
Met dit aanbestedingsjargon krijgen aanbiedende partijen 
in de GWW-sector steeds vaker te maken. Niet de inschrij-
vingsprijs, maar de meerwaarde die wordt aangeboden, is 
doorslaggevend voor een succesvolle aanbesteding. Om 
in aanmerking te komen voor de gunning van een werk 

Een vlotte, trefzekere schrijfstijl en een goed oog voor een zakelijke, uitnodigende vormgeving vergroot de kans op een suc-
cesvolle aanbesteding. Freelancers Charlotte Leenaers (Leenaers Tekstprojecten) en Geert Jan Bol (Transparant) beschikken 
samen over deze disciplines. Als aanvulling op uw deskundigheid als GWW-aannemer, bieden wij u graag een helpende 
hand bij

 • het opzetten van een overtuigend betoog, 
 • het opstellen van heldere en prettig leesbare teksten, 
 • het ontwerp van een passende opmaak, 
 • het produceren van verhelderende illustraties, 
 • het maken en bewerken van professioneel fotomateriaal , 
 • het begeleiden en uitbesteden van drukwerk.

Graag komen wij een keer geheel vrijblijvend kennismaken.

Charlotte heeft als civiel ingenieur  gedu-
rende 10 jaar ervaring opgedaan met natte 
waterbouwkundige werken bij de overheid 
en beschikt daarnaast over een jarenlange 
ervaring als tekstschrijver. “Blijven vasthou-
den aan een heldere, goed doordachte lijn 
is altijd de basis voor het opstellen van een toegankelijk 
betoog: technisch complexe uitvoeringsmethoden of inge-
wikkelde werkprocessen doen daar niets aan af.” 

www.leenaers-tekstprojecten.nl
tel.: 06 2468 7590

Geert Jan is industrieel ontwerper en ont-
werpt en verzorgt de opmaak van communi-
catiemiddelen voor het bedrijfsleven.”Net 
zoals het dragen van je beste pak bij een 
sollicitatiegesprek,is het aanbieden van 
een mooi opgemaakt kwaliteitsdocument 
een vanzelfsprekendheid.” 

www.transparant.nl
tel.: 070 737 03 88

transparant
Visuele Communicatie for mixed media

vraagt de opdrachtgever om een technisch overtuigend betoog, 
dat naadloos aansluit op de EMVI-criteria en ook nog eens pret-
tig leesbaar is voor de beoordelaars. Voor het opstellen van der-
gelijke documenten is meer nodig dan alleen technische know-
how. 

Succesvol EMVI-gestuurd aanbesteden

Aanbieden op meerwaarde, 
gunningscriteria, 

kwaliteitsdocumenten.


