
SUCCESVOL ZAKENDOEN MET DE OVERHEID 

Optimaliseer uw kans op 
succes en ontwerp een 
winnende strategie om 

duurzaam zaken te doen 
met overheid-, onderwijs-

en zorginstellingen. 

En vergeet vooral niet te 
genieten van één van de 

meest inspirerende 
locaties van Nederland.”  

 

- Martin Masset - 

Datum:  
22 - 2 - 2017 
 
Tijd:  
14.00 – 21.00 uur 
 
Locatie:  
Château Neercanne 
Cannerweg 800 
6213 ND Maastricht 

Bepaal de juiste koers 

Zakendoen met overheidsinstanties vergt een andere aanpak dan met de traditionele         

business to business of business to consumer markt. U krijgt te maken met andere regels, 

procedures en met (Europese) aanbestedingen. Dit schrikt veel ondernemingen af om deel te 

nemen aan een aanbestedingsprocedure. Toch liggen er enorme kansen die vaak niet worden 

aangeboord omdat men niet beschikt over de juiste kennis, inzicht en vaardigheden.  

Wilt u (meer) wegwijs worden in deze markt of wilt u uw bestaande zaken met de overheid-, 

onderwijs- en zorginstellingen uitbreiden? Dan is dit seminar een aanrader voor u. 

We hebben het seminar in een aantal relevante thema’s opgesplitst. Om het voor u nog  
praktischer te maken kunt u tijdens het seminar uw eigen business case inbrengen of tijdens 
het diner persoonlijk bespreken met één van de sprekers. Zo gaan we samen direct aan de 
slag om uw slagingskans bij de overheid te optimaliseren. 

Wat komt aan bod: 

 Het seminar geeft u op overzichtelijke wijze inzicht in politieke en ambtelijke              
besluitvormingsprocessen, politieke belangen en invloed; 

 Hoe komt een aanbesteding tot stand? De leverancier als expert én hoe kom je         
überhaupt op de radar?; 

 Hoe om te gaan met de professionalisering van inkoopafdelingen bij overheid-,  
onderwijs- en zorginstanties?; 

 Ontwerpen van een doelgerichte business to government verkoopstrategie; 
 Indien gewenst behandelen wij uw case en/of die van andere deelnemers; 
 Wij geven u specifieke inzichten en direct toepasbare vaardigheden die nodig zijn om 

uw kans op succes te perfectioneren; 
 Ruimte voor interactie met de sprekers en deelnemers; 
 Inspiratiesessie met hotelier Camille Oostwegel en sommelier Dominique Jacobs in de 

wijnkelder en mergelgrotten van Château Neercanne; 
 Genieten tijdens het netwerkdiner van de culinaire kwaliteiten van topkok Hans Snijders 

in het sterrenrestaurant van Château Neercanne. 

Coraggio di vivere: bezielers in business 2017       



Sprekers tijdens seminar 
 
Bert Kersten:  

Heeft ruim twaalf jaar ervaring als wethouder 
van de gemeente Venray en was tien jaar  
gedeputeerde van de provincie Limburg.  
Daarnaast is hij al geruime tijd zelfstandig  
ondernemer. Hij is vanuit deze rollen erg  
bekwaam in de gang van zaken rondom  
bestuurlijke processen bij de overheid.  
Sinds 2015 is hij voorzitter van MVV. Hij weet 

hoe u de juiste aanvals-strategie opzet voor een goede scoringskans.  
 
 
John Albertz:  

Clustermanager facilitaire dienstverlening bij de 
provincie Limburg en verantwoordelijk voor de 
aansturing van alle aanbestedingsprocessen op 
facilitair gebied. Hij is hierdoor helemaal op de 
hoogte van het aanbestedingsproces van eerste 
behoefte tot offerte en van opdracht tot en met 
nazorg. Een ware informatiebron waar u  
maximaal gebruik van mag maken.  

 

 

 
 
Martin Masset:  

Heeft ruim 20 jaar ervaring op het snijvlak van 
verkoop, marketing en business development.  
Bij Douwe Egberts was hij op succesvolle wijze 
eindverantwoordelijk voor ruim 50 (Europese) 
aanbestedingen bij Nederlandse overheid-,  
onderwijs en zorginstellingen. In zijn rol als  
directeur van een groot internationaal congres 

en als directeur van Fortuna Sittard heeft hij zowel op bestuurlijk als 
op ambtelijk niveau zaken gedaan met de overheid.  

 

Camille Oostwegel sr.:  
Is hotelier in hart en nieren en behoort tot de 
markantste ondernemers van Nederland.  
Hij restaureerde zes eeuwenoude, monumentale 
gebouwen en hun aangrenzend landgoed, om ze 
vervolgens als toonaangevende horecabedrijven 
te exploiteren. Hij zal u op inspirerende wijze 
meenemen in zijn kleurrijke verhaal. Sommelier 
Dominique Jacobs neemt u mee in de wonderlijke 
wereld van de wijncollectie van het château. 

 
Aantal deelnemers: 
We werken tijdens dit seminar bewust met een kleine groep. Zo krijgt u maximale aandacht  
om uw vragen te stellen en te leren van elkaar.  

Investering:  
Wij bieden dit seminar aan (inclusief culinair arrangement) voor €395,- exclusief 21% btw. 

Inschrijven: 
Schrijf u voor donderdag 16 februari in voor dit  
effectieve inspirerende seminar middels een e-mail aan:  
info@coraggiodivivere.nl 
  
Vragen of meer informatie: 
info@coraggiodivivere.nl 
Martin Masset: 06 - 55121526 

EEN TOP SEMINAR OP EEN TOP LOCATIE 


