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Vrije Universiteit te Amsterdam 2007
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KIM SCHOFAERTS

AANVULLENDE CURSUSSEN

Adviseur | trainer | Bestuurder

2007 – heden

PROFIEL

2005 – heden

Aanbestedingsprofessional met een
maatschappelijke missie. Dat is Kim.
Sinds haar switch van het verzorgen van
Europese subsidieaanvragen (een project
met oud studenten van haar studie
bestuurskunde) begeleidde zij letterlijk
honderden aanbestedingstrajecten. Zowel
in opdracht van de aanbesteder als door
inschrijvers te ondersteunen. En altijd
vanuit de ambitie om win/win/win
samenwerkingsverbanden tot stand te
brengen. Partnerships die overheid,
bedrijfsleven én de maatschappij als
geheel verder helpen.
Juist dankzij het frequente wisselen
tussen verschillende aanbestedingspetten
– hoewel, verschillend, uiteindelijk gaat
het erom dat de juiste partijen elkaar
vinden – is Kim thuis in het volledige
domein. Hoe overheden valkuilen kunnen
vermijden? Welke operationele, tactische
en strategische keuzes een aanbesteding
tot een succes maken? Hoe je een
samenhangend beleidsprogramma opstelt
waarmee je de marktdynamiek slim
bespeelt? Hoe je effectief stuurt op
maatschappelijke meerwaarde
(duurzaam, sociaal, innovatief, MKBvriendelijk) van inschrijvers? File under
‘been there, done that’. Aan de andere
kant van het spectrum helpt Kim bedrijven
tenderprocessen winnend af te sluiten.
Daarbij hecht zij er waarde aan dat
bedrijven niet ‘blind’ inschrijven, maar
projecten kiezen die passen bij hun DNA.
Bidmanagement is geen bijzaak, maar
een vak.

Contact
TELEFOON:
06-53567705
WEBSITE:
www.schofaerts.nl
E-MAIL:
kim@schofaerts.nl

Diverse cursussen Actualiteiten Aanbestedingsrecht aan
de VU
Diverse cursussen over het rechtsgebied
aanbestedingsrecht bij VdLC

WERKERVARING
Schofaerts.nl, oprichter en directeur 2013- heden
Werkzaamheden: Ontwikkelen van aanbestedingsstrategieën voor zowel
(de)centrale overheden als bedrijfsleven. Het realiseren van maatschappelijke
doelstellingen binnen het publiek private domein. Advies en opleidingen op
maat. Productontwikkeling: Ontwikkeling opleidingen voor NIAC. INTERREG
subsidie programma: ontwikkeling aanbestedingsprotocol. Schrijven van
verschillende inkoop en aanbestedingshandboeken. Onderzoek naar actuele
thema’s die aansluiten bij aanbestedingsvraagstukken, vaak betreft dit
onderzoek naar social return. Begeleiden organisaties bij transities van
subsidie naar aanbesteden ( waaronder welzijnsorganisaties,
zorgorganisaties)
TenderCoach, oprichter en algemeen directeur 2003-2013
Werkzaamheden: Eindverantwoordelijk voor strategie, financiën,
personeelszaken en kwaliteit van uitvoering. Opzetten en professionaliseren
van de dienstverlening en ondersteunende processen, het opleiden en
begeleiden van de medewerkers, advisering van grootste klanten,
ontwikkeling van (in company) opleidingen
Ka-eS Consultancy, directeur 1997 -2003
Werkzaamheden: Co-auteur van verschillende nationale en Europese
subsidievoorstellen. Project assistent E-Roc programma ROC Amsterdam,
Project assistent Infocities Office (groot Europees project), Aanvrager subsidie
en projectleider project Ondernemen INHOLLAND (minor Ondernemen,
subsidie (€ 800.000,-) is verstrekt), reviewer voor de Europese Commissie
voor projecten onder het Econtent programma, projectleider van verschillende
Europese projecten in de ICT sector en op het gebied van ondernemerschap.

BESTUURLIJK – TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIES
Voorzitter MKB Den Haag (portefeuille Lobby, Aanbestedingen, Social Return,
Internationaal) (2016 – 2022)
Lid stedelijke Adviesgroep | Kansen voor West II Den Haag (Europees
subsidieprogramma) (2016 – 2022)
Lid Taskforce Aanbesteden, Gemeente Den Haag (2013- 2022)
Mede aanvrager Perspectief op werk (goedgekeurd)
Bestuurlijk Overleg Regionaal Werkbedrijf Haaglanden (2019-2022)
NEVI Ledenraad, commissie Statuten (2018 – heden)
Stadsambassadeur UNICEF Klas070 (2018 – 2020)
Docentschappen:
Gastdocent Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Post HBO Inkoop &
Aanbesteden Hogeschool Utrecht, Hanze Hogeschool Groningen.

TALEN
Vloeiend (spreken en schrijven): Nederlands,
Zeer goed: Engels (spreken en schrijven) en Frans (spreken)
Enigszins: Duits

