
Als inkoper bij de overheid krijg je vroeg of laat te maken met 
een Europese aanbesteding. Vaak een complex traject met veel 
juridische haken en ogen. Toch is jóuw rol in dit proces cruciaal: 
jij bent de schakel tussen overheid en de markt.

 � Hoe houd je alle betrokken partijen in het gareel én zorg je 
ervoor dat ze tevreden zijn met de uitkomsten?

 � Hoe zorg je voor een vlot en transparant, geborgd en kwali-
tatief proces?

Maak je geen zorgen, wij helpen je

In onze praktische opleiding Europees aanbesteden leer je hoe 
je dit complexe proces goed managet voor je interne opdracht-
gever én de leverende marktpartijen, met souplesse - en zelfs 
met plezier.

Europees aanbesteden
voor inkoopprofessionals

in de publieke sector
De meest praktijkgedreven opleiding op de Nederandse markt

Doorloop een ‘reallife’ Europese aanbesteding van a t/m z

Help, ik moet Europees aanbesteden!



Oké, maar hoe dan?

In de opleiding Europees aanbesteden leer je onder meer hoe 
je:

 � de voorbereiding op een goede manier uitvoert: van het eer-
ste gesprek met jouw interne opdrachtgever tot en met de 
oplevering van een goede strategie; 

 � de aanbestedingsdocumenten publicatie-klaar maakt: je 
schrijft alle documenten en bedenkt een passende gunnings-
methodiek;

 � de procedure zelf op de juiste manier begeleidt – van de pu-
blicatie tot en met de gunnings- en afwijzingsbrieven, en;

 � de afronding netjes regelt, want het is pas klaar als het aan-
bestedingsdossier op orde is.

Begeleiding van  
professonials uit de praktijk;

Een ‘reallife’ Europese  
aanbesteding als basis

De voordelen van  
online- en livetraining;

Als inkoopadviseur  
echt zélf aan de slag.

Je leert onlive hoe de  
aanbestedingspraktijk werkt 

Het werkt zo. Als groep deelnemers kom je elkaar online en 
live tegen in de digitale leeromgeving. Dat is de plek waar jij:

 � jouw klaslokaal | studeerkamer | praktijk-oefenruimte | 
koffiehoek vindt; 

 � (aanbestedings)lief en leed deelt met de andere deelne-
mers;

 � de trainers dagelijks mag bevragen;

 � je op een interactieve manier de lesstof ontvangt.
Alle lesstof kan je downloaden en zo later als naslagwerk in 
jouw eigen praktijk gebruiken. 

star star

star star



De reallife aanbesteding is de leidraad

We hebben een échte Europese aanbesteding geanonimiseerd 
en als deelnemer stap jij in de rol van inkoopadviseur en be-
geleid jij de aanbesteding. Van het eerste overleg met jouw 
interne opdrachtgever tot en met de oplevering van het aanbe-
stedingsdossier, werk je met deze aanbesteding.
Maar je kan elk moment ook jouw eigen praktijkcases inbren-
gen. 

Vier live intervisiebijeenkomsten

Wij vinden het belangrijk dat je, net als in de echte praktijk, live 
met anderen kan sparren over waar je tegen aan loopt. Samen 
met de andere deelnemers en de trainer(s) bespreek je de ge-
maakte oefeningen en oefen je bijvoorbeeld hoe je een beoor-
delingsbijeenkomst voorzit.

Heb je later nog vragen? We doen aan nazorg

Loop je pas ná deze opleiding tegen praktijkvragen aan? Tot 
een jaar na de start krijg je twee consultancy-uren die je kan 
inzetten voor jouw praktijk.
Je krijgt onze standaard inkoopdocumenten t.w.v. € 2.400 per 
jaar
Omdat je in de praktijk niet zonder goede documenten kan – en 
wij het zonde vinden als je opnieuw het wiel gaat uitvinden – 
krijg je onze set met standaarddocumenten ter waarde van  
€ 2.400,- per jaar. Die vormt een belangrijke basis bij de realli-
fe aanbesteding die je begeleidt. Deze standaarddocumenten 
worden door 15 organisaties al gebruikt en hebben hun waarde 
bewezen:

 � De formats zijn juridisch gecontroleerd en goedgekeurd door 
advocatenkantoor CMS Nederland.

 � Je krijgt geen klachten van inschrijvers over onjuistheden en/
of onleesbaarheid.

 � Je maakt de uitvraag interessanter, omdat de documenten 
makkelijk in gebruik en goed leesbaar zijn.  



Data, doorlooptijden en studiebelasting

Als je meedoet, dan:

 � Ontvang je in oktober jouw studiemateriaal en de inloggege-
vens van de digitale leeromgeving;

 � Je neust alvast wat rond in het eerste onderdeel en maakt 
een klein testje;

 � Daarna heb je een intakegesprek met jouw trainer en eerste 
aanspreekpunt;

 � De opleidingsdagen vinden plaats in de omgeving van 
Apeldoorn op:  
18 november 2021 
16 december 2021 
20 januari 2022 
24 maart 2022 

 � De huiswerkopdrachten lever je uiterlijk een week voor de 
opleidingsdagen in;

 � We sluiten af met een eindopdracht waarin jij reflecteert op 
alles wat je hebt geleerd.

In totaal ben je een half jaar bezig met deze opleiding. In de 
praktijk kost de begeleiding van een Europese aanbesteding 
namelijk net zoveel tijd: gerekend vanaf de voorbereiding tot en 
met de oplevering van het aanbestedingsdossier.
De studiebelasting is afhankelijk van jouw eigen inzet. Maar je 
kan in elk geval rekening houden met de opleidingsdagen en 
het bijbehorende huiswerk. 

Kosten

De kosten bedragen € 5.250,- excl. BTW. 

Aanmelden

Wil je je aanmelden?
Stuur een mail naar helpdesk@workademy.nl en dan neemt één 
van onze studieadviseurs contact met je op.



De opleiding bestaat uit de volgende vier modules:

1. De voorbereiding van de aanbesteding

Want een goede voorbereiding is het halve werk, maar bij een 
aanbestedingstraject vergeten we dat nog wel eens. Kopiëren 
van de oude documenten of snel iets afraffelen omdat het 
“gisteren klaar moest zijn”? Dat doen we dus niet. Wat doen we 
wel:

 � Je leert het startgesprek voorbereiden. Dit is het eerste offi-
ciele moment met jouw interne opdrachtgever om te bespre-
ken wat er eigenlijk moet worden ingekocht.

 � De planning van de Europese aanbesteding komt vervolgens 
aan de orde. Er zijn een aantal wettelijke termijnen, hoe ga je 
daar in de praktijk goed mee om?

 � Vervolgens leer je hoe je de markt op de juiste manier kan la-
ten aanhaken. Jij bent immers de schakel tussen de aanbe-
steder en de markt: hoe zorg je ervoor dat je dat goed doet? 

 � We sluiten deze module af met de afrondinging van de aan-
bestedingsstrategie: hoe vlieg je dat aan?

2. De aanbestedingsdocumenten schrijven

Als inkoopadviseur moet je ervoor zorgen dat je aan het einde 
van deze module de juiste set aanbestedingsdocumenten hebt 
voor de reallife aanbesteding. 

 � Hoe pas je de juiste uitsluitingsgronden en geschiktheidsei-
sen toe? En waar hebben we het eigenlijk over?

 � Wat is een programma van eisen en en wat is jouw rol bij 
het opstellen?

 � Hoe zorg je ervoor dat de juiste gunningscriteria worden toe-
gepast?

 � Hoe ga je alles beoordelen?

 � Als de aanbestedingsdocumenten klaar zijn, leer je hoe je de 
aanbesteding publiceert.

De inhoud van de opleiding 
van a t/m z



3. De aanbestedingsprocedure

 � Hoe ga je om met vragen vanuit de markt: hoe begeleid je 
de inlichtingenronde en wat is een Nota van Inlichtingen? En 
wat mag je tijdens deze fase nou wel of niet wijzigen in de 
procedure?

 � Je leert hoe je de ontvangen inschrijvingen door het zgn. be-
oordelingsteam laat beoordelen. Je hebt bij stap 2d verteld 
wat de spelregels zijn: hoe zorg je ervoor dat iedereen zich 
hier nu aan houdt? 

 � Tenslotte schrijf jij de brieven: hoe motiveer je dat een partij 
de opdracht niet gegund krijgt?

4. De afronding van de aanbesteding

De voorbereiding is het halve werk, maar ook de afronding mag 
je niet vergeten. Want de aanbesteding is pas klaar als het 
dossier compleet is.

 � Je leert hoe je tot een definitief contract komt.

 � Je leert hoe je de aanbesteding officieel “afmeldt”.

 � Je vult het aanbestedingsdossier.


