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Corina Breevaart
Directeur ConQuest

Inschrijven op een 
aanbesteding
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Even voorstellen

• Oprichter ConQuest
• 27 jaar in de Hoeksche Waard
• Teyler Haarlem
• 50 medewerkers
• Mede-eigenaar Bestemming Hoeksche Waard
• OHW Commissielid Bereikbaarheid
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Aanbod
• Tenders (aanbestedingen)
• Omgevingsmanagement 
• Projectcommunicatie
• Projectmanagement
• Contractmanagement 
• Assetmanagement 
• Trainingen

• Infra
• GWW
• Installatietechniek
• Energietransitie 
• OG en ON
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Programma
• Waar vind je aanbestedingen
• Is aanbesteding commercieel interessant
• Procedure van inschrijving
• Soorten aanbestedingsdocumenten
• Informatie uit aanbestedingsleidraad
• Strategiesessie en gunningscriteria
• Organisatie van een tender
• Plan van Aanpak inschrijving
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Waar vind je aanbestedingen?
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Waar vind je aanbestedingen

• TED (Tenders Electronic Daily) – Europese Unie
• TenderNed (openbaar)

• CTM (Complete Tender Management)
• Aanbestedingskalender
• Altura

Stel één 
persoon 

hier intern 
voor aan
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Aanbesteding commercieel interessant?
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Is aanbesteding commercieel interessant

• Onderhands (max 5) of openbaar (> 5)
• Tenderkosten inschatten a.h.v. uitvraag
• Kansen inschatten a.h.v. uitvraag
• Gunningscriteria beoordelen
• Opdrachtsom versus Kwaliteitsplan (vb 20:80)
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Waar schrijf je voor in

• Omvangrijke projecten of meerjarige contracten
• Doorgronden scope van het werk
• Capaciteit, expertise en tijd voor tender en werk
• Voldoen aan selectiecriteria (technische bekwaamheid)
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Procedure van inschrijving
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Procedure van inschrijving

Marktconsultatie of vooraankondiging OG

Publicatie tender OG

Aanmelding ON

Documenten en tenderplanning OG

Schouw / kick-off OG-ON

Nota van Inlichtingen OG

Dialoogronde(s) OG-ON 

Indiendatum ( Inschrijfsom + Plan van Aanpak) ON

Voorlopige gunning OG

Definitieve gunning OG

Start opdracht ON
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Soorten aanbestedingsdocumenten
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Soorten aanbestedingsdocumenten

• Leidraad
• Bestek
• Tekeningen
• Plattegronden
• Onderzoeken (bodem, NGE, f&f, omgeving)
• Vraagspecificaties Programma van Eisen
• Vergunningen
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Informatie uit leidraad

• Gunnings- of aanbestedingsleidraad
• Omschrijving opdracht (scope)
• Planning van het werk
• Gunningscriteria (prijs + kwaliteit)
• Fictieve korting
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Wat is grootste zorg OG?

• Verdiep je in OG (research)
• Kennen we OG en zo ja hoe benutten we dit
• Wat wil OG bereiken met de aanbesteding (doel)
• Wat is hun grootste zorg c.q. het grootste risico
• Kennen we de projectlocatie
• Doorgronden we het werk



1717

Inschrijfsom en gunningscriteria
En een fictieve korting…
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EMVI

• Economisch
• Meest
• Voordelige
• Inschrijving

Prijs
+

Plan
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Inschrijfsom en gunningscriteria
• Inschrijfsom 20%

• Omgeving (hinder, communicatie) 30%
• Risico’s 20%
• Samenwerking 15% 80%
• Planning 10%
• Duurzaamheid | MVO 5%
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Puntenverdeling gunningscriteria
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Fictieve inschrijfsom
• Met een Plan van Aanpak kun je fictieve korting behalen.
• Dit is: een waardering van het plan, uitgedrukt in euro’s. 
• Inschrijfprijs – fictieve korting = fictieve inschrijfsom.

De inschrijver met de 
laagste fictieve inschrijfsom, 

krijgt de opdracht!
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Inschrijfsom versus Gunningscriteria
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Organisatie tender
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Organisatie van een tender
• Formeer tijdig je tenderteam
• Tendermanager spil (prijs + kwaliteit)
• Calculator
• Expert(s) + schrijver(s) = inhoud!
• Reviewers
• Vormgever plan + bijlagen
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Strategiesessie
• Hét antwoord op de uitvraag > onze hoofdaanpak
• Neemt de grootste zorg van OG weg
• Hoe realiseren wij de doelstelling van OG
• Waar ligt onze meerwaarde
• Wat zijn onze kansen en bedreigingen
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Plan van Aanpak Inschrijving



27

Opbouw en structuur
Eerst kapstoktekst maken!

• Weerspiegelt de structuur van de leidraad
• Geeft richting
• Naslagwerk
• Handvat voor schrijvers en input-verstrekkers

18 februari 2002
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Opbouw en structuur
Denk en schrijf ‘van grof naar fijn’

• Doel
• Aanpak (concrete maatregelen)
• Effect (van de maatregelen)
• Meerwaarde(n)

18 februari 2002
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Opbouw en structuur
Denk en schrijf ‘van grof naar fijn’

• Doel minimale hinder N217 
• Aanpak prefab rotonde i.p.v. traditionele aanleg
• Effect vr-zo afsluiting i.p.v. twee weken afsluiting
• Meerwaarde(n) veiliger, goedkoper, langere levensduur

18 februari 2002
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Opbouw tekst Plan van Aanpak
• Aanbiedingsbrief (visie en strategie)
• Inleiding (wat vindt men waar)
• Intro (belangrijkste items uit dit hoofdstuk)
• Onderwerpen EMVI (volgorde leidraad)
• Afsluiting (belangrijkste samenvatting)
• Verificatie (waar staat wat)
• Omschrijf uitsluitend meerwaarden!
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Onderbouw je afwegingen
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Voorbeeld Plan van Aanpak
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Beeld ter ondersteuning
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Do’s and Don’ts
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Verboden woorden
• Zullen
• Willen
• Kunnen
• Trachten
• Hopen
• Proberen       

• Eigenlijk
• Moeilijk
• Lastig
• Denken
• Zouden
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Jip en Janneke stijl
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SMART schrijven 
Maak maatregelen verifieerbaar

Niet verifieerbaar Wel verifieerbaar

We maken een haalbare planning

Wij besparen veel CO2-uitstoot

Dat doen wij z.s.m.

Dit reduceert de kans op fouten 
aanzienlijk

Wij scoren hoog qua klanttevredenheid

Wij leveren 14 november 2022 op

Wij verlagen de CO2-uitstoot met 20%
Dat doen wij binnen 2 werkdagen

Dat zorgt voor 15% minder fouten

Klanten beoordelen ons met cijfer 8 
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Gouden regels

Start op tijd Wees 
onderscheidend

Indeling PvA
conform 
leidraad

Professioneel 
schrijver

Denk vanuit 
beoordelaar

Voor wie schrijf 
je (niveau)

Geef antwoord 
op de vraag

Neem de zorg 
weg

Beschrijf 
meerwaarde 

Neem OG mee 
in je afwegingen Vormgeving!
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Vragen?
Bel 0186 656 222 of mail info@conquest.nl


