
TenderToo is vakspecialist 
op het gebied van 
Bidmanagement en wij 
werken ook in jouw branche.
 
Onze diensten zijn erop gericht om jouw bedrijf efficiënter 
en succesvoller in te laten schrijven op formele offerte-
aanvragen (Europese aanbestedingen/Request for 
Proposal). Wij zijn op maat inzetbaar om je inschrijving 
gestructureerd te laten verlopen en zorgen samen met jou 
voor een kwalitatief hoogwaardig voorstel. 

Onze diensten op een rij:

• Startpakket: overheid als klant: 
Wij helpen je om de overheid als klant te werven. Er 
dienen een aantal voorbereidingen getroffen te worden, 
zodat je op de hoogte raakt van interessante publicaties 
en om te zorgen dat je tijdig in kunt schrijven. Door 
mee te dingen met overheidsopdrachten heb je de 
mogelijkheid om opdrachten van o.a. gemeenten, 
provincies, onderwijsinstellingen en de centrale 
overheid voor je te winnen.

• Professionele begeleiding bij een formele inschrijving: 
Doel: Op efficiënte wijze, conform de vereiste procedure, 
het beste en meest onderscheidende voorstel 
samenstellen, waar de Opdrachtgever zich volledig in 
herkent.
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• Screenen van de teksten: 
Doel: Check vanuit een ander perspectief op 
volledigheid, leesbaarheid en compleetheid. Zijn de 
teksten voldoende SMART, sluiten de antwoorden aan op 
de doelstellingen van de opdrachtgever etc.

• Workshop op maat: 
Doel: Kennisniveau verhogen, hoe kun je slim omgaan 
met een EG aanbesteding? Op welke manier het gehele 
Bidproces optimaal inzetten? Etc.

• Second opinion interne processen: 
Doel: Controle of het interne proces nog 
efficiënter ingericht kan worden (benoemen van 
aandachtsgebieden).

• Inrichting interne processen: 
Doel: Optimalisatie van het interne proces om tijd te 
besparen en de slagingskans te vergroten.

• Interim Bidmanagement: 
Doel: heb je te maken met tijdelijke onderbezetting? 
Wij kunnen voor een bepaalde periode a.i. de 
bidmanagementrol vervullen.

Waarom TenderToo: TenderToo is een organisatie met een 
enorme kennis aan ervaring. Onze kracht is de flexibiliteit en 
gedrevenheid en dat in combinatie met een grote passie 
voor het vakgebied: Bidmanagement. Bij uitvoering van de 
opdracht werken wij nauw samen om het beste resultaat op 
te leveren.  
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