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Programma

• Wat is inkoop/aanbesteden en waarom doen we zo moeilijk?

• Hoe werkt dat nou? 

• Waar vind ik meer informatie?

• Tips & trucs 



Wat is inkoop/aanbesteden?

• Aanbesteden is de manier waarop een overheid inkoopt 

• Maar wàt we inkopen, valt in principe onder contractsvrijheid



Waarom doen we zo moeilijk?

Waarom aanbesteden? 

• niet onnodig inperken vrije concurrentie 

• zakelijk werken (heldere afspraken met het beste bedrijf)

• overheidsgeld: beste kwaliteit voor publieke middelen (“geen cent teveel”)

• geen vriendjespolitiek, geen willekeur, 

transparant overheidshandelen

→ Procedures vastgelegd in wet- en regelgeving



Hoe werkt inkopen bij overheden?

Onderhandse aanbesteding

3-5 partijen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen

Openbare aanbesteding

na openbare publicatie kan een ieder zich aanmelden

Schriftelijk in documenten:

• Opdrachtomschrijving

• Beschrijving procedure (tijdsplanning, voorwaarden, waar letten we op voor de gunning)

• Bijkomende uitvoeringsvoorwaarden, zoals duurzaamheid of sociale doelstellingen



Hoe werkt inkopen bij overheden?

Hoe kun je meedoen met een overheidsopdracht?

• Onderhandse aanbesteding

o Houd feeling met wat er speelt binnen de gemeente en meld je tijdig.

Tip: veel is terug te vinden via www.Haarlem.nl, oa. Gemeenteraadsvergaderingen, 

begrotingsstukken en besluiten college van burgemeester en wethouders

• Openbare aanbesteding

o Houd de publicaties in de gaten (TenderNed.nl)

o Werk samen met andere bedrijven: vorm een combinatie

o Werk samen met andere bedrijven: meld je bij de “winnaar” van de aanbesteding 

http://www.haarlem.nl/








Tips & trucs

Hoe maak je zelf de beste kans op een opdracht?

• Houd je aan de procedure (let op deadlines!)

• Lees de stukken goed

o Wat zijn de eisen? Aan alle eisen moet voldaan worden.

o Wat zijn de wensen? Hoe meer je hier aan tegemoet komt, hoe meer kans op de opdracht.

• Onduidelijkheden: stel vragen bij de Nota van Inlichtingen

(concurrentie-gevoelige vragen? Meld dit met verzoek om individuele beantwoording)

• Niet eens met de eisen of voorwaarden: stel vragen bij de Nota van Inlichtingen

(anders ben je te laat)



Tips & trucs

Hoe maak je zelf de beste kans op een opdracht?

• Maak je offerte op maat

o Geen standaardverhaal, wat onderscheidt jouw bedrijf?

o Check of je aan alle eisen voldoet

o Check of je genoeg tegemoet komt aan de wensen/gunningscriteria

o Schrijf alles op (geen valse bescheidenheid)

o Schrijf echt alles op 

(beoordeling gebeurt aan de hand van de papieren offerte 

en niet aan de hand van ervaring met een bepaald bedrijf)



Tips & trucs

Verdere tips voor meer kans op omzet

• Werk samen: offerte samen met andere bedrijven indienen

• Vraag bij afwijzing om feedback

• Meld je bij de “winnaar” van een opdracht 

o Onderaannemer

o Helpen met invullen Social Return on Investment-verplichting

- Banen/stages voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

- Inkopen bij bedrijven met een sociale doelstelling

- Overige maatschappelijke activiteiten





Vragen?


