorbeeldvragen: 

- In hoeverre hadden de moeders/oma's vroeger de ambitie om meer te willen dan een 
bestaan als huisvrouw en moeder? 

- Waar liepen zij tegen aan? 
- Hoe is dit veranderd de afgelopen 50 jaar? 
- En welke adviezen zouden de moeder en de oma graag aan hun dochter meegeven? 

Opdrachtnemer wordt gevraagd een voorstel te doen voor een effectief online offensief, dat 
bijdraagt aan de algemene doelstellingen en meetbare communicatiedoelstellingen heeft. 
Opdrachtnemer vertaalt de JSP-thema's op een voor de beoogde doelgroep aansprekende 
manier in verschillende deelbare en aantrekkelijke content gedurende de periode eind 
augustus 2017 t/m november 2017. Opdrachtnemer maakt een plan van strategie t/m 
uitvoering voor het online offensief inclusief content laten maken, meten, analyseren en zo 
nodig bijstellen etc. 

We stellen ons de volgende ingredienten voor ten aanzien van het online offensief, maar staan 
uiteraard open voor suggesties/advies -ook ten aanzien van het basisidee- en zijn zeer 
benieuwd naar uw eigen ideeen om een online dialoog aan te zwengelen onder jonge vrouwen. 

Website 

Een website als landingspagina waarop de basisinformatie staat over de prijs, het nomineren, 
de jury, de genomineerden en interessante content m.b.t. de Joke Smit-thema's etc. die we 
vooral ook willen delen via andere kanalen waarmee we de doelgroep bereiken. Met via/op de 
site een functie waarbij de doelgroep kan stemmen op de genomineerden bij de 
Aanmoedigingsprijs. 
NB. De website www.jokesmitprijs.nl  is reeds bij het Rijk geregistreerd. De nieuwe 
opdrachtnemer kan een nieuwe website bouwen. Dan kan de oude site 'ontkoppeld' worden en 
de nieuwe worden gekoppeld aan de url. Uiteraard moet de nieuwe site gemaakt worden met 
inachtneming van de webrichtlijnen van de Rijksoverheid. 
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Facebookpagina 

Vanuit de website wordt regelmatig content gepost op een facebookpagina. Ook daar is ruimte 
voor discussie over de thema's. 
NB. We stellen daarvoor de bestaande pagina Congreskracht (+ 4000 volgers) die t/m maart 
2017 actief was beschikbaar om door de nieuwe opdrachtnemer over te semen, te restylen en 
er een andere strategie op te zetten om de doelgroep te verjongen. We hebben de pagina een 
aantal jaar benut voor Kracht on Tour (thema economische zelfstandigheid vrouwen, zie evt. 
www.krachtontour.nl). Het is zonde om het aldaar opgebouwde netwerk niet (ook) te benutten 
voor het online offensief dat we voor ogen hebben. 
Van de huidige volgers is echter 16% van de betrokken mensen tussen de 18-35 jaar, 54% 
tussen de 35-54 jaar en tenslotte 23% 55 jaar of hoger). We willen daar dus een pagina van 
laten maken die primair jonge, maar secundair ook oudere vrouwen aanspreekt. Wat ons 
betreft ligt de focus dan niet meer alleen op financiele zelfstandigheid, maar de KRACHT van 
vrouwen an sich. Hun keuzevrijheid en handelingsperspectief. Hiermee kunnen er thema's als 
gelijkheid, emancipatie, kracht, positieve energie, werk, (financiele) zelfstandigheid, etc. 
aangeboord worden op een positieve manier. De naam kan desgewenst ook aangepast worden 
door de nieuwe opdrachtnemer (er is vanuit Facebook inmiddels veel mogelijk). 

Mailing(s) 

Om de campagne te starten kan een mailing verstuurd worden naar bestaande bestanden 
(bestaand JSP-bestand van het ministerie van OCW van gasten uit vorige jaren, waaronder de 
familie van Joke Smit, o.a. haar eigen dochter), bestand van Vreneli Stadelmaier (mailing 
www.shenews.nl). Zij is de JSP-winnares uit 2015 en zij heeft een nieuwsbrief met 7000 
lezeressen. Eventueel kan content ook later ook nog via een mailing onder de aandacht 
gebracht worden. 
In deze bestaande bestanden bevinden zich vooral vrouwen in de leeftijdsgroep 30 - 65 jaar. 
Opdrachtnemer wordt gevraagd vooral ook de jongere doelgroep te benaderen. Een voorstel 
hiertoe neemt u in de offerte op. 

Suggesties content 

We hebben een aantal contentstromen op het oog die we steeds via de website, FB, andere 
kanalen en evt. een mailing delen: 

Een feministe des vaderlands vlog: De vorige Joke Smit-prijswinnaar(-s) zoals Vreneli 
Stadelmaier (vorige winnaars: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joke  Smit-prijs) gaat op zoek 
naar het gedachtengoed van Joke Smit: bezoek aan een abortuskliniek, bezoek aan een 
moedermavo, vrouwen in de politiek, etc. Iedere winnaar mag zeif een Joke Smit thema 
kiezen die haar inspireert of aan het hart gaat. Uiteraard wordt dat met hen en onderling 
afgestemd. 

(Als start) Een Bn-ers v/blog: Een inspirerende/de doelgroep aansprekende BN'er (= online 
infuential) maakt een v/blog van haar drie-generatie-gesprek (dochter, moeder, oma) over 
een thema. U wordt gevraagd met suggesties voor personen te komen. Deze worden door 
opdrachtnemer ook uitgenodigd de b/vlog te maken. 

De v/blog-wedstrijd: in navolging van de BN'er wordt jonge vrouwen gevraagd hun eigen 
v/blog in te sturen met een drie-generatie-gesprek (dochter, moeder, oma). We bieden een 
vragenlijst ter inspiratie en deelnemers mogen hun antwoorden insturen. Iedere maand wint 
de beste en wordt hier een vlog van gemaakt. Zij krijgen een vrijkaart voor de uitreiking en 
het feest en een mooie foto oid van hun moeder, oma en zichzelf. Eventueel kunnen we 
andere leuke inzendingen tot blog verwerken. 

Daarnaast vragen we aandacht voor de cyclus rondom de Joke Smit prijs, het nomineren en 
het stemmen, want deze keer wordt de aanmoedigingsprijs gegeven door het publiek. 

Datum: 27-1-2021 	 Pagina 7 van 20 



Alle b/vlogs zijn via de website en uiteraard de FB pagina te delen op verschillende social 
media kanalen. We promoten de leukste v/blogs ook met een klein advertentiebudget om 
extra bereik op te bouwen. 

Feestelijke prijsuitreiking/event 
Het idee is om in november 2017 de prijsuitreiking van de Joke Smit-prijs te plannen, inclusief 
de aanmoedigingsprijs. Deze uitreiking willen we het liefst in een TV-programma doen bij 
Jinek. Daar zijn al contacten mee gelegd via de eerder genoemde brainstormclub van oud-
winnaressen. Omdat zoiets onzeker is en nauwelijks van tevoren vast te leggen, willen we 
aansluitend een feest voor moeders, dochters en oma's, de prijswinnaars van de v/blogs, 
familieleden van Joke Smit en andere betrokkenen (+/- 200 gasten). 
Mocht een uitreiking in een TV programma niet lukken dan is een uitreiking op het feest het 
fallback scenario. Opdrachtnemer neemt het contact over met Jinek (iom woordvoering OCW) 
en maakt een voorstel voor een feest en een voorstel voor een feest inclusief prijsuitreiking 
(plan A en B). 

Aandachtspunten plan B: De prijsuitreiking op het feest 

De opdrachtnemer zorgt voor een geslaagde en mooie prijsuitreiking met een mooi en goed 
georganiseerd feest. De prijsuitreiking vindt plaats op een door u nader of te stemmen en vast 
te leggen datum (november) en locatie. Het liefst in de buurt van de opnamestudio van Jinek. 
De prijswinnaar wordt bekendgemaakt en de prijs wordt uitgereikt door de (nieuwe) minister 
van OCW. De (nu nog niet bekende) juryvoorzitter zal een korte toelichting geven op de 
genomineerden voor de prijs. 
Een aparte ontvangst wordt terplekke georganiseerd voor een selecte groep genodigden zoals 
de minister, familieleden van Joke Smit, de juryleden en genomineerden en enkele gasten 
(totaal maximaal 40 personen). Bij dit korte 'side-event' zal de minister oorkondes en bloemen 
uitreiken aan de genomineerden. In totaal duurt deze aparte ontvangst maximaal 30-45 
minuten. De gasten uit de aparte ontvangstruimte worden door de organisatie uitgenodigd op 
het feest dat al in gang was gezet voor de andere gasten. De opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor de gehele logistieke en facilitaire uitwerking van het feest met aparte 
ontvangst en de prijsuitreiking. U werkt dat uit in een draaiboek. 

Foto en video 

• Nadat de jury een advies over genomineerden heeft geformuleerd, maakt opdrachtnemer 
een korte impressie (video) van de personen en/of organisaties. Dit filmpje wordt tijdens 
de prijsuitreiking getoond en wordt daarna online gedeeld. 

• Vooraf/tijdens het side-event van het feest maakt opdrachtnemer foto's van o.a. de 
genomineerden, ook met de minister, juryleden, b/vlogwinnaars etc. Het materiaal wordt 
beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever via de mediatheek rijksoverheid (volgens de 
geldende vereisten), aan de gasten en uiteraard online gedeeld. 

• Van het feest maakt u een korte video-impressie van ongeveer 2,5 minuten (o.a. deel 
speech minister/juryvoorzitter en quote winnaar etc.). Deze wordt meegestuurd in een 
danktekst, na afloop. En online gedeeld. 

Vormgeving 

De opdrachtnemer verzorgt de bij de Joke Smit prijs 2017 passende, eigentijdse vormgeving 
in huisstijl van de Rijksoverheid. De vormgeving en opmaak zijn nodig voor de website, 
facebook, mailing, uitnodigingen, bevestigingen en digitaal bedankje, juryrapport, oorkondes 
voor genomineerden, de uitvergrote 'cheques' voor de winnaars en al de overige 
communicatie-uitingen. 

Na de prijsuitreiking? 

De opdracht bevat tevens het maken van een voorstel over hoe we de periode tot de volgende 
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prijsuitreiking (2019) met de ingezette (online) middelen kunnen overbruggen, zodat we niet 
'weggooien' wat er is opgezet (handvatten voor opvolging met minimale inzet en kosten). 

Budget 
OCW heeft een budget van maximaal € 50.000 beschikbaar voor het complete pakket: online 
offensief, evenement/feest en voorstel voor na november 2017. Het spreekt voor zich dat in 
de beoordeling een scherpe prijsstelling wordt meegewogen. 

Aandachtspunten 
-De door u voorgestelde projectleider is tevens vast aanspreekpunt voor OCW. Projectleider 
zal zelf de overleggen doen met OCW en de door opdrachtnemer gemaakte planning 
bewaken. De planning wordt goed afgestemd met de door OCW nog op te stellen planning 
rondom de jurybijeenkomsten (o.a. i.v.m. het filmen van de genomineerden voor de 
uitreiking). 

-Vanzelfsprekend wil Opdrachtgever regelmatig een actualisatie van het proces en 
voortgang van Opdrachtnemer vernemen (telefonisch of e-mail). 
Verder overlegt u minimaal eenmaal per vier weken met de projectleider op het Ministerie 
van OCW. U geeft in uw offerte aan wanneer u voorziet dat de juiste momenten voor 
overleg nodig zijn. 

-De minister van OCW is aanwezig tijdens de prijsuitreiking op het feest en zal spreken, 
evenals de juryvoorzitter; 

-OCW heeft zelf de ontwikkeling van een kunstobject voor de prijswinnaar )SP geregeld. Via 
een competitie op de kunstacademie van Den Haag. Het uit te reiken kunstobject is te zijner 
tijd bij de opdrachtgever beschikbaar. 
NB. Wellicht een idee om ook deze (jonge) winnares/kunstenaar nog in te zetten in het 
online / feestelijke gedeelte?! Haar naam is Noortje Brouwer. Haar kunstobject is ook 
gebaseerd op groei bovenop de schouders van anderen (generatiegedachte); 
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Design studenten Zsofia Kollar en Noortje de Brouwer maken 
komend jaar het kunstwerk voor twee belangrijke prijzen: de 
Jos Brinkprijs en de Joke Smitprijs. Dinsdag 13 december 
presenteerden zeven vierdejaars kunststudenten van de 
opleiding Interior Architecture and Furniture Design aan de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) Den Haag 
hun prototypen aan de minister. 

Noortje (rechts): 'Mijn kunstwerk lijkt niet af, en geeft daarom hopelijk menses het inzicht 
geeft dat lets nooit af is. Ook aan emancipatie zullen we altijd moeten blijven werken.' 

-Qua PR met de juryleden/oud winnaressen/winnaar 2017 etc. is opdrachtnemer aan zet. Als 
het om de inzet van de minister van OCW gaat en de officiele persberichten vanuit 
instellingsbesluit m.b.t. start nominatieproces en winnaar is overleg nodig met de 
woordvoerder van OCW via de in deze offerte genoemde contactpersoon 

-Wij vinden het heel belangrijk om een grote diversiteit aan jonge vrouwen aan te spreken. 
Graag dus letten op een diversiteit in achtergrond (kleur), opleidingsniveau en woonplaats 
(niet alleen uit de Randstad) etc. 

Partnerschappen mediamakers 
Het is de bedoeling dat opdrachtnemer de contacten die tot nu toe zijn gelegd met 
interessante mediapartners (Jinek en Linda) overneemt en een voorstel doet voor 
samenwerking met meer aanvullende geschikte media (o.a. Vice/Broadly? Zarayda 
Groenhart? Opzij etc. etc). En natuurlijk die samenwerking verder vormgeeft na gunning. 
Daarbij is het vooral ook van belang om goed te verkennen wat er nnogelijk is qua free 
publicity. Tot nu toe is er vanuit een aantal de brainstormsessieleden een gesprek geweest 
met Linda. Zie hieronder wat tot nu toe met Linda is gewisseld: 

Linda 
Ze stellen voor bekende vloggers in te schakelen voor de vlogs, en die dan te plaatsen op 
LINDA meiden. De vloggers plaatsen hem dan ook op hun eigen vlog, zo sla je twee vliegen 
in een klap. Ze zouden dan ook nog kunnen doorplaatsen op bijvoorbeeld Linda.tv of Linda 
Facebook. Dat kost dan extra. In de vlogs roepen de vloggers ook op om te nomineren en te 
stemmen. Zij stelden overigens ook voor om dan een van die vloggers in de jury te laten 
plaatsvinden, om de betrokkenheid te vergroten. Zij produceren alleen de vlogs (geen 
website). Dus de productie van vlogs kan evt. (deels) uitbesteed worden aan bijvoorbeeld de 
Linda. Linda had al iets gemaakt, zie bijlage. Ze willen het graag doen voor een niet- 
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commercieel tarief. Er is dus nog onderhandelingsruimte. 
NB. Het lijkt OCW het beste dat we niet afhankelijk zijn van den mediapartner, maar dat we 
via meerdere kanalen de doelgroep bereiken. 

Let op 
Vanzelfsprekend geldt geheimhouding over de genomineerden, de uitkomst van het 
juryrapport en prijswinnaars tot het moment van de uitreiking van de prijzen. Eveneens houdt 
u rekening met de wettelijk geldende geheimhouding over de persoonsgegevens van 
betrokkenen zoals genodigden. 

	

2.4 	Communicatie 
Alle communicatie m.b.t. deze offerteaanvraag verloopt uitsluitend per e-mail via de 
onderstaande contactpersoon, met een afschrift aan de vervangend contactpersoon. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie: Emancipatie 
Contactpersoon: 
e-mailadres: 	@minocw.n1 

Vervangend contactpersoon: 
e-mailadres: 	@minocw.n1 

	

2.5 	Taal 
De offerte en eventuele correspondentie moet gesteld zijn in de Nederlandse taal. 

	

2.6 	Voorbehoud 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het gehele offertetraject tijdelijk of definitief te 
stoppen. Eveneens behoudt opdrachtgever zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 
Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van enigerlei kosten 
gemaakt in het kader van deze offerteaanvraag. Door het uitbrengen van een offerte verklaart 
de inschrijver zich akkoord met deze voorwaarde. 

	

2.7 	Kosten offerte 
Aan het opstellen en uitbrengen van een offerte zijn voor opdrachtgever geen kosten 
verbonden. 

	

2.8 	Presentatie 
Opdrachtgever is voornemens de inschrijvers op maandag 29 mei 2017 tussen 14:00-17:00 
uur een toelichting (presentatie van 15 minuten en gesprek van 30 minuten) op de offerte te 
vragen. Bij dat gesprek zullen de twee in deze offerte genoemde contactpersonen aanwezig 
zijn, een MT-lid van de directie Emancipatie en iemand vanuit de directie Communicatie. 
De presentatie kan desgewenst op een usb-stick worden meegenomen. 

	

2.9 	Indiening offerte 
Het uiterste inlevermoment van de offertes is vastgesteld op maandag 22 mei om 09:00 uur. 

Offertes dienen, rechtsgeldig ondertekend, per e-mail te worden gericht aan de onder 2.4 
vermelde contactpersoon. 

Het risico van te late indiening van een offerte, door welke andere oorzaak dan ook, is geheel 
voor rekening van de inschrijver. Offertes die na het uiterste inlevermoment worden 
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aangeboden zullen niet worden beoordeeld. Ook worden offertes die anders dan per email 
worden aangeboden niet beoordeeld. 

2.10 Volledigheid en indeling offerte 
Offertes dienen volledig te zijn, dat wil zeggen dat alle gevraagde informatie in de offerte is 
opgenomen en dat alle gevraagde prijzen zijn ingevuld. De aanbestedende dienst behoudt zich 
het recht voor om onvolledige offertes terzijde te leggen. 

Uw offerte dient te worden ingedeeld conform de volgende indeling: 
- Aanbiedingsbrief; 
- Akkoordverklaring gestelde eisen; 
- Prijsstelling. 

Al deze onderdelen voegt u samen tot een pdf en zendt u via e-mail aan de contactpersoon. 

2.11 Stellen van vragen 
Uitsluitend per e-mail ingediende vragen worden tijdens het offertetraject in behandeling 
genomen. De vragen mogen tot 9 mei 2017 om 17:00 uur ingediend worden. De vragen 
dienen per e-mail te worden gericht aan de onder 2.4 vermelde contactpersoon. Op 11 mei 
zullen de vragen worden beantwoord. De antwoorden op alle gestelde vragen worden aan alle 
inschrijvers geanonimiseerd gelijktijdig bekend gemaakt. 

2.12 Klachtenmeldpunt 

Tijdens de aanbestedingsprocedure is het mogelijk een klacht in te dienen als u het niet eens 
bent met de gang van zaken bij deze aanbesteding of wanneer u bijvoorbeeld denkt dat een 
bepaald handelen of nalaten van de Aanbestedende dienst in strijd is met wettelijke 
bepalingen of met andere voorschriften die voor de desbetreffende aanbesteding gelden. 

Wij verzoeken u de klacht in een zo vroeg mogelijk stadium van de aanbestedingsprocedure in 
te dienen bij het klachtenmeldpunt. 
Dit doet u (schriftelijk) per e-mail via klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl. 

De stappen van de procedure 

• U dient uw klacht per e-mail in via klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl. In deze 
schriftelijke klacht maakt u duidelijk dat het over een klacht gaat. De klacht bevat 
verder: 

a. datum van indiening; 
b. naam, vestigingsplaats en handelsregisternummer van klager; 
c. naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij klager; 
d. naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij 

aanbestedende dienst voor de aanbesteding waarop de klacht betrekking 
heeft; 

e. gemotiveerde omschrijving van de klacht; 
f. omschrijving van de wijze waarop de klacht verholpen kan worden. 

• Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de e-mail. 

• Het klachtenmeldpunt onderzoekt de klacht aan de hand van door u en de 
aanbestedende dienst verstrekte gegevens. Het klachtenmeldpunt houdt daarbij 
rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure. 

• Het klachtenmeldpunt brengt na het onderzoek van de klacht advies uit gelijktijdig aan 
u en aan de aanbestedende dienst. 
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• Wanneer de aanbestedende dienst naar aanleiding van dit advies tot de conclusie 
komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en de aanbestedende dienst 
maatregelen treft, dan deelt de aanbestedende dienst dit zo spoedig mogelijk per e-
mail mee aan u en de andere (potentiele) inschrijvers/gegadigden. 

• Wanneer de aanbestedende dienst tot de conclusie komt dat de klacht niet of deels 
niet terecht is, dan wijst hij de klacht gemotiveerd of en wordt u daarover per e-mail 
bericht. 

• Als de aanbestedende dienst u heeft laten weten hoe hij de klacht behandelt en u bent 
het daar niet mee eens, of als de aanbestedende dienst nalaat om binnen een 
redelijke termijn op de klacht te reageren, dan kunt u de klacht aan de Commissie van 
Aanbestedingsexperts voorleggen via www.commissievanaanbestedingsexperts.nl. 

Uiterste datum 

2.13 Planning 

Activiteit 
Indienen vragen tot uiterlijk 
Publiceren beantwoording vragen 
Indienen offertes tot uiterlijk 

9 mei; 17:00 uur 
11 mei 
22 mei; 9:00 uur 
29 mei (45 minuten in totaal 
tussen 14-00-17:00 uur)  
31 mei 

Presentaties 

Bekendmaking gunning 
Voorgenomen ingangsdatum overeenkomst 

	
1 juni 

2.14 Geheimhouding 
Door het indienen van een offerte verklaart inschrijver vertrouwelijk om te gaan met alle 
informatie die in het kader van dit project wordt verkregen en geen informatie aan derden 
beschikbaar te stellen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor door inschrijver in te 
schakelen partners, onderaannemers en hulppersonen. In een dergelijk geval blijft inschrijver 
wel verantwoordelijk voor het nakomen van de geheimhoudingsplicht. 

Inschrijver verklaart verder zich te onthouden van verklaringen van welke aard dan ook die 
andere betrokkenen kunnen schaden. Schending van deze voorwaarde kan tot gevolg hebben 
dat inschrijver van (verdere) deelname wordt uitgesloten. Opdrachtgever zal eveneens 
vertrouwelijk omgaan met de informatie die door inschrijvers wordt verstrekt en deze alleen 
gebruiken voor zover dit voor het beoordelen van de verschillende offertes nodig is. 

2.15 Uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen 
N.v.t. 

2.16 Gestanddoeningstermijn 
De door inschrijver in te dienen nadere offerte dient een onherroepelijk aanbod te betreffen 
dat tenminste tot 90 dagen na het uiterste inlevermoment geldig blijft. 

2.17 Akkoordverklaring en juistheid van de geleverde informatie 
Door het indienen van de offerte verklaart inschrijver dat hij borg staat voor de juistheid en 
volledigheid van alle gevraagde en geleverde gegevens en akkoord gaat met alle in dit 
document aangegeven condities, voorbehouden en voorwaarden. 
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Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt kan 
inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten, dan wel kunnen al gemaakte afspraken 
worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor opdrachtgever. 

2.18 Conceptovereenkomst en voorwaarden 
Bij deze offerteaanvraag is een concept (dienstverlenings)overeenkomst gebaseerd op de 
"Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van 
Diensten" opgenomen. Deze offerteaanvraag, evenals de eventueel door u uit te brengen 
offerte, maakt deel uit van de eventueel met u te sluiten (dienstverlenings)overeenkomst. 

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden uwer-zijds worden uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

De wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen worden uitsluitend geregeld door de 
definitieve (dienstverlenings)overeenkomst en de daarbij behorende "Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten" 
(ARVODI-2016). 
Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor een periode van 1 juni 
2017 t/m eind 2017, met tweemaal een optie om de overeenkomst te verlengen met een 
periode van maximaal 6 maanden. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 juni 2017. 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij eenzelfde opdracht binnen 24 maanden, 
slechts de gegunde opdrachtnemer van deze opdracht een offerte te vragen. 

De concept (dienstverlenings)overeenkomst en de ARVODI-2016 zijn als bijiage bijgesloten. 

Voor tekstonderdelen van de concept Overeenkomst en de ARVODI-2016 waarmee niet 
(direct) kan worden ingestemd, kunnen tot uiterlijk op de in paragraaf 2.13 Globale 
planning in regel 1 genoemde datum (en tijdstip), tekstvoorstellen worden ingediend, dan 
wel kunnen bezwaren worden toegelicht. 
Uiterlijk in, of bij de beantwoording zal OCW laten weten op welke punten en op welke wijze 
de Overeenkomst en/of de ARVODI-2016 worden aangepast. 
Deze aangepaste versie vormt vervolgens een vast uitgangspunt voor Inschrijving. Met andere 
woorden: Inschrijving betekent instemming met de toepasselijke voorwaarden. Door voor 
deze aanbesteding een Inschrijving in te dienen, verklaart Inschrijver zich onvoorwaardelijk 
akkoord met de (gewijzigde) concept Overeenkomst en de ARVODI-2016. 

3 Beoordeling en gunning 

De ingediende offertes zullen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium 
'economisch meest voordelige inschrijving', bij deze beoordeling worden de criteria prijs en 
kwaliteit beoordeeld. 

3.1 	Algemeen verloop procedure 
Na ontvangst van uw offerte zal eerst worden gekeken of u aan alle formele eisen heeft 
voldaan en of u alle condities, voorbehouden en voorwaarden zoals gesteld in deze 
offerteaanvraag heeft geaccepteerd (bijvoorbeeld: gestanddoeningstermijn, acceptatie van de 
Rijksinkoopvoorwaarden enz). Daarna zal worden gecontroleerd of aan de inhoudelijke eisen 
en wensen is voldaan. Het niet voldoen aan een eis betekent dat uw offerte niet verder 
inhoudelijk wordt beoordeeld en dat u wordt uitgesloten van verdere deelname. Alle eisen zijn 
dus knock-out criteria. Tot slot zal de offerte inhoudelijk worden beoordeeld op basis van de 
subgunningscriteria. Bij deze inhoudelijke beoordeling zal tot slot ook de prijs worden 
beoordeeld. 
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3.2 	Subgunningscriteria 
In het onderstaande overzicht staan alle subgunningscriteria vermeld. Met uw invulling van de 
subgunningscriteria kunt u punten scoren. Aan de subgunningscriteria zijn wegingsfactoren 
toegekend. De toegekende wegingsfactoren kunt u zien in de onderstaande tabel. 

Subgunningscriteria 	 Wegingsfactor in 0/0 

Kwaliteit, bestaande uit: 
• Plan voor het online offensief: dialoog onder 	30 

doelgroep stimuleren via eigen kanalen, maar vooral 
ook via (free) publicity via verschillende 
mediapartners (dialoog onder de doelgroep 
aanzwengelen). Inclusief Idee voor opvolging na 
November 2017 

• Idee voor de feestelijke prijsuitreiking zelf 
	

25 
(plan A en B) 

• In hoeverre weet opdrachtnemer creatief te in zijn 	15 
plan gegeven de beschikbare middelen? 

• Presentatie plan/ideeen 29 mei 2017 
	

10 

Totaal weging kwaliteit 
	

800/0 

Totaalprijs excl. BTW, bestaande uit: 
• Totaal weging prijs 	 20% 

• Totaal weging kwaliteit en prijs 	 100% 

3.3 	Beoordeling onderdeel kwaliteit 
Beoordelingscommissie  
De beoordeling van de subgunningscriteria vindt per offerte plaats door materiedeskundigen 
die zitting hebben in een voor dit offertetraject geformeerde beoordelingscommissie. De 
beoordeling van de antwoorden is geheel en uitsluitend naar het oordeel van de individuele 
beoordelaars. 

De beoordelingscommissie beschikt over de benodigde materiedeskundigheid om de offertes 
te kunnen beoordelen. De beoordelingscommissie zal niet uit minder dan 3 
materiedeskundigen bestaan. 

Algemeen  
Omwille van de objectiviteit worden de kwalitatieve subgunningscriteria beoordeeld op het 
moment dat de beoordelaars nog geen kennis hebben van de prijzen. Voor de beoordeling van 
de subgunningscriteria wordt een meetinstrument gehanteerd dat gebruik maakt van 
rapportcijfers. Per antwoord op een open vraag en/of een invulling voor een wens worden 
rapportcijfers toegekend, dit gebeurt door de individuele beoordelaars. 

Subgunningscriteria  
De volgende rapportcijfers kunnen toegekend worden bij de beoordeling van de 
subgunningscriteria: 10, 8, 6, 4, 2 en 0. Deze opsomming is uitputtend en zal door alle 
beoordelaars worden toegepast. Door de individuele beoordelaars kunnen uitsluitend deze 
genoemde hele even rapportcijfers worden toegekend. Oneven rapportcijfers en getallen 
achter de komma worden niet toegekend door de individuele beoordelaars. 

Datum: 27-1-2021 	 Pagina 15 van 20 



Bij het toekennen van bovengenoemd rapportcijfer moet elke beoordelaar een inhoudelijke 
beoordeling van het antwoord in de score tot uitdrukking laten komen. Het rapportcijfer dat 
wordt toegekend aan de beantwoording op een subgunningscriterium is geheel naar het 
oordeel van de afzonderlijke beoordelaar. leder lid van het beoordelingsteam beoordeelt de 
ontvangen offertes individueel en kent individueel een rapportcijfer toe aan de 
beantwoording/invulling van een subgunningscriterium. Het toegekende rapportcijfer dient 
iedere beoordelaar eveneens degelijk te motiveren. 

Plenaire sessie 
Na de individuele beoordeling vindt er een plenaire sessie plaats met alle beoordelaars waarin 
de scoreresultaten worden doorgenomen. Grote afwijkingen tussen individuele scores 
onderling worden beargumenteerd doorgesproken. De beoordelaars mogen elk afzonderlijk, 
indien zij daartoe de noodzaak zien, op grond van die argumentatie hun eigen toegekende 
rapportcijfer aanpassen. Iedere individuele beoordeling telt evenredig mee voor de totaalscore 
van de offerte. 

De afzonderlijke rapportcijfers van de individuele beoordelaars worden per open vraag en/of 
wens afgezet tegen de weegfactor (rapportcijfer x wegingsfactor) van het betreffende 
subgunningscriterium om te komen tot een score per beoordelaar. De scores van alle 
beoordelaars voor dat subgunningscriterium worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het 
aantal beoordelaars. Het gemiddelde aantal punten dat uit deze berekening komt, is het aantal 
punten dat een Inschrijver ontvangt voor de beantwoording/invulling van het 
subgunningscriterium en waarmee gerekend wordt bij de verdere beoordeling. 

	

3.4 	Beoordeling onderdeel prijs 
De prijs die wordt beoordeeld is de geoffreerde totaalprijs (exclusief BTW) voor de organisatie 
van de Joke Smitprijs. De Inschrijver met de laagste totaalprijs (exclusief BTW), ontvangt de 
maximale score. De andere Inschrijvers zullen 'naar rato' scoren volgens de formule: 

maximale score x (laagste prijs inschrijver / prijs inschrijver) = aantal punten 

Voorbeeld: De laagst aangeboden prijs is € 2.000, de aangeboden prijs is € 5.000. De laagst 
aangeboden prijs ontvangt dus de maximale score. De aangeboden prijs van € 5.000 scoort 
dus: <maximale score> x (2.000/5.000) = <aantal> punten. 

Het is niet toegestaan om als prijs een nul (0) of een negatieve waarde in te vullen. Wij maken 
u erop attent dat dergelijke offertes zullen worden aangemerkt als ongeldig en terzijde zullen 
worden gelegd. 

	

3.5 	Gunning 
Gunning vindt plaats aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving 
(beste prijs/kwaliteitsverhouding) die na eveneens aantoonbaar aan de gestelde eisen en 
voorwaarden uit de offerteaanvraag heeft voldaan. De economisch meest voordelige 
inschrijving betreft de offerte die het hoogste totaalaantal punten heeft behaald. Het 
totaalaantal punten wordt bepaald door het totaal aantal punten voor het onderdeel kwaliteit 
en de punten voor het onderdeel prijs bij elkaar op te tellen. 

Er wordt naar gestreefd om 31 mei 2017 de beoordelingen of te ronden en alle inschrijvers 
van de gunning in kennis te stellen. 
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4 Programma van eisen en wensen 

In dit hoofdstuk worden de eisen beschreven waaraan de uitvoering van de opdracht dient te 
voldoen, alsmede de subgunningscriteria. Verder bevat dit hoofdstuk een omschrijving van de 
wijze waarop de prijs dient te worden geoffreerd. 

	

4.1 	Kwaliteit — eisen aan de uitvoering van de opdracht 
Onderstaand zijn de inhoudelijk eisen aan de uitvoering van de opdracht opgenomen. Alle 
eisen zijn knock-out criteria. Het niet voldoen aan een eis betekent dat uw offerte niet verder 
inhoudelijk beoordeeld wordt en dat u wordt uitgesloten van verdere deelname aan dit 
offertetraject. 

Indien u in staat bent en wenst te voldoen aan alle onderstaande eisen dient u de 
akkoordverklaring gestelde eisen (Bijlage) rechtsgeldig te ondertekenen. De ondertekende 
akkoordverklaring neemt u op in uw offerte conform de in paragraaf 2.10 aangegeven 

	

4.2 	Kwaliteit — subgunningscriteria 
Onderstaand zijn de subgunningscriteria opgenomen. De beantwoording van een vraag of 
invulling van een wens neemt u op in uw offerte conform de in paragraaf 2.10 aangegeven 
indeling. 

Subgunningscriterium 1 
In hoeverre is opdrachtnemers in staat in het on- en offline genereren van veel aandacht voor 
de JSP-thema's/prijs, o.a. via social media en verschillende mediapartners (=dialoog onder de 
doelgroep aanzwengelen). Inclusief idee voor opvolging na November 2017 

Subgunningscriterium 2 
Idee voor de prijsuitreiking zelf plan A en B 

Subgunningscriterium 3 
In hoeverre weet het bureau creatief te zijn gegeven de beschikbare middelen? 

	

4.3 	Prijsstelling 
Voor uw prijsopgave dient u gebruik te maken van het format prijsformulier zoals bijgevoegd 
in bijlage II van deze offerteaanvraag. De prijzen moeten worden vermeld in Euro, zowel 
inclusief als exclusief BTW. Eventuele kortingen moeten verwerkt zijn in uw offerte. 

Verder dient de prijsstelling "all-in" te zijn. De volgende kosten zijn hierbij in ieder geval 
inbegrepen: de salariskosten, de overheadkosten, telefoonkosten/onlinekosten, de kosten voor 
ondersteunend werk, de kosten voor het gebruik van apparatuur, software, parkeer-, reisuren, 
reis-, installatie- en afleverkosten en logistieke kosten. Ook alle eventueel verdere bijkomende 
kosten moeten inbegrepen zijn. 

De opbouw van uw prijsopgave dient als volgt te zijn: 
- Kosten dienstverlening van de opdrachtnemer, uitgesplitst in dienstverleningsuren; 
- Overige kosten uitgesplitst per onderdeel; 
- Opgave van onderdelen met kosten die eventueel op nacalculatie (bijv. drankjes 

tijdens het evenement) gaan, met een ingeschat maximaal bedrag; 
- Maximale totaalprijs exclusief BTW; 
- Maximale totaalprijs inclusief BTW. 

De begroting in uw offerte dient compleet te zijn, u neemt dus alle kosten op.  
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Het volledig ingevulde prijsformulier neemt u op in uw offerte conform de in paragraaf 2.10 
aangegeven indeling. Indien het prijsformulier is aangepast en/of niet geheel is ingevuld kan 
uw offerte terzijde worden gelegd en uitgesloten van verdere deelname aan het offertetraject. 
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Bijlage Akkoordverklaring gestelde eisen 

Eisen 

Aan alle in deze bijlage genoemde eisen dient 
onvoorwaardelijk voldaan te zijn. Indien een inschrijver niet 
voldoet aan een eis, wordt de inschrijver uitgesloten en 
wordt de inschrijving ter zijde gelegd. 

Ondertekening 

Hiermee verklaart inschrijver onvoorwaardelijk te voldoen 
aan alle in deze bijlage genoemde eisen. 

Indien een inschrijver niet voldoet aan een eis, valt de 
inschrijver of en wordt deze verder niet in de beoordeling 
en gunning meegenomen. 

Naam organisatie 

Naam ondertekeningbevoegd 
persoon 

Datum 

Handtekening 

Datum: 27-1-2021 	 Pagina 19 van 20 



Beschrijving Aantal* 	Prijs (Excl. 
BTW) per 
eendheid 

Totaalprijs 
(Excl. BTW) 

per onderdeel 

Bijlage Prijsformulier 

TOTAAL PRIJS: 

*Als in deze kolom een 1 wordt genoemd, gaat het om eenmalige kosten. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

8 

>Retouradres Postbus 16375 2500 8) Den Haag 

BKB 
t.a.v. Mevrouw Rade 
Amstelvlietstraat 85 
1096 GG AMSTERDAM 

Contactpersoon 

Emancipatie 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 8) Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

T+316  
Ominocw.n1 

Onze referentie 

Datum 
	1 5 JUNI 2017 

Betreft 	Gunning opdracht organiseren Joke Smitprijs 2017 

Geachte mevrouw Rade, 

De afgelopen periode zijn de ontvangen offertes voor de opdracht organiseren 
van de 'Joke Smitprijs 2017' grondig bestudeerd en beoordeeld. Daarbij is 
uitgegaan van hetgeen de inschrijvers schriftelijk hebben aangereikt. 
Aan de hand van in de offerteaanvraag opgenomen gunningscriteria heeft een 
inhoudelijke beoordeling van de offertes plaatsgevonden. 
De beoordeling heeft ertoe geleid dat uw offerte is aangemerkt als de economisch 
meest voordelige inschrijving. De opdracht wordt hierbij dan ook aan uw 
organisatie gegund. Ik feliciteer u met dit resultaat. 
De overige inschrijvers zijn gelijktijdig geInformeerd over deze 
gunningsbeslissing. 

Bijgaand ontvangt u de overeenkomst in tweevoud. Ik verzoek u beide 
exemplaren te ondertekenen en eon daarvan zo spoedig mogelijk te retourneren. 
Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst wordt een voorschot voor de 
opdracht aan uw organisatie overgemaakt. 

Graag spreek ik het vertrouwen uit in de samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de directeur Emancipatie, 

mr Jacqueline Prins MA 
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Dienstverlenin sovereenkomst ARVODI-2016 
Contractnummer: 

De ondergetekenden: 

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, 
te dezen vertegenwoordigd door de Minister van OCW 
namens deze, 
de directeur Emancipatie 
mr Jacqueline Prins MA 

hierna te noemen: Opdrachtgever, 

en 

2. BKB 
gevestigd te Amsterdam 
te dezen vertegenwoordigd door 
Mevrouw I. Rade 
hierna te noemen: Opdrachtnemer, 

OVERWEGENDE DAT: 

Opdrachtgever behoefte heeft aan het organiseren van Joke Smit-prijs 2017; 
Opdrachtgever aan BKB heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen; 
BKB op 19 mei 2017 een offerte heeft uitgebracht; 
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard; 
BKB zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever met de 
opdracht wil bereiken; 
Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen 
in een overeenkomst; 

KOMEN OVEREEN: 

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2016 (ARVODI-
2016). 
1. 	Voorwerp van de Overeenkomst 

1.1 
	

Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten 
overeenkomsti de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 13 april 2017, 
kenmerk 	door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 19 mei 2017, welke 
opdracht p rac tnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in 
deze Overeenkomst wordt afgeweken. 

1.2 	De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 
boven het later genoemde: 

1. dit document; 
2. de ARVODI-2016; 
3. de Offerteaanvraag; 
4. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van 19 mei 2017 

1.3 	In aanvulling op of in afwijking van het bepaalde in artikel 1.1 van deze Overeenkomst 
worden de volgende Diensten verricht: complete ontwikkeling en productie van een 
contestapp in aanvulling op de opdracht en binnen de totaalprijs. 
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2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst 

2.1. 	Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door beide 
partijen. 

2.2 	De overeengekomen Diensten worden verricht in de periode van 13 juni 2017 tot en met 
januari 2018. 

2.3 	Na ommekomst van de in het vorige lid genoemde initiele l000ptijd kan deze 
overeenkomst, onder gelijkblijvende voorwaarden twee maal met een periode van elk 
maximaal zes maanden worden verlengd. Opdrachtgever geeft telkens uiterlijk twee weken 
voor het verstrijken van de lopende termijn schriftelijk aan of hij gebruik wil maken van de 
optie tot verlenging. 

3. Prijs en overige financiele bepalingen 

3.1 	De maximale opdrachtsom van deze opdracht bedraagt C 49.880,00 (ex BTW) inclusief 
reis- verblijf- en eventuele overige kosten. Opdrachtnemer staat er voor in dat dit bedrag 
niet wordt overschreden. 
Van dit totaalbedrag wordt op nacalculatie berekend door opdrachtnemer: 
- Stelpost gages vloggers en Instagrammers: C 10.000,- (ex BTW); 
- Stelpost kosten Feest: € 4.000,- (ex BTW). 

Totaalbedrag inclusief BTW bedraagt C 60.354,80. 
Betaling vindt plaats als volgt: 
- een voorschot van 40% van het totaalbedrag van C 24.141,92 (incl. BTW) na 
ondertekening van deze Overeenkomst; 
- het restant C 36.212,88 na acceptatie van de resultaten van de Diensten. 

3.2 	Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen onder vermelding van het verplichtingennummer 
5020-11620 aan het Factuuradres: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
T.a.v. Bedrijfsadministratie/ directie Emancipatie 
Postbus 30155 
9700 LG Groningen. 

4. Contactpersonen / Project/eiders 

4.1 	Contactpersoon voor Opdrachtgever is 
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is 

4.2 	Projectleider bij Opdrachtgever is 
Projectleider bij Opdrachtnemer is 

5. Tijden en plaats Diensten 

5.1 	De Diensten worden in beginsel verricht in het kantoor van Opdrachtnemer. 

6. 	Overige Voorwaarden 

6.1 	Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden 
voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2016 (ARVODI-2016)" 
(reeds in het bezit van Partijen)], voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt 
afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van 
Opdrachtnemer is uitgesloten. 

7. Integriteitsverklaring 

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van 
Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. 
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Amsterdam, 2.4..juni 2017 

BKB 

Isabelle Rade 

Directeur BKB 

Den Haag, 	 juni 2017 

De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
Namens deze, 
De directeur Emancipatie 

lin  - SW:WNW 

Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen 
enige handeling te verrichten of na te laten. 

	

8. 	Slotbepaling 

	

8.1 	Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 
Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

	

8.2 	Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen 
Diensten. 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 
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Programma Gelijke Kansen - briefing kick-off Community Urban Education 
De community Urban Education bestaat uit 36 po- en vo-scholen en mbo onderwijsinstellingen uit 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Tilburg en circa 1600 docenten. De kernactiviteiten van de community 
zijn het professionaliseren van doceren in het lesgeven in een grootstedelijke context en het opbouwen en 
delen van kennis en ervaringen hierover. 

In samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) in de vorige fase, is een aantal scholen uit Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Tilburg gestart met initiatieven om docenten te professionaliseren in het lesgeven in 
een grootstedelijke context. De verdiepings- en verbredingsopdracht van de GKA, de verkenning hoe een 
vervoig te geven aan wat gestart was door deelnemende scholen en de grote groep scholen die kenbaar had 
gemaakt om ook aan te sluiten bij het professionaliseringstraject hebben geleid tot de vorming van de 
community. 

Het initiatief dat door de scholen zelf genomen is om zich te verenigen in een community is uniek. De scholen 
zijn niet sector- of regio gebonden en zetten zich belangeloos in om elkaar te helpen met het verwezenlijken 
van doelen, verwachtingen en activiteiten. Het is een efficiente manier om kennis, middelen en menskracht te 
bundelen, en er kan ook nog beter onderzoek verricht worden. In de community leren nieuwe scholen van 
reeds gestarte scholen en kunnen aspirant leden (scholen) kennis nemen van de opgedane ervaringen. 

De leden (schoolleiders, teamleiders en docenten) van de community Urban Education komen meerdere keren 
per jaar als community bijeen, en zullen ook op gemeenteniveau en sectorniveau elkaar treffen. Interactie en 
kennisdeling vindt ook online plaats via de website gelijke-kansen.nl en in een besloten groep op Linkedln. Ook 
hebben we het idee om jaarlijks een Urban Education-dag te organiseren voor alle deelnemers en 
geInteresseerden. In september 2019 willen wij een bestuurlijke kick-off van de Community Urban Education 
organiseren. We kijken dan terug op de periode/resultaten voorafgaand aan de kick-off en staan we stil bij 
doelen en verwachtingen van eerste fase van de community in 2019-2020 en 2021-2022. 

De kick-off bestaat uit een formeel programma met: 
■ Een feesteliik startschot  van de community met aanwezigheid van 

o ambtelijke vertegenwoordiging van het ministerie van OCW, de Directeur Generaal Hoger 
Beroepsonderwijs Wetenschap en Emancipatie Marcelis Boereboom en de coordinerend 
directeur Gelijke Kansen Afke van Rijn; 

o verantwoordelijke wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Tilburg; 
o vertegenwoordigers van de 36 scholen: bestuurders, schoolleiders, teamleiders, docenten; 
o en wetenschappers. 

■ Een bestuurlijk samenziin om de urgentie en het belang van dit traject te markeren vanuit het perspectief 
van de gemeente, school en wetenschap. Wethouder Moorman kan een inleiding verzorgen waar de 
andere wethouders ook bij betrokken worden. 

■ Het in beeld brengen van het professionaliseringstraject middels de Transformatieve School methode: 
voor welke uitdaging staan de scholen, waar is de methode op gestoeld, hoe gaat men aan de slag, wie 
gaat wat doen etc. Er is een animatie beschikbaar die getoond kan worden tijdens de kick-off en 
vervolgens kan een vraaggesprek met Iliass el Hadioui plaatsvinden over de Transformatieve 
Schoolmethode. 

■ De presentatie en overhandiging van de publicatie Switchen en Klimmen door Illiass el Hadioui aan de 
Directeur Generaal Marcelis Boereboom. Deze publicatie is het resultaat van de vorige fase en vormt een 
kennisbasis voor de start van community. In zijn dankwoord kan de Directeur Generaal de aanbevelingen 
uit het slotwoord van de publicatie benutten. 

■ Na afloop van het formele programma volgt een informeel samenziin voor alle genodigden. 

De opdracht bestaat uit: 
1. een voorstel voor het formele programma, dat gekenmerkt wordt door snelheid, variatie en krachtige 

inhoud; 
2. een voorstel voor een dagvoorzitter, incl. inhuur. De dagvoorzitter is geen Bekende Nederlander, verstaat 

zijn/haar vak, zet de gasten in hun kracht en zorgt voor interactie en een positieve sfeer; 
3. het verzorgen van de informatie, briefing en contactpersoon zijn op locatie voor de dagvoorzitter en alle 

andere sprekers; 
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4. een uitwerking van het programma tot een draaiboek; 
5. het maken van een genodigdenlijst, het uitsturen van een save the date, maken en verzenden van een 

uitnodiging, aanschrijven/administratie/nabellen van genodigden; 
6. een voorstel voor alle logistieke zaken; locatie, catering, aanspreekpunt zijn tijdens de kick-off etc.; 
7. het verzorgen van de aankleding van de locatie, hierbij gebruik makend van beschikbaar materiaal 

(digitaal materiaal in huisstijl, sjablonen etc.) en producten (banieren, presentatiemappen); 
8. het doen van een voorstel voor een persbericht over de community en de kick-off, het schrijven van online 

communicatieberichten en verslaglegging van het event in woord en beeld. 

Locatie: voorkeur voor De Balie in Amsterdam, tenzij niet beschikbaar een vergelijkbare locatie in een van de 
drie andere steden. 
Duur: formeel deel, maximaal 5 kwartier 
Tijdslot: eind van de middag of begin avond 
Aantal deelnemers: circa 150. De belangrijkste aanwezigen zijn: Illiass el Hadioui, de vier schoolleiders van de 
kerngroep en hun bestuurders, de vier wethouders, van OCW de directeur generaal en coordinerend directeur 
Gelijke Kansen. De bewindspersonen kunnen met een videoboodschap hun betrokkenheid en steun aan de 
community overbrengen. 
Catering: ontvangst met koffie en thee, toost (non-)alcoholisch, na afloop en drankje en hapje (hartige 
snack/soep en brood) 

Opdracht randvoorwaarden: 
■ Het totaalbudget voor deze opdracht is indicatief € 10.000,- tot 20.000 - 
■ De beschikbare periode om de opdracht uit te voeren is vanaf akkoord opdracht tot en met uitvoering in 

september 2019. 
■ Jullie contactpersonen zijn 	 voor inhoudelijke vragen en 	 voor vragen over 

de kick-off en communicatie. 
■ Wij zijn van medio juli — medio augustus afwezig. Hierop dient de planning te zijn afgestemd. 
■ We verwachten een kritische sparringpartner en (inhoudelijk) creatieve uitwerking van het programma en 

een full-service uitvoering van de bijeenkomst. 
■ Uiterlijk maandag 3 juni verwachten wij de eerste opzet. 

Toelichting: over communities en Gelijke Kansen uit de Kamerbrief Kansengelijkheid d.d. 13/3/2019: 

Omdat het bevorderen van gelijke kansen een brede maatschappelijke opdracht is en dit niet alleen met 
onderwijsbeleid gerealiseerd kan worden, is een integrate en planmatige aanpak gericht op de driehoek thuis —
school — omgeving zowel op landelijk als op lokaal niveau noodzakelijk. Met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) 
sluiten we vanuit de rol als responsieve, participerende overheid met kennis, onderzoek, financiele middelen en 
communicatie aan op bestaande of nieuwe lokale initiatieven. Op deze manier werken we actief mee aan het 
bieden van gelijke kansen en tegelijkertijd leren we in en van deze initiatieven over instrumenten, interventies 
en methodieken die effectief bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid. 

Daarnaast zetten wij — om scholen met specifieke uitdagingen te ondersteunen — binnen de GKA in op de 
vorming van communities. Scholen en onderwijsinstellingen worden uitgenodigd om zich rond een van de tien 
thema's te verenigen om kennis te ontwikkelen en te delen. De tien thema's zijn: professionalisering, mentoring 
en coaching, ouderbetrokkenheid, extra onderwijs, soepele overgangen, armoede en gezondheid, 
loopbaanleren, sport & cultuur, non-cognitieve vaardigheden en leermethoden. Deze onderwerpen zijn vanuit 
de betrokkenen naar voren gekomen en sluiten naadloos aan op ons beleid. Binnen de communities komen 
schoolleiders, teamleiders en leraren uit alle onderwijssectoren en uit heel het land op vaste basis (virtueel) bij 
elkaar en helpen zij elkaar met het verwezenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten. Al actieve en 
nieuwe scholen leren nog meer van elkaar en scholen die zich in de toekomst willen aansluiten kunnen dit vrij 
gemakkelijk doen en profiteren meteen van het netwerk en de geleerde lessen. Het is een efficiente manier om 
kennis, middelen en menskracht te bundelen, waardoor er nog beter onderzoek kan plaatsvinden. De 
communities hebben een lange levensduur. Het idee is dat iedere community met of zonder rol van de 
rijksoverheid over tien jaar nog steeds een plek is waar kennis over thema's wordt gedeeld en ontwikkeld. Op 
korte termijn zal als eerste de Community Urban Education: Professionalisering gericht op onderwijs bieden in 



een grootstedelijke context (36 po-, vo- en mbo-scholen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Tilburg) 
starten. Daarna volgen onder andere de communities rond extra onderwijs en loopbaanleren. 
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Van: 	 Isabelle Rade 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: Offerteverzoek kijck-off Urban Education Community / gunning 
Datum: 	 vrijdag 7 juni 2019 14:17:02 

Beste 

Wat een superleuk bericht zo voor het weekend, we zijn natuurlijk heel blij dat we weer 
met jullie mogen samenwerken! 

Goed om alvast jullie feedback in het kort te lezen. Dan kunnen we daar volgende week 
over doorpraten. Als jullie willen dat we alvast verder nadenken over andere 
dagvoorzitters of locaties, dan is het nuttig voor ons om te weten om welke redenen jullie 
denken dat de voorgestelde dagvoorzitters niet geschikt zijn. Dan weten we waar we naar 
moeten zoeken. En hetzelfde geldt voor de locaties. Maar dat kan ook volgende week. 

En je noemt wel een tijd voor de afspraak in je mail, maar geen dag. Om welke dag gaat 
het, dan hoop ik dat we onze agenda's op dat slot vrij kunnen maken. 

Groet, 

Isabelle 

BKB I Het Campagnebureau 
Westerstraat 252 - 254 
1015 MT AMSTERDAM 
T +31-
M+31 (0 
F 	 52 89 
E 	@bkb.nl  
W http://www.bkb.n1   
Schrijfje in voor de BKB Nieuwsbrief 

Op 7 jun. 2019, om 13:59 heeft 
	

@minocw.nl>  
het volgende geschreven: 

Beste Isabelle en collega's 	 en I. 

Met veel genoegen hebben wij jullie voorstel en ideeen voor de kick-off van 
de community doorgenomen. 
Ik laat jullie bij deze weten dat we de opdracht gunnen aan BKB en uitkijken 
naar de samenwerking om van de kick-off een succes te maken. 
Wat ons opviel in het voorstel zijn de creatieve en verrassende ideeen 
(koppeling/start Linkedin groep, video Roel Maalderink als versiag, 
koppeling met kerngroep/leerling, optreden acteurs in de zaal) waaruit ook 
blijkt dat jullie het doel en de gedachte van community goed doorleven. 

Een paar zaken die wat ons betreft duidelijk moeten zijn voordat we verder 
gaan met ontwikkelen van het event: 

- 	Keuze voor de dagvoorzitter. Tussen de suggesties voor een 
dagvoorzitter zit nog geen persoonlijkheid die wij geschikt vinden 
voor de kick-off. 



- Vaststellen van de locatie, jullie inbreng voor alternatieven 
waarderen wij zeer. De aangedragen ideeen overtuigen echter nog 
niet om of te stappen van de Balie. 
- Datum van de kick-off. September staat vast als maand/datum, 
dus zo laat mogelijk is prima, maar oktober echt niet. Timing is 
hierbij afgestemd op de start van het schooljaar en niet op werving. 
- Planning vanaf start tot event + draaiboek. Gezien de 
vakantieperiode willen we graag vastleggen wanneer/welke acties 
plaatsvinden en wat/welke inbreng van OCW nodig is. 

Ik stel voor dat we elkaar begin volgende week in Den Haag treffen om 
bovenstaande en jullie voorstel verder door te spreken. 
De afspraak is samen met programmamanager Monaim Benrida en mij van 
13.00 tot 14.00 uur in de Hoftoren in Den Haag. 

Wij zien elkaar dan, voor nu alvast een heel goed weekend! 

Met vriendelijke groet, 

ommumcatiestrate ie I interactie I kennisdeling 
061E1M I 	(1-ninocw.n1  

Programma Gelijke Kansen 
www.gelijke-kansen.n1  
Ministerie van OCW 
Rijnstraat 50 I Den Haag 106.73 
Postbus 16375 I 2500 f3J Den Haag 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief Gelijke Kansen 

Van: Isabelle Rade 	 Cabkb.nl] 
Verzonden: woensda 5 'uni 2019 15:57 
Aan: 
Onderwerp: Re: Offerteverzoek kijck-off Urban Education Community 

Beste 	en 

We hebben met plezier gewerkt aan ons voorstel voor de kick-off 
bijeenkomst van de community Urban Education binnen de Gelijke 
Kansen Alliantie. Op basis van onze ervaring met het thema Gelijke 
Kansen en de expertise van ons bureau om ons in te zetten op 
thema's die maatschappelijk relevant zijn, hebben we onze ideeen 
uitgewerkt om te komen tot een goed en energiek programma. 

We hopen dat jullie ook enthousiast worden van ons voorstel. In het 
document staan ook wat links naar meer achtergrondinformatie over 
mogelijke dagvoorzitters, locaties en meer, dan weten jullie dat. En als 
jullie vragen hebben, licht ik het voorstel natuurlijk graag toe. 

Willen jullie me laten weten of jullie de offerte goed hebben 
ontvangen? 

Groeten, 



Isabelle 

BKB I Het Campagnebureau 
Westerstraat 252 - 254 
1015 MT AMSTERDAM 
T +31- (0 
M +31 
F +31- 
E 	@bkb.n1  
W http://www.bkb.n1   
Schrijf je in voor de BKB Nieuwsbrief 

Op 23 mei 2019, om 15:55 heeft 
1.111.@minocw.nl>  het volgende geschreven: 

Beste Isabelle, 

Hierbij stuur ik je ons offerteverzoek voor de Kick-off Community Urban Education. We 
ontvangen jullie voorstel graag uiterlijk maandag 3 juni. 

Mochten jullie voor die tijd vragen hebben over de opdracht dan verneem ik dat graag. 

Vriendelijke groet, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Programmamanager Gelijke Kansen 

Mobiel: +31 
Email: 	Prninocw.n1 

Rijnstraat 50 — Oranjebuitensingel 25 
Postbus 16375 
2500BJ Den Haag 

ME briefing kick-off UEC aanvulling_MB.docx> 



Dienstverlenin sovereenkomst ARVODI-2018 
Contractnurnmer: 

De ondergetekenden: 

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, 
te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, de directeur middelbaar beroepsonderwijs Inge Vossenaar 
hierna te noemen hierna te noemen: Opdrachtgever, 

en 

2. BKB het campagnebureau, 
(statutair) gevestigd te Amsterdam, Westerstraat 252-254 
te dezen vertegenwoordigd door 
Isabelle Rade, 
hierna te noemen: 'Opdrachtnemer', 

OVERWEGENDE DAT: 
• De opdrachtgever behoefte heeft aan:  

o een feestelijk startschot  van de community met aanwezigheid van 
• ambtelijke vertegenwoordiging van het ministerie van OCW, de Directeur Generaal 

Hoger Beroepsonderwijs Wetenschap en Emancipatie Marcelis Boereboom en de 
coordinerend directeur Gelijke Kansen Afke van Rijn; 

• verantwoordelijke wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Tilburg; 
• vertegenwoordigers van de 36 scholen: bestuurders, schoolleiders, teamleiders, 

docenten; 
• en wetenschappers. 

o Een bestuurlijk samenzijn om de urgentie en het belang van dit traject te markeren vanuit 
het perspectief van de gemeente, school en wetenschap. 
o Het in beeld brengen van het professionaliseringstraject middels de Transformatieve  

School methode 
o De presentatie en overhandiging van de publicatie Switchen en Klimmen door Illiass el 

Hadioui aan de Directeur Generaal Marcelis Boereboom. 
o Na afloop van het formele programma volgt een informeel samenzijn voor alle genodigden. 

■ De opdracht bestaat uit: 
o een voorstel voor het formele programma, dat gekenmerkt wordt door snelheid, variatie en 

krachtige inhoud; 
o een voorstel voor een dagvoorzitter, incl. inhuur. De dagvoorzitter is geen Bekende 

Nederlander, verstaat zijn/haar vak, zet de gasten in hun kracht en zorgt voor interactie en 
een positieve sfeer; 

o het verzorgen van de informatie, briefing en contactpersoon zijn op locatie voor de 
dagvoorzitter en alle andere sprekers; 

o een uitwerking van het programma tot een draaiboek; 
o het maken van een genodigdenlijst, het uitsturen van een save the date, maken en 

verzenden van een uitnodiging, aanschrijven/administratie/nabellen van genodigden; 
o een voorstel voor alle logistieke zaken; locatie, catering, aanspreekpunt zijn tijdens de 

kick-off etc.; 
o het verzorgen van de aankleding van de locatie, hierbij gebruik makend van beschikbaar 

materiaal (digitaal materiaal in huisstijl, sjablonen etc.) en producten (banieren, 
presentatiemappen); 

o het doen van een voorstel voor een persbericht over de community en de kick-off, het 
schrijven van online communicatieberichten en verslaglegging van het event in woord en 
beeld. 

• Opdrachtgever aan BKB heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen op 23 mei 2019; 
• BKB op 5 juni een offerte heeft uitgebracht; 
• Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard; 
■ BKB zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever met de 

opdracht wil bereiken; 
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■ Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in een 
overeenkomst; 

KOMEN OVEREEN: 
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-
2018). 

1. 	Voorwerp van de Overeenkomst 

1.1 
	

Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten 
overeenkomstig de op basis van door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 5 juni 2019, 
kenmerk 16634638, welke opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander 
voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken. 

1.2 	De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 
boven het later genoemde: 

1. dit document; 
2. de ARVODI-2018; 
3. de Offerteaanvraag; 
4. de overige Bijlagen; 
5. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van 5 juni 

2019. 

2. 	Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst 

2.1 	Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door beide 
partijen. 

2.2 	De overeengekomen Diensten moeten uiterlijk op 1 oktober 2019 voltooid zijn. 

3. 	Prijs en overige financiele bepalingen 

3.1 	Opdrachtnemer verricht de Diensten tegen het bedrag zoals opgenomen in de offerte en 
bedraagt € 29.644,83 (excl. BTW en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten). 

3.2 	Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt, maar 
voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet ten 
laste komt van Opdrachtgever. 

3.3 	De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst 
te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen. 

3.4 	Betaling vindt plaats als volgt: 
- een bedrag van € 29.644,83 (excl. BTW) bij afronding van de opdracht 

3.5 	In overleg en met schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever kunnen aanvullende 
kosten worden opgenomen in de prijs. 

3.6 	Opdrachtnemer factureert elektronisch op de in de Offerteaanvraag voorgeschreven wijze. 

4. 	Contactpersonen / Projectleiders 

4.1 	Contactpersoon voor Opdrachtgever is 
Contactpersoon voor Opdrachtnemer i 

5. 	Slotbepaling 

5.1 	Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 
Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 
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5.2 	Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen 
Diensten. 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 

DE MINISTER/STAATSSECRETARIS VAN 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
namens deze, 

de directeur Middelbaarberoe sonderwijs 

Inge Vossenaar  

BKB het Campagnebureau 

namens deze, 

Dir 	r 

e a e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Lennart Booii (abkb.n1) 

werkconferentie 21 september 2015 
donderdag 27 augustus 2015 13:01:23 

Beste Lennart, 

Dank voor je enthousiaste reactie op ons plan voor de werkconferentie over collecties, 
musea en de overheid op 21 september! Met het oog op het organiseren hiervan en 
jouw bijdrage daaraan wil ik je hierbij het volgende vragen om de opdrachtverlening to 
formaliseren. 

Zou je ons een offerte kunnen sturen voor je bijdrage aan deze bijeenkomst: 
moderator/dagvoorzitter voor de bestuurlijke werkconferentie op 21 september 2015, 
inclusief voorbereidende werkzaamheden daarvoor, exclusief en inclusief Btw. Graag een 
offerte met (begrote) urenspecificatie, NAW-gegevens, IBAN-rekeningnummer en 
handtekening. Dit kan per e-mail. 

Je kunt deze informatie sturen naar mijn collega 	 (zie CC) 

Vervolgens regelen we dan de opdrachtverlening en de betaling na afloop. 

Ik neem binnenkort contact op met je met nadere informatie en een afspraak ter 
voorbereiding. 

Hartelijke groet, 

senior beleidsmedewerker 
Directie Erfgoed & Kunsten 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Postbus 16375 
2500 B3 Den Haag 
tel: 
fax: 
e-mail: 	@minocw.nl 

senior beleidsmedewerker 
Directie Erfgoed & Kunsten 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
tel: 
fax: 
e-mail: 	@minocw.n1 
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ir. A.P.M. Bersee 

Pagina 1 van 1 

>Retouradres Postbus 16375 2500 B) Den Haag 

Het Campagnebureau BKB 
t.a.v. de heer A. Klusman 
Westerstraat 252-254 
1015 MT AMSTERDAM 

Datum 	 1 7 SEP, 2015 
Betreft Opdrachtverlening voor moderatie door Lennart Booij 

Erfgoed en Kunsten 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 B) Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

T +31 
@minocw.n1 

Onze referentie 

Uw brief 
1 september 2015 

Geachte heer Klusman, 

Op 27 augustus 2015 heeft de Directie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van 
OCW aan de heer Booij verzocht een offerte uit brengen voor zijn bijdrage aan de 
bijeenkomst op 21 september 2015: moderator/dagvoorzitter voor de bestuurlijke 
werkconferentie over collecties, musea en de overheid. 

Op 1 september 2015 heeft u een offerte ingediend. Ik ga hiermee akkoord. 

Conform uw offerte is de prijs maximaal C 2.500,- excl. BTW en C 3.025,- incl. 
BTW. De kosten worden na afronding en acceptatie van de werkzaamheden door 
de Opdrachtgever betaald (in alle gevallen na ontvangst van een factuur). 

Facturen dient u to sturen aan: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
t.a.v. Bedrijfsadministratie, 
Postbus 30155 
9700 LG Groningen 
e-mailadres: facturatie_minocw@duo.nl  

Belangrijk is dat u onze referentie 	 en 
verplichtingennr. 	vermeldt in de factuur. Daarmee bespoedigt u de 
betaling van de factuur. 

Ik wens u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht. 

Met vriendelijke groet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de directeur Erfgoed en Kunsten, 
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* Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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1. Inleiding 

Hierbij verzoekt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Emancipatie 
(verder te noemen Opdrachtgever) u een offerte uit te brengen voor een plan van aanpak om 
bewustwording van werkende en werkzoekende vrouwen in de vruchtbare leeftijd te vergroten 
over hun rechten op het gebied van zwangerschap en jong ouderschap en 
handelingsperspectief te bieden in geval van zwangerschapsdiscriminatie. Centraal hierbij 
moet staan het belang van het behoud c.q. verkrijgen van werk bij zwangerschap en jong 
ouderschap met het oog op economische zelfstandigheid. 

OCW bestaat uit een bestuursdepartement (BD) en een aantal buiten het BD gepositioneerde 
dienstonderdelen. Meer informatie over de buiten het BD gepositioneerde dienstonderdelen 
vindt u op: http://www.rijksoverheid.nl/ministeriesiocw/diensten-en-instellingen.  

Deze offerteaanvraag bevat de informatie die nodig is om een offerte op te kunnen stellen. 

Directie Emancipatie 
We zijn een beleidsdirectie, onderdeel van de rijksoverheid. We streven gelijke behandeling, 
gelijke rechten en gelijke kansen na, voor iedereen, portefeuille ziet op vrouwen en Ihbti 
(lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse 
personen). Terreinen waar we ons op richten: onderwijs, veiligheid, gezondheid, arbeidsmarkt, 
media, politiek, recht en leefvormen. 
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2. Kader offerteaanvraag 

	

2.1 	Doelstelling 
Het doel van deze offerteaanvraag is het afsluiten van een overeenkomst met een 
dienstverlener ten behoeve van een plan van aanpak om bewustwording van werkende en 
werkzoekende vrouwen in de vruchtbare leeftijd te vergroten over hun rechten op het gebied 
van zwangerschap en jong ouderschap en handelingsperspectief te bieden in geval van 
zwangerschapsdiscriminatie waarbij het belang van het behoud c.q. verkrijgen van werk bij 
zwangerschap en jong ouderschap met het oog op economische zelfstandigheid centraal staat. 

In deze offerteaanvraag is informatie opgenomen over het verloop en de uitvoering van de 
procedure, tevens zijn de eisen opgenomen die aan de uitvoering van de opdracht en aan uw 
offerte worden gesteld. 

	

2.2 	Selectie van kandidaten 
Deze offerteaanvraag is toegezonden aan 4 kandidaten met het verzoek een aanbieding te 
doen. 

Voorafgaand aan dit offertetraject heeft opdrachtgever een marktonderzoek uitgevoerd. Op 
basis van de resultaten van dit marktonderzoek zijn objectieve selectiecriteria geformuleerd 
om partijen te selecteren die zijn uitgenodigd om een offerte in te dienen. 

	

2.3 	Omschrijving van de opdracht 

Plan van aanpak 
De directie Emancipatie wil een aansprekend plan van aanpak om bewustwording van 
werkende en werkzoekende vrouwen in de vruchtbare leeftijd te vergroten over hun rechten 
op het gebied van zwangerschap en jong ouderschap en handelingsperspectief te bieden in 
geval van zwangerschapsdiscriminatie. Centraal hierbij moet staan het belang van het behoud 
c.q. verkrijgen van werk bij zwangerschap en jong ouderschap met het oog op economische 
zelfstandigheid. Opvallend is namelijk dat vrouwen die een situatie meemaken die duidt op 
discriminatie, dit niet altijd herkennen en benoemen als discriminatie. De combinatie van het 
niet herkennen van discriminatie en een lage meldingsbereidheid leidt ertoe dat het probleem 
voor werkgevers onvoldoende zichtbaar is. 

We zoeken een bureau met gevoel voor het thema en kennis van het veld dat met een 
aansprekend vernieuwend plan van aanpak komt (combinatie van bewustwording, activering, 
agendering) dat bovendien een aanvulling is op de lopende en nieuwe acties in het actieplan 
zwangerschapsdiscriminatie (bijgevoegd). Daarbij is eveneens van belang de samenwerking 
met relevante veldpartijen zoals het College voor de rechten van de mens en een goede timing 
(aansluiting bij het onderwerp passende evenementen/momenten). Zoals de 
negenmaandenbeurs of iets dergelijks. 
Het plan is primair gericht op vrouwen. De uitwerking is creatief, aansprekend en verrassend. 
In elk geval zodanig spraakmakend dat ook de (online) media het op gaan pakken, waardoor 
het bereik en de bekendheid met het probleem wordt vergroot en het gesprek erover wordt 
gevoerd. 

Actieplan zwangerschapsdiscriminatie 
In het actieplan zwangerschapsdiscriminatie dat op 22 maart jl. naar de TK is verzonden 
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 29 544, nr. 775 ) is opgenomen dat het Ministerie 
van OCW een bijdrage aan het actieplan levert door een project te financieren gericht op 
werkende en werkzoekende vrouwen in de vruchtbare leeftijd om bewustwording te vergroten 
en handelingsperspectief te bieden in geval van zwangerschapsdiscriminatie. Centraal hierbij 
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zal staan het belang van het behoud c.q. verkrijgen van werk bij zwangerschap en jong 
ouderschap met het oog op economische zelfstandigheid. 

Dit sluit goed aan bij belangrijke thema's van de directie Emancipatie zoals het tegengaan van 
stereotypering, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en economische zelfstandigheid 
van vrouwen. Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens (CRM) blijkt dat 
zwangerschapsdiscriminatie een groot en hardnekkig probleem is (jaarlijks hebben meer dan 
65.000 vrouwen te maken met vermoedelijke discriminatie wegens zwangerschap, 
moederschap of een kinderwens). Ook het dit jaar geopende tijdelijke meldpunt bij het CRM 
laat zien dat zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt een groot probleem is (in de 
periode 22 mei tot en met 5 juli 2017 kwamen er 855 meldingen binnen). 

De meldingen zijn belangrijke signalen die wijzen op het probleem dat zwangere vrouwen en 
prille moeders nog te vaak ondervinden op de arbeidsmarkt. Uit analyse van de meldingen 
door het CRM bleek dat nagenoeg alle meldingen betrekking hebben op een flexibele 
arbeidsrelatie (tijdelijke contracten en contracten in de uitzend- of detacheringsbranche). De 
meldingen beschrijven vrijwel altijd een beeindiging van een arbeidsrelatie vanwege een 
zwangerschap. Het hoge aantal meldingen dat in relatief korte tijd binnen kwam, onderstreept 
de urgentie van het probleem. Ook maakt dit duidelijk dat de huidige aanpak van 
zwangerschapsdiscriminatie verder moet worden aangescherpt. 

Zwangerschapsdiscriminatie ondermijnt de baanzekerheid van vrouwen (geen verlenging 
contract/zwangerschap verkleint kans op nieuwe baan) en ook bij vrouwen met een vast 
contract komen problemen op het werk voor als gevolg van (aankomend) moederschap. Bijv. 
openlijke kritiek op de zwangerschap of problemen bij het regelen van verlof. Vrouwen bij wie 
sprake is van een gecompliceerde bevalling of (een kind met) gezondheidsproblemen, lopen 
op diverse arbeidsterreinen een groter risico om gediscrimineerd te worden. Vrouwen die 
leiding geven worden vaker kritischer gevolgd, hebben een grotere kans uitgesloten te worden 
van een promotie of lopen een salarisverhoging/interessante klussen/dossiers mis. 

Budget 
OCW heeft een budget van maximaal € 50.000 beschikbaar voor het volledige plan van 
aanpak en de volledige uitvoering daarvan. Het spreekt voor zich dat in de beoordeling een 
scherpe prijsstelling wordt meegewogen. 

Aandachtspunten 
-De door u voorgestelde projectleider is tevens vast aanspreekpunt voor OCW. Projectleider 
zal zelf de overleggen doen met OCW en de door opdrachtnemer gemaakte planning 
bewaken. 
-Vanzelfsprekend wil Opdrachtgever regelmatig een actualisatie van het proces en 
voortgang van Opdrachtnemer vernemen (telefonisch of e-mail). 
- Verder overlegt u minimaal eenmaal per vier weken met de projectleider op het Ministerie 
van OCW. U geeft in uw offerte aan wanneer u voorziet dat de juiste momenten voor 
overleg nodig zijn. 

2.4 	Communicatie 
Alle communicatie m.b.t. deze offerteaanvraag verloopt uitsluitend per e-mail via de 
onderstaande contactpersoon, met een afschrift aan de vervangend contactpersoon. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie: Emancipatie 
Contactpersoon: 
e-mailadres: 	 @minocw.nl 

Vervangend contactpersoon: 
e-mailadres 	 @minocw.nl 
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2.5 	Taal 
De offerte en eventuele correspondentie moet gesteld zijn in de Nederlandse taal. 

	

2.6 	Voorbehoud 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het gehele offertetraject tijdelijk of definitief te 
stoppen. Eveneens behoudt opdrachtgever zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 
Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van enigerlei kosten 
gemaakt in het kader van deze offerteaanvraag. Door het uitbrengen van een offerte verklaart 
de inschrijver zich akkoord met deze voorwaarde. 

	

2.7 	Kosten offerte 
Aan het opstellen en uitbrengen van een offerte zijn voor opdrachtgever geen kosten 
verbonden. 

	

2.8 	Presentatie 
Opdrachtgever is voornemens de inschrijvers op dinsdag 12 december 2017 tussen 09:30 en 
13:30 uur een toelichting (presentatie van 15 minuten en gesprek van 30 minuten) op de 
offerte te vragen. Bij dat gesprek zullen de twee in deze offerte genoemde contactpersonen 
aanwezig zijn, een MT-lid van de directie Emancipatie en iemand vanuit de directie 
Communicatie. De presentatie kan desgewenst op een usb-stick worden meegenomen. 

	

2.9 	Indiening offerte 
Het uiterste inlevermoment van de offertes is vastgesteld op donderdag 7 december om 09:00 
uur. 

Offertes dienen, rechtsgeldig ondertekend, per e-mail te worden gericht aan de onder 2.4 
vermelde contactpersoon. 

Het risico van te late indiening van een offerte, door welke andere oorzaak dan ook, is geheel 
voor rekening van de inschrijver. Offertes die na het uiterste inlevermoment worden 
aangeboden zullen niet worden beoordeeld. Ook worden offertes die anders dan per email 
worden aangeboden niet beoordeeld. 

2.10 Volledigheid en indeling offerte 
Offertes dienen volledig te zijn, dat wil zeggen dat alle gevraagde informatie in de offerte is 
opgenomen en dat alle gevraagde prijzen zijn ingevuld. De aanbestedende dienst behoudt zich 
het recht voor om onvolledige offertes terzijde te leggen. 

Uw offerte dient te worden ingedeeld conform de volgende indeling: 
- Aanbiedingsbrief; 
- Akkoordverklaring gestelde eisen; 
- Prijsstelling. 

Al deze onderdelen voegt u samen tot een pdf en zendt u via e-mail aan de contactpersoon. 

2.11 Stellen van vragen 
Uitsluitend per e-mail ingediende vragen worden tijdens het offertetraject in behandeling 
genomen. De vragen mogen tot 28 november 2017 om 08:30 uur ingediend worden. De 
vragen dienen per e-mail te worden gericht aan de onder 2.4 vermelde contactpersoon. Op 29 
november zullen de vragen worden beantwoord. De antwoorden op alle gestelde vragen 
worden aan alle inschrijvers geanonimiseerd gelijktijdig bekend gemaakt. 
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2.12 Klachtenmeldpunt 

Tijdens de aanbestedingsprocedure is het mogelijk een klacht in te dienen als u het niet eens 
bent met de gang van zaken bij deze aanbesteding of wanneer u bijvoorbeeld denkt dat een 
bepaald handelen of nalaten van de Aanbestedende dienst in strijd is met wettelijke 
bepalingen of met andere voorschriften die voor de desbetreffende aanbesteding gelden. 

Wij verzoeken u de klacht in een zo vroeg mogelijk stadium van de aanbestedingsprocedure in 
te dienen bij het klachtenmeldpunt. 
Dit doet u (schriftelijk) per e-mail via klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl. 

De stappen van de procedure 

• U dient uw klacht per e-mail in via klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl. In deze 
schriftelijke klacht maakt u duidelijk dat het over een klacht gaat. De klacht bevat 
verder: 

a. datum van indiening; 
b. naam, vestigingsplaats en handelsregisternummer van klager; 
c. naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij klager; 
d. naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij 

aanbestedende dienst voor de aanbesteding waarop de klacht betrekking 
heeft; 

e. gemotiveerde omschrijving van de klacht; 
f. omschrijving van de wijze waarop de klacht verholpen kan worden. 

• Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de e-mail. 

• Het klachtenmeldpunt onderzoekt de klacht aan de hand van door u en de 
aanbestedende dienst verstrekte gegevens. Het klachtenmeldpunt houdt daarbij 
rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure. 

• Het klachtenmeldpunt brengt na het onderzoek van de klacht advies uit gelijktijdig aan 
u en aan de aanbestedende dienst. 

• Wanneer de aanbestedende dienst naar aanleiding van dit advies tot de conclusie 
komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en de aanbestedende dienst 
maatregelen treft, dan deelt de aanbestedende dienst dit zo spoedig mogelijk per e-
mail mee aan u en de andere (potentiele) inschrijvers/gegadigden. 

• Wanneer de aanbestedende dienst tot de conclusie komt dat de klacht niet of deels 
niet terecht is, dan wijst hij de klacht gemotiveerd of en wordt u daarover per e-mail 
bericht. 

• Als de aanbestedende dienst u heeft laten weten hoe hij de klacht behandelt en u bent 
het daar niet mee eens, of als de aanbestedende dienst nalaat om binnen een 
redelijke termijn op de klacht te reageren, dan kunt u de klacht aan de Commissie van 
Aanbestedingsexperts voorleggen via www.commissievanaanbestedingsexperts.nl. 

2.13 Planning 

Activiteit Uiterste datum 
Indienen vragen tot uiterlijk 28 november; 08:30 uur 
Publiceren beantwoording vragen 

Datum: 27-1-2021 

29 november 
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Indienen offertes tot uiterlijk 7 december; 9:00 uur 
Presentaties 

Bekendmaking gunning 
Voorgenomen ingangsdatum overeenkomst  

12 december (45 minuten in 
totaal tussen 09-30-13:30 uur) 
20 december 
8 januari 2018 

2.14 Geheimhouding 
Door het indienen van een offerte verklaart inschrijver vertrouwelijk om te gaan met alle 
informatie die in het kader van dit project wordt verkregen en geen informatie aan derden 
beschikbaar te stellen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor door inschrijver in te 
schakelen partners, onderaannemers en hulppersonen. In een dergelijk geval blijft inschrijver 
wel verantwoordelijk voor het nakomen van de geheimhoudingsplicht. 

Inschrijver verklaart verder zich te onthouden van verkiaringen van welke aard dan ook die 
andere betrokkenen kunnen schaden. Schending van deze voorwaarde kan tot gevolg hebben 
dat inschrijver van (verdere) deelname wordt uitgesloten. Opdrachtgever zal eveneens 
vertrouwelijk omgaan met de informatie die door inschrijvers wordt verstrekt en deze alleen 
gebruiken voor zover dit voor het beoordelen van de verschillende offertes nodig is. 

2.15 Uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen 
N.v.t. 

2.16 Gestanddoeningstermijn 
De door inschrijver in te dienen nadere offerte dient een onherroepelijk aanbod te betreffen 
dat tenminste tot 90 dagen na het uiterste inlevermoment geldig blijft. 

2.17 Akkoordverklaring en juistheid van de geleverde informatie 
Door het indienen van de offerte verklaart inschrijver dat hij borg staat voor de juistheid en 
volledigheid van alle gevraagde en geleverde gegevens en akkoord gaat met alle in dit 
document aangegeven condities, voorbehouden en voorwaarden. 

Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt kan 
inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten, dan wel kunnen al gemaakte afspraken 
worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor opdrachtgever. 

2.18 Conceptovereenkomst en voorwaarden 
Bij deze offerteaanvraag is een concept (dienstverlenings)overeenkomst gebaseerd op de 
"Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van 
Diensten" opgenomen. Deze offerteaanvraag, evenals de eventueel door u uit te brengen 
offerte, maakt deel uit van de eventueel met u te sluiten (dienstverlenings)overeenkomst. 

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden uwerzijds worden uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

De wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen worden uitsluitend geregeld door de 
definitieve (dienstverlenings)overeenkomst en de daarbij behorende "Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten" 
(ARVODI-2016). 
Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor een periode van 8 januari 
2018 t/m 1 juni 2018, met tweemaal een optie om de overeenkomst te verlengen met een 
periode van maximaal 6 maanden. De ingangsdatum van de overeenkomst is 8 januari 2018. 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij eenzelfde opdracht binnen 24 maanden, 
slechts de gegunde opdrachtnemer van deze opdracht een offerte te vragen. 
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De concept (dienstverlenings)overeenkomst en de ARVODI-2016 zijn als bijlage bijgesloten. 

Voor tekstonderdelen van de concept Overeenkomst en de ARVODI-2016 waarmee niet 
(direct) kan worden ingestemd, kunnen tot uiterlijk op de in paragraaf 2.13 Globale 
planning in regel 1 genoemde datum (en tijdstip), tekstvoorstellen worden ingediend, dan 
wel kunnen bezwaren worden toegelicht. 
Uiterlijk in, of bij de beantwoording zal OCW laten weten op welke punten en op welke wijze 
de Overeenkomst en/of de ARVODI-2016 worden aangepast. 
Deze aangepaste versie vormt vervolgens een vast uitgangspunt voor Inschrijving. Met andere 
woorden: Inschrijving betekent instemming met de toepasselijke voorwaarden. Door voor 
deze aanbesteding een Inschrijving in te dienen, verklaart Inschrijver zich onvoorwaardelijk 
akkoord met de (gewijzigde) concept Overeenkomst en de ARVODI-2016. 

3 Beoordeling en gunning 

De ingediende offertes zullen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium 
'economisch meest voordelige inschrijving', bij deze beoordeling worden de criteria prijs en 
kwaliteit beoordeeld. 

	

3.1 	Algemeen verloop procedure 
Na ontvangst van uw offerte zal eerst worden gekeken of u aan alle formele eisen heeft 
voldaan en of u alle condities, voorbehouden en voorwaarden zoals gesteld in deze 
offerteaanvraag heeft geaccepteerd (bijvoorbeeld: gestanddoeningstermijn, acceptatie van de 
Rijksinkoopvoorwaarden enz). De offerte wordt inhoudelijk beoordeeld op basis van de 
subgunningscriteria. Bij deze inhoudelijke beoordeling zal tot slot ook de prijs worden 
beoordeeld. 

	

3.2 	Subgunningscriteria 
In het onderstaande overzicht staan alle subgunningscriteria vermeld. Met uw invulling van de 
subgunningscriteria kunt u punten scoren. Aan de subgunningscriteria zijn wegingsfactoren 
toegekend. De toegekende wegingsfactoren kunt u zien in de onderstaande tabel. 

Subgunningscriteria 	 Wegingsfactor in 0/0 

Kwaliteit, bestaande uit: 
• Plan van aanpak. Centraal hierbij moet staan het 

	
40 

belang van het behoud c.q. verkrijgen van werk bij 
zwangerschap en jong ouderschap met het oog op 
economische zelfstandigheid.  

• In hoeverre weet opdrachtnemer creatief te in zijn 
	

25 
plan van aanpak gegeven de beschikbare middelen? 

• Presentatie plan/ideeen 12 december 2017 
	

15 

Totaal weging kwaliteit 
	

80% 

Totaalprijs excl. BTW, bestaande uit: 
• Totaal weging prijs 	 20% 

• Totaal weging kwaliteit en prijs 
	

100% 
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3.3 	Beoordeling onderdeel kwaliteit 
Beoordelingscommissie  
De beoordeling van de subgunningscriteria vindt per offerte plaats door materiedeskundigen 
die zitting hebben in een voor dit offertetraject geformeerde beoordelingscommissie. De 
beoordeling van de antwoorden is geheel en uitsluitend naar het oordeel van de individuele 
beoordelaars. 

De beoordelingscommissie beschikt over de benodigde materiedeskundigheid om de offertes 
te kunnen beoordelen. De beoordelingscommissie zal niet uit minder dan 3 
materiedeskundigen bestaan. 

Algemeen  
Omwille van de objectiviteit worden de kwalitatieve subgunningscriteria beoordeeld op het 
moment dat de beoordelaars nog geen kennis hebben van de prijzen. Voor de beoordeling van 
de subgunningscriteria wordt een meetinstrument gehanteerd dat gebruik maakt van 
rapportcijfers. Per antwoord op een open vraag en/of een invulling voor een wens worden 
rapportcijfers toegekend, dit gebeurt door de individuele beoordelaars. 

Subgunningscriteria  
De volgende rapportcijfers kunnen toegekend worden bij de beoordeling van de 
subgunningscriteria: 10, 8, 6, 4, 2 en 0. Deze opsomming is uitputtend en zal door alle 
beoordelaars worden toegepast. Door de individuele beoordelaars kunnen uitsluitend deze 
genoemde hele even rapportcijfers worden toegekend. Oneven rapportcijfers en getallen 
achter de komma worden niet toegekend door de individuele beoordelaars. 

Bij het toekennen van bovengenoemd rapportcijfer moet elke beoordelaar een inhoudelijke 
beoordeling van het antwoord in de score tot uitdrukking laten komen. Het rapportcijfer dat 
wordt toegekend aan de beantwoording op een subgunningscriterium is geheel naar het 
oordeel van de afzonderlijke beoordelaar. leder lid van het beoordelingsteam beoordeelt de 
ontvangen offertes individueel en kent individueel een rapportcijfer toe aan de 
beantwoording/invulling van een subgunningscriterium. Het toegekende rapportcijfer dient 
iedere beoordelaar eveneens degelijk te motiveren. 

Plenaire sessie 
Na de individuele beoordeling vindt er een plenaire sessie plaats met alle beoordelaars waarin 
de scoreresultaten worden doorgenomen. Grote afwijkingen tussen individuele scores 
onderling worden beargumenteerd doorgesproken. De beoordelaars mogen elk afzonderlijk, 
indien zij daartoe de noodzaak zien, op grond van die argumentatie hun eigen toegekende 
rapportcijfer aanpassen. Iedere individuele beoordeling telt evenredig mee voor de totaalscore 
van de offerte. 

De afzonderlijke rapportcijfers van de individuele beoordelaars worden per open vraag en/of 
wens afgezet tegen de weegfactor (rapportcijfer x wegingsfactor) van het betreffende 
subgunningscriterium om te komen tot een score per beoordelaar. De scores van alle 
beoordelaars voor dat subgunningscriterium worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het 
aantal beoordelaars. Het gemiddelde aantal punten dat uit deze berekening komt, is het aantal 
punten dat een Inschrijver ontvangt voor de beantwoording/invulling van het 
subgunningscriterium en waarmee gerekend wordt bij de verdere beoordeling. 

	

3.4 	Beoordeling onderdeel prijs 
De prijs die wordt beoordeeld is de geoffreerde totaalprijs (exciusief BTW) voor het plan van 
aanpak zwangerschapsdiscriminatie inclusief de volledige uitvoering ervan. De Inschrijver met 
de laagste totaalprijs (exciusief BTW), ontvangt de maximale score. De andere Inschrijvers 
zullen 'naar rato' scoren volgens de formule: 

maximale score x (laagste prijs inschrijver / prijs inschrijver) = aantal punten 
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Voorbeeld: De Iaagst aangeboden prijs is € 2.000, de aangeboden prijs is € 5.000. De laagst 
aangeboden prijs ontvangt dus de maximale score. De aangeboden prijs van € 5.000 scoort 
dus: <maximale score> x (2.000/5.000) = <aantal> punten. 

Het is niet toegestaan om als prijs een nul (0) of een negatieve waarde in te vullen. Wij maken 
u erop attent dat dergelijke offertes zullen worden aangemerkt als ongeldig en terzijde zullen 
worden gelegd. 

3.5 	Gunning 
Gunning vindt plaats aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving 
(beste prijs/kwaliteitsverhouding) die na eveneens aantoonbaar aan de gestelde eisen en 
voorwaarden uit de offerteaanvraag heeft voldaan. De economisch meest voordelige 
inschrijving betreft de offerte die het hoogste totaalaantal punten heeft behaald. Het 
totaalaantal punten wordt bepaald door het totaal aantal punten voor het onderdeel kwaliteit 
en de punten voor het onderdeel prijs bij elkaar op te tellen. 

Er wordt naar gestreefd om 20 december 2017 de beoordelingen of te ronden en alle 
inschrijvers van de gunning in kennis te stellen. 
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4 Programma van eisen en wensen 

In dit hoofdstuk worden de eisen beschreven waaraan de uitvoering van de opdracht dient te 
voldoen, alsmede de subgunningscriteria. Verder bevat dit hoofdstuk een omschrijving van de 
wijze waarop de prijs dient te worden geoffreerd. 

	

4.1 	Kwaliteit — eisen aan de uitvoering van de opdracht 
Onderstaand zijn de inhoudelijke eisen aan de uitvoering van de opdracht opgenomen. Alle 
eisen zijn knock-out criteria. Het niet voldoen aan een eis betekent dat uw offerte niet verder 
inhoudelijk beoordeeld wordt en dat u wordt uitgesloten van verdere deelname aan dit 
offertetraject. 

Indien u in staat bent en wenst te voldoen aan alle onderstaande eisen dient u de 
akkoordverklaring gestelde eisen (Bijlage) rechtsgeldig te ondertekenen. De ondertekende 
akkoordverklaring neemt u op in uw offerte conform de in paragraaf 2.10 aangegeven 
indeling. 

	

4.2 	Kwaliteit — subgunningscriteria 
Onderstaand zijn de subgunningscriteria opgenomen. De beantwoording van een vraag of 
invulling van een wens neemt u op in uw offerte conform de in paragraaf 2.10 aangegeven 
indeling. 

Subgunningscriterium 1 
In hoeverre is opdrachtnemer in staat met een plan van aanpak, dat een aanvulling is op het 
actieplan zwangerschapsdiscriminatie, bewustwording onder werkende en werkzoekende 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd te vergroten en handelingsperspectief te bieden in geval van 
zwangerschapsdiscriminatie (combinatie van bewustwording, activering en agendering ) 
waarbij centraal staat het belang van het behoud c.q. verkrijgen van werk bij zwangerschap 
en jong ouderschap met het oog op economische zelfstandigheid. Inclusief ideeen voor 
samenwerking met relevante veldpartijen en een goede timing (aansluiting bij het onderwerp 
passende evenementen/momenten). 

Subgunningscriterium 2 
In hoeverre weet het bureau creatief te zijn gegeven de beschikbare middelen? 

	

4.3 	Prijsstelling 
Voor uw prijsopgave dient u gebruik te maken van het format prijsformulier zoals bijgevoegd 
in bijiage II van deze offerteaanvraag. De prijzen moeten worden vermeld in Euro, zowel 
inclusief als exclusief BTW. Eventuele kortingen moeten verwerkt zijn in uw offerte. 

Verder dient de prijsstelling "all-in" te zijn. De volgende kosten zijn hierbij in ieder geval 
inbegrepen: de salariskosten, de overheadkosten, telefoonkosten/onlinekosten, de kosten voor 
ondersteunend werk, de kosten voor het gebruik van apparatuur, software, parkeer-, reisuren, 
reis-, installatie- en afleverkosten en logistieke kosten. Ook alle eventueel verdere bijkomende 
kosten moeten inbegrepen zijn. 

De opbouw van uw prijsopgave dient als volgt te zijn: 
- Kosten dienstverlening van de opdrachtnemer, uitgesplitst in dienstverleningsuren; 
- Overige kosten uitgesplitst per onderdeel; 
- Maximale totaalprijs exclusief BTW; 
- Maximale totaalprijs inclusief BTW. 

De begroting in uw offerte dient compleet te zijn, u neemt dus alle kosten oo.  
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Het volledig ingevulde prijsformulier neemt u op in uw offerte conform de in paragraaf 2.10 
aangegeven indeling. Indien het prijsformulier is aangepast en/of niet geheel is ingevuld kan 
uw offerte terzijde worden gelegd en uitgesloten van verdere deelname aan het offertetraject. 
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Bijlage Akkoordverklaring gestelde eisen 

Eisen 

Aan alle in deze bijiage genoemde eisen dient 
onvoorwaardelijk voldaan te zijn. Indien een inschrijver niet 
voldoet aan een eis, wordt de inschrijver uitgesloten en 
wordt de inschrijving ter zijde gelegd. 

Ondertekening 

Hiermee verklaart inschrijver onvoorwaardelijk te voldoen 
aan alle in deze bijiage genoemde eisen. 

Indien een inschrijver niet voldoet aan een eis, valt de 
inschrijver of en wordt deze verder niet in de beoordeling 
en gunning meegenomen. 

Naam organisatie 

Naam ondertekeningbevoegd 
persoon 

Datum 

Handtekening 
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Beschrijving Aantal* 	Prijs (Excl. 
BTW) per 
eendheid 

Totaalprijs 
(Excl. BTW) 

per onderdeel 

TOTAAL PRIJS: 

Bijlage Prijsformulier 

*Als in deze kolom een 1 wordt genoemd, gaat het om eenmalige kosten. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

16 

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

BKB Het Campagnebureau 
T.a.v. mevrouw I. Rade 
Westerstraat 252-254 
1015 MT Amsterdam 

Contactpersoon 

Emancipatie 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Ti 
@minocw.n1 

Onze referentie 

Datum 	2 1 DEC, 2017 	
Uw e-mall van 

Betreft 	plan van aanpak zwangerschapsdiscriminatie 
	 07 december 2017 

Sijlagen 
Overeenkomst 
Retourformulier 

Geachte mevrouw Rade, 

De afgelopen periode zijn de ontvangen offertes voor de opdracht 
zwangerschapsdiscriminatie grondig bestudeerd en beoordeeld. Daarbij is 
uitgegaan van hetgeen de inschrijvers schriftelijk hebben aangereikt en de 
presentatie. Aan de hand van de in de offerteaanvraag opgenomen 
gunningscriteria heeft een inhoudelijke beoordeling van de offertes 
plaatsgevonden. 
De beoordeling heeft ertoe geleid dat uw offerte is aangemerkt als de economisch 
meest voordelige inschrijving. De opdracht wordt hierbij dan ook aan uw 
organisatie gegund. Ik feliciteer u met dit resultaat. De overige inschrijvers zijn 
gelijktijdig geInformeerd over deze gunningsbeslissing. 

Bijgaand ontvangt u de overeenkomst in tweevoud en het uniform Europees 
aanbestedingsdocument. Ik verzoek u de beide overeenkomsten te tekenen en 
een overeenkomst te retourneren. Daarnaast verzoek ik u het uniform Europees 
aanbestedingsdocument in te vullen en dit ondertekend te retourneren. 

Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst wordt een voorschot voor de 
opdracht aan uw organisatie overgemaakt. 

Graag spreek ik het vertrouwen uit in de samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

De minister van onderwijs 
namens deze, 
de directeur Emanci•atie  

tuu enwetenschap, 

mr Jacqueline P 
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Dienstverle ' 	reenkomst ARVODI-2016 
E-docnummer 

De ondergetekenden: 

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, 
te dezen vertegenwoordigd door de Minister van OCW 
namens deze, 
de directeur Emancipatie 
mr Jacqueline Prins MA 

hierna te noemen: Opdrachtgever, 

en 

2. BKB 
gevestigd te Amsterdam, 
te dezen vertegenwoordigd door 
mw. Isabelle Rade 
hierna te noemen: Opdrachtnemer, 

OVERWEGENDE DAT: 

Opdrachtgever behoefte heeft aan een plan van aanpak, dat een aanvulling is op het 
actieplan zwangerschapsdiscriminatie, om bewustwording van werkende en 
werkzoekende vrouwen in de vruchtbare leeftijd te vergroten over hun rechten op het 
gebied van zwangerschap en jong ouderschap en handelingsperpectief te bieden in 
geval van zwangerschapsdiscriminatie waarbij centraal staat het belang van het behoud 
c.q. verkrijgen van werk bij zwangerschap en jong ouderschap met het oog op 
economische zelfstandigheid; 
Opdrachtgever aan BKB heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen; 
BKB op 7 december 2017 een offerte heeft uitgebracht; 
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard; 
BKB zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever met de 
opdracht wil bereiken; 
Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen 
in een overeenkomst; 

KOMEN OVEREEN: 

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2016 (ARVODI-
2016). 

1. 	Voorwerp van de Overeenkomst 

1.1 
	

Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten 
overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 14 november 
2017, kenmerk 1280405 (bijlage 3), door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 7 
december 2017, (bijlage 5), welke opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en 
ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken. 

1.2 	De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 
boven het later genoemde: 

1. dit document; 
2. de ARVODI-2016; 
3. de Offerteaanvraag; 
4. de overige Bijlagen; 
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5. 	de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van 7 december 
2017 

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst 

2.1 	Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door beide 
Partijen. De overeenkomst treedt in werking per datum van de tweezijdige ondertekening 
en duurt voort tot en met 30 juni 2018. 

2.2 	De overeengekomen Diensten worden verricht in de periode van 8 januari 2018 tot 1 juni 
2018 en moeten uiterlijk op 1 juni 2018 voltooid zijn. 

2.3 	Na ommekomst van de in het vorige lid genoemde initiele looptijd kan deze overeenkomst 
onder gelijkblijvende voorwaarden tweemaal met een periode van elk maximaal zes 
maanden worden verlengd. Opdrachtgever geeft telkens uiterlijk twee weken voor het 
verstrijken van de lopende termijn schriftelijk aan of hij gebruik wil maken van de optie tot 
verlenging. 

3. Prijs en overige financiele bepalingen 

3.1 	Opdrachtnemer verricht de Diensten tegen een vaste totaalprijs. Deze vaste totaalprijs 
bedraagt € 49.910,-- (excl. BTW en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten). 
Totaalbedrag inclusief BTW bedraagt € 60.391,10 

3.2 	Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt, maar 
voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet ten 
laste komt van Opdrachtgever. 

3.3 	De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst 
te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen. 

3.4 	De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze 
Overeenkomst. 

3.5 	Betaling op bankrekeningnummer NL67 ABNA 0551 316 314 vindt plaats als volgt: 
- een bedrag van € 48.312,88 (incl. BTW) na ondertekening van deze 
- het restant van € 12.078,22 (incl BTW) na acceptatie van de resultaten van de Diensten. 

3.6 	Opdrachtnemer zendt eventuele facturen onder vermelding van het verplichtingennummer 
5020-12329 aan het factuuradres van OCW: 	 @minszw.nl. 

4. Contactpersonen / Projectleiders 

4.1 	Contactpersoon voor Opdrachtgever is 
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is 

4.2 	Projectleider bij Opdrachtgever is 
Projectleider bij Opdrachtnemer is 

4.3 	In afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 van de ARVODI-2016 binden de genoemde 
contactpersonen Partijen niet. 

5. Tijden en plaats Diensten 

5.1 	De Diensten worden verricht in het kantoor van Opdrachtnemer. 
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namens deze, namens deze, 
De directeur Em 

mw. Isabelle Rade 
Directeur BKB 

Mr  Jacque in • rii,,wS4711"'" 

6. Overige Voorwaarden 

6.1 	Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden 
voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2016 (ARVODI-2016)" 

6.2 	In afwijking van artikel 21.3 van de ARVODI-2016 is de Partij die toerekenbaar tekortschiet 
in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere Partij aansprakelijk voor alle 
door de andere Partij geleden dan wel te Iijden schade. 

7. Integriteitsverklaring 

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van 
Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. 
Hij zal dat ook niet aisnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen 
enige handeling te verrichten of na te laten. 

8. Slotbepaling 

8.1 	Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 
Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

8.2 	Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen 
Diensten. 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 

Den Haag, '1.1..december 2017 
	

Amsterdam, 	december 2017 
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