
 

Instructie 
Uitvoeren van een Marktconsultatie 

 

1. Maak een aanbesteding aan in TenderNed 

2. Voeg eventueel documenten toe aan de map Marktconsultatiedocumenten 

3. Publiceer de Marktconsultatie in 4 stappen 

4. Verstuur en ontvang berichten via de Berichtenmodule 

5. Maak de uitkomsten van de Marktconsultatie kenbaar 

 
 

U kunt de marktconsultatie interactief uitvoeren met behulp van TenderNed. U maakt 

dan gebruik van het formulier SF01(Vooraankondiging), maar het proces van de 

marktconsultatie wordt beter ondersteund. 

 

Wat zijn de voordelen? 

 Uw marktconsultatie is een interactieve procedure waarbij berichtenverkeer 

mogelijk is.  

 Uw marktconsultatie is eenvoudiger te vinden op het aankondigingenplatform. 
 

 

 
Hoe? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Maak een aanbesteding aan in TenderNed 

 

Naamgeving van de aanbesteding 

Het is niet meer nodig om in de titel van de aanbesteding de naam ‘marktconsultatie’ op 

te nemen, om potentiële geïnteresseerden te wijzen op het feit dat het een 

marktconsultatie betreft.  

 

Digitaal inschrijven ‘Ja’ 

Bij het aanmaken van de aanbesteding is het van belang dat u onder Stap 5 aangeeft dat 

digitaal inschrijven via TenderNed mogelijk is. Hiermee wordt het een interactieve 

procedure met de mogelijkheid berichtenverkeer te versturen en ontvangen.  

 

 
Aanmaken aanbesteding, stap 5 – Digitaal inschrijven  
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2. Voeg eventuele documenten toe 

 

Er is een speciale map aangemaakt waarin u documenten kunt toevoegen die enkel 

betrekking hebben op de marktconsultatie. Dit is de map Marktconsultatiedocumenten. 

Documenten uit deze map worden alleen gepubliceerd wanneer u de marktconsultatie 

daadwerkelijk publiceert. Na het publiceren van de marktconsultatie is er geen 

mogelijkheid meer om nieuwe marktconsultatiedocumenten te publiceren.  

 

Let op: documenten die u toevoegt aan de map ‘Aanbestedingsdocumenten’ worden niet 

gepubliceerd wanneer u de marktconsultatie publiceert.  

 
Documenten toevoegen aan de marktconsultatie 

 

 

 

 

3. Publiceer de marktconsultatie 

 

Stap 1: Instellingen 

Zodra u alle verplichte velden heeft ingevuld, klikt u op de taak ‘Vooraankondiging 

publiceren’. Vervolgens ziet u onder Stap 1 de mogelijkheid om aan te vinken dat het een 

marktconsultatie betreft.  Geef aan wat de verwachte einddatum van de marktconsultatie 

is. NB: deze termijn is puur informatief. Ook ná de einddatum kunnen berichten worden 

uitgewisseld met betrokken ondernemers. 

 
Scherm Marktconsultatie publiceren, stap 1 
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Stap 2: Controle  

Onder Stap 2 ziet u dat de marktconsultatiedocumenten automatisch mee worden 

gepubliceerd.  

 
Scherm Marktconsultatie publiceren, stap 2 

 

Stap 3: in het publicatieoverzicht ziet u hoe de marktconsultatie wordt gepubliceerd op 

het aankondigingenplatform.  

Stap 4: publiceer uw marktconsultatie door de sms-transactiecode in te voeren.  

 

Dashboard van een marktconsultatie 

Na het publiceren van de marktconsultatie komt u weer terug in uw dashboard, dat er 

hetzelfde uitziet  als bij andere procedures. De marktconsulatie staat als een 

vooraankondiging gepubliceerd.   

 

Weergave marktconsultatie op het aankondigingenplatform 

TenderNed gebruikers hebben de mogelijkheid om specifiek naar marktconsultaties te 

zoeken op ons aankondigingenplatform. Dit kan via de filteroptie onder ‘Type publicatie’.  

Weergave Marktconsultatie op aankondigingenplatform 
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Zoekfilter op het aankondigingenplatform 

 

 

 

4. Verstuur en ontvang berichten via de Berichtenmodule 

Het is nu mogelijk om via de Berichten-module berichten te versturen naar 

geïnteresseerde ondernemers. U vindt de Berichten-module onder Communicatie.  

 
Berichtenmodule in dashboard Aanbestedende dienst  

 

Ook geïnteresseerde ondernemers hebben de optie om vanuit hun dashboard berichten 

te versturen over een marktconsultatie. Het dashboard van de ondernemer is anders dan 

bij een aanbesteding; alleen de berichtenmodule is actief. 

 

 
Weergave Marktconsultatie in dashboard Onderneming  
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5. Kenbaar maken van de uitkomsten van de marktconsultatie 

Wij adviseren u uw uitkomsten van de marktconsultatie kenbaar te maken. U kunt de 

uitkomsten (of het verslag) via de Berichtenmodule onder de geïnteresseerde 

ondernemers verspreiden.  

Zodra u de  aankondiging van de opdracht publiceert, komt er een melding in beeld die u 

nogmaals wijst op het advies om openbaar te maken. 

Het openbaar maken van de uitkomsten van de marktconsultatie kan door de uitkomsten 

(of het verslag) op te nemen onder de map ‘Aanbestedingsdocumenten’. Het publiceren 

van dit document kan alleen door een nieuwe aankondiging te publiceren.  

 

 
 

 

 

6. Afronden Marktconsultatie 

Er zijn twee mogelijkheden om de marktconsultatie af te ronden.  

1. U gaat verder met een daadwerkelijke aanbestedingsprocedure. Publiceer dan de 

aankondiging van de opdracht. 

2. U gaat niet verder met de procedure. Voer dan de taak ‘Vroegtijdige beëindiging 

aanbesteding versturen’ uit of u verplaats de aanbesteding direct naar het tabblad 

Afgerond middels de button ‘Verplaats naar afgeronde aanbestedingen’.  

 


