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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
Begrip  Definitie1 

Aanbestedende dienst  de staat, regionale of lokale overheden, publiekrechtelijke instellingen 
en samenwerkingsverbanden gevormd door een of meer van deze 
overheden of één of meer van deze publiekrechtelijke instellingen. 

Aanbesteding  een gestructureerde procedure voor het formuleren en overeenkomen 
van voorwaarden, en het verwerven voor de inkoop van werkzaamheden, 
goederen en diensten op de markt, vaak via een aanbestedings- of 
concurrerende inschrijvingsprocedure. 

Aanbestedingsprofessionals  een persoon die werkzaam is bij een aanbestedende dienst en 
verantwoordelijk is voor en/of betrokken is bij een of meer fasen van een 
aanbestedingsprocedure. 

Aanbestedingsspecifieke 

competenties 

 een categorie competenties specifiek gericht op het beheer van 
openbare aanbestedingsprocedures. 

Aanbestedingsstuk  elk stuk dat door de aanbestedende dienst wordt opgesteld of vermeld 
ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding of de 
procedure. 

Aggregatie  het proces waarbij verschillende aanbestedingsprocedures worden 
gebundeld om meer waarde en besparingen te realiseren. 

Bekwaamheidsniveaus  verschillende niveaus van kennis en vaardigheden waarover 
aanbestedingsprofessionals zouden moeten beschikken en 
verantwoordelijkheden die zij zouden moeten kunnen dragen op een 
specifiek niveau. Voor elke competentie worden vier 
bekwaamheidsniveaus beschreven: 1. Basisniveau, 2. Intermediair niveau, 
3. Gevorderd niveau, 4. Deskundig niveau. 

Beoogde bekwaamheidsniveaus  het gewenste kennis- en vaardighedenniveau dat van 
aanbestedingsprofessionals voor een specifieke competentie wordt 
verwacht. 

Competentie  de kennis, vaardigheden en attitudes die personen en organisaties in 
staat stellen om in een functie of situatie effectief te handelen. 

Competentiekader  een model dat dient als referentiekader voor personen en organisaties 
en hen voorziet van tools om hun competenties vast te stellen, te 
beoordelen en te verbeteren. 

Competentiematrix  een structuur waarin een reeks competenties wordt beschreven die op 
verschillende functieprofielen kunnen worden toegepast. 

Competenties “mensen”  een cluster zachte competenties die aanbestedingsprofessionals in 
staat stellen om met andere professionals te interageren en samen te 
werken. 

Competenties “persoonlijk”  een cluster zachte competenties met betrekking tot de eigenschappen 
waarover aanbestedingsprofessionals zouden moeten beschikken, en de 
gedragingen en attitude die ze zouden moeten vertonen. 

Competenties “uitvoering”  een cluster zachte competenties met betrekking tot het verbeteren van 
de prijs-kwaliteitverhouding bij openbare aanbestedingsprocedures. 

Competenties na de gunning  een cluster aanbestedingscompetenties die nodig zijn na de gunning 
van een overheidsopdracht, met inbegrip van het opdrachtbeheer. 

Competenties vóór de gunning  een cluster aanbestedingscompetenties met betrekking tot de taken en 
werkzaamheden vóór de gunning van een overheidsopdracht. 

                                                        
1 Zie ook https://europass.cedefop.europa.eu/education-and-training-glossary/ 

https://europass.cedefop.europa.eu/education-and-training-glossary
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Begrip  Definitie1 

E-aanbesteding  het proces waarbij een openbare aanbesteding langs elektronische weg 
plaatsvindt. 

Europese richtlijnen inzake 

overheidsopdrachten 

 richtlijnen tot vaststelling van de regels betreffende procedures voor 
aanbesteding door aanbestedende diensten met betrekking tot 
overheidsopdrachten en prijsvragen binnen de Europese Unie. 

Functieprofielen  een reeks competenties die de taken en verantwoordelijkheden van een 
daadwerkelijke aanbestedingsprofessional en de bijbehorende beoogde 
bekwaamheidsniveaus weerspiegelen. 

Generiek opleidingscurriculum  een gestructureerd document waarin de standaardinhoud van 
opleidingen en de verwachte leeruitkomsten voor een reeks 
competenties worden beschreven. 

Horizontale 

aanbestedingscompetenties 

 een cluster aanbestedingscompetenties die van toepassing zijn in alle 
fasen van het aanbestedingsproces. 

Inkoopcentrale  een inkoopcentrale is een aanbestedende dienst die goederen en 
diensten verwerft, overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten 
sluit met betrekking tot werken, goederen of diensten welke bestemd 
zijn voor een of meer aanbestedende diensten. 

Kennis  feitelijke, theoretische of praktische informatie over een onderwerp die 
iemand door middel van onderwijs of opleiding kan verwerven. 

Leeruitkomsten  beschrijvingen van de kennis en vaardigheden waarover personen na 
voltooiing van een opleiding zouden moeten beschikken. 

Levenscycluskosten  alle kosten binnen de levenscyclus van een werk, levering of dienst. 

Marktpartij  elke natuurlijke of rechtspersoon of overheidsinstantie die de uitvoering 
van werken, de levering van producten of de verrichting van diensten op 
de markt aanbiedt. 

Openbare aanbestedingen  verwerving door middel van een overheidsopdracht van 
werkzaamheden, goederen of diensten door een of meer aanbestedende 
diensten bij marktpartijen. 

Prijs-kwaliteitverhouding  de voordeligste combinatie van kosten, kwaliteit en duurzaamheid die 
voldoet aan de aanbestedingsvereisten van een aanbestedende dienst. 

Strategische aanpak van openbare 

aanbestedingen 

 gebruik van openbare aanbestedingen als krachtig instrument om 
overheidsgeld op een meer verantwoorde en strategische manier te 
besteden als reactie op maatschappelijke, economische en milieu-
uitdagingen en ter bevordering van echte mededinging en innovatie. 

Vaardigheden  het vermogen om een specifieke activiteit of taak uit te voeren, 
verworven via beroepservaring of praktische opleiding. 

Zachte competenties  een categorie competenties met betrekking tot gedragsgerelateerde 
vaardigheden die naar hun aard transversaal zijn. 

Zelfbeoordelingstool  een vragenlijst die helpt de kennis en vaardigheden van een persoon of 
organisatie te toetsen aan streefniveaus om sterke punten en hiaten in 
hun competenties vast te stellen. 
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SAMENVATTING 
De professionalisering van de plaatsing van overheidsopdrachten is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat 
publieke inkopers beschikken over de vaardigheden, kennis en integriteit om conform de wet en op een doelmatige, 
doeltreffende en strategische manier hun taken uit te voeren zodat burgers optimale waar voor hun belastinggeld 
krijgen. 

In 2017 heeft de Europese Commissie een “Aanbeveling betreffende de professionalisering van overheidsopdrachten”2 
uitgebracht teneinde de EU-lidstaten aan te zetten tot de ontwikkeling van professionaliseringsbeleid en initiatieven op 
nationaal niveau voor de professionalisering van de plaatsing van overheidsopdrachten. Deze aanbeveling maakt deel 
uit van de strategie inzake overheidsopdrachten3, waarin de prioriteiten van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten 
worden beschreven. De Europese Commissie ondersteunt de lidstaten door op aanbestedingsprofessionals gerichte 
leidraden, opleidingen en technische bijstand te verstrekken en de uitwisseling van goede praktijken en innovatieve 
werkmethoden te vergemakkelijken4. 

In het kader van deze ondersteuning is het Europees competentiekader voor aanbestedingsprofessionals (ProcurCompEU) 
een instrument om de aanbestedingsfunctie te waarderen als een strategische functie en voor te bereiden op 
toekomstige uitdagingen. Het Europees competentiekader voor aanbestedingsprofessionals is door de Europese 
Commissie (DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf) ontwikkeld om aanbestedende 
diensten en opleidingsorganisaties te helpen bij het vaststellen en versterken van competenties die verbetering 
behoeven. 

De professionalisering en het personeelsbeheer van de aanbestedingsfunctie kent een aantal uitdagingen. Zo is openbare 
aanbesteding in veel organisaties niet duidelijk omschreven als een functie binnen de organisatie, inclusief het 
bijbehorende opleidings-, wervings- en loopbaanontwikkelingsbeleid. Openbare aanbestedingen worden er vaak 
bijgedaan door ambtenaren zonder specifieke vaardigheden op dat gebied. Ook worden bedrijfskundige vaardigheden 
binnen overheden vaak ondergewaardeerd, waardoor een te legalistische en te veel op naleving gerichte aanpak 
overheerst. 

Competentiekaders zijn een HR-instrument waarin wordt beschreven over welke kennis en vaardigheden 
aanbestedingsprofessionals moeten beschikken om hun taken doelmatig en doeltreffend te kunnen uitvoeren. Toegepast 
op de openbare-aanbestedingsfunctie kan een competentiekader het bereiken van diverse doelstellingen ondersteunen. 
Het competentiekader kan individuele personen helpen bij het zelf beoordelen van hun vaardigheden en sterke punten, 
het vaststellen van hiaten en opleidingsbehoeften, het ontwerpen en plannen voor een persoonlijk ontwikkelings- en 
loopbaanpad en het verbeteren van prestaties. Op het niveau van de organisatie kan het competentiekader worden 
gebruikt om de prestaties van het aanbestedingspersoneel en de organisatie als geheel te meten en te verbeteren 
teneinde een zeer capabele aanbestedingsfunctie te ontwikkelen die beantwoordt aan de beleidsprioriteiten van de 
organisatie. 

ProcurCompEU is niet bedoeld om een bepaalde oplossing op te leggen aan lidstaten of aanbestedende diensten, of om 
beperkingen of minimumeisen te stellen aan de toegang tot aanbestedingsfuncties. Integendeel: het Europees 
competentiekader moet worden gezien als een vrijwillig te gebruiken, volledig aan de individuele behoeften aanpasbaar 
instrument dat bedoeld is om: 

 de werving, opleiding en loopbaanontwikkeling van alle betrokken professionals te vergemakkelijken; 

 organisaties in staat te stellen om hun personeelsbeheer aan te passen aan hun doelen; 

 het competentieniveau van het aanbestedingspersoneel als geheel te verbeteren; en 

 de aanbestedingsfunctie op te waarderen vanwege haar multidisciplinaire en strategische dimensie, en daardoor 
ook aantrekkelijker te maken. 

Bij de ontwikkeling van ProcurCompEU voor aanbestedingsprofessionals zijn bestaande competentiekaders geëvalueerd 
en is een uitgebreide raadplegingsprocedure gevolgd met internationale en beroepsorganisaties, inkoopcentrales, 
deskundigen op het gebied van openbare aanbesteding op EU-niveau en vertegenwoordigers van EU-lidstaten. Onze 
dank gaat uit naar de meer dan driehonderd professionals en belanghebbenden die de tijd hebben genomen om hun 
zienswijzen met ons te delen, via het Adviescomité of in interviews, workshops, focusgroepen en vergaderingen van 
deskundigengroepen, of die hebben deelgenomen aan de proef met dertig organisaties in vijftien landen. 

                                                        
2 Aanbeveling (EU) 2017/1805 van de Commissie van 3 oktober 2017 betreffende de professionalisering van overheidsopdrachten – Ontwikkeling 

van een architectuur voor de professionalisering van overheidsopdrachten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H1805 
3 https://ec.europa.eu/growth/content/increasing-impact-public-investment-through-efficient-and-professional-procurement-0_en 
4 https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32017H1805
https://ec.europa.eu/growth/content/increasing-impact-public-investment-through-efficient-and-professional-procurement-0_nl
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_nl
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Het complete ProcurCompEU-pakket voor aanbestedingsprofessionals bestaat onder andere uit de volgende elementen: 

 de competentiematrix, waarin wordt beschreven over welke competenties en vaardigheden 

aanbestedingsprofessionals moeten beschikken om de taken waarmee ze in hun respectieve organisaties zijn belast 
goed te kunnen vervullen; 

 een zelfbeoordelingstool, die aanbestedingsprofessionals en organisaties kunnen gebruiken om hun 

bekwaamheidsniveaus en organisatorische maturiteit te beoordelen aan de hand van de in de competentiematrix 
vastgestelde competenties; 

 een generiek opleidingscurriculum, waarin wordt beschreven hoe overheidsdiensten de vaardigheden van hun 

aanbestedingsprofessionals kunnen verbeteren; 

 een onderzoek naar de professionalisering van aanbestedingen in de EU en daarbuiten, dat een overzicht 

geeft van het professionaliseringsbeleid ten aanzien van openbare aanbestedingen op basis van personeelsbeheer 
in de lidstaten en bepaalde derde landen.  
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OVERZICHT. PROCURCOMPEU – EUROPEES 

COMPETENTIEKADER VOOR 

AANBESTEDINGSPROFESSIONALS 

 WAAROM EEN EUROPESE PROFESSIONALISERINGSTOOL VOOR 

OPENBARE AANBESTEDINGEN? 

 Waarom ProcurCompEU? 

De professionalisering van het aanbestedingspersoneel is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat publieke 
inkopers beschikken over de vaardigheden, kennis en integriteit om conform de wet en op een doelmatige, doeltreffende 
en strategische manier hun taken uit te voeren zodat burgers optimale waar voor hun belastinggeld krijgen.  

In 2017 heeft de Europese Commissie een “Aanbeveling betreffende de professionalisering van overheidsopdrachten”5 
uitgebracht teneinde de EU-lidstaten aan te zetten tot de ontwikkeling van professionaliseringsbeleid en -initiatieven op 
nationaal niveau voor de professionalisering van de plaatsing van overheidsopdrachten. Deze aanbeveling maakt deel 
uit van de strategie inzake overheidsopdrachten6, waarin het belang wordt erkend van een strategische aanpak van 
openbare aanbestedingen als krachtig instrument voor de besteding van overheidsgeld als reactie op maatschappelijke, 
economische en milieu-uitdagingen en ter bevordering van echte mededinging en innovatie. De Europese Commissie 
ondersteunt de lidstaten door op aanbestedingsprofessionals gerichte leidraden, opleidingen en technische bijstand te 
verstrekken en de uitwisseling van goede praktijken en innovatieve werkmethoden te vergemakkelijken.7 

In het kader van deze ondersteuning is het Europees competentiekader voor aanbestedingsprofessionals (ProcurCompEU) 
een instrument om de aanbestedingsfunctie te waarderen als een strategische functie en voor te bereiden op 
toekomstige uitdagingen. Het Europees competentiekader voor aanbestedingsprofessionals is door de Europese 
Commissie (DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf) ontwikkeld om aanbestedende 
diensten en opleidingsorganisaties te helpen bij het vaststellen en versterken van competenties die verbetering 
behoeven. 

De professionalisering en het personeelsbeheer van de aanbestedingsfunctie kent een aantal uitdagingen. Openbare 
aanbesteding is in veel organisaties niet duidelijk omschreven als een functie binnen de organisatie, inclusief het 
bijbehorende opleidings-, wervings- en loopbaanontwikkelingsbeleid. Openbare aanbestedingen worden er vaak 
bijgedaan door ambtenaren zonder specifieke vaardigheden op dat gebied. Ook worden bedrijfskundige vaardigheden 
binnen overheden vaak ondergewaardeerd, waardoor een te legalistische en te veel op naleving gerichte aanpak 
overheerst. 

Door te kiezen voor een op competenties gebaseerde benadering van personeelsbeheer kunnen organisaties hun beheer 
van prestaties, opleiding en loopbaanontwikkeling in overeenstemming brengen met het overkoepelende strategische 
plan van de organisatie. Competentiekaders zijn een HR-instrument waarin wordt beschreven over welke kennis en 
vaardigheden aanbestedingsprofessionals moeten beschikken om hun taken doelmatig en doeltreffend te kunnen 
uitvoeren. Toegepast op de openbare-aanbestedingsfunctie kan een competentiekader het bereiken van diverse 
doelstellingen ondersteunen. Het competentiekader kan individuele personen helpen bij het zelf beoordelen van hun 
vaardigheden en sterke punten, het vaststellen van hiaten en opleidingsbehoeften, het ontwerpen en plannen voor een 
persoonlijk ontwikkelings- en loopbaanpad en het verbeteren van prestaties. Op het niveau van de organisatie kan het 
competentiekader worden gebruikt om de prestaties van het aanbestedingspersoneel en de organisatie als geheel te 
meten en te verbeteren teneinde een zeer capabele aanbestedingsfunctie te ontwikkelen die beantwoordt aan de 
beleidsprioriteiten van de organisatie.  

                                                        
5 Aanbeveling (EU) 2017/1805 van de Commissie van 3 oktober 2017 betreffende de professionalisering van overheidsopdrachten – Ontwikkeling 
van een architectuur voor de professionalisering van overheidsopdrachten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32017H1805 
6 https://ec.europa.eu/growth/content/increasing-impact-public-investment-through-efficient-and-professional-procurement-0_nl 
7 https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_nl 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32017H1805
https://ec.europa.eu/growth/content/increasing-impact-public-investment-through-efficient-and-professional-procurement-0_nl
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_nl
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In de nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa uit 20168 wordt het strategische belang van vaardigheden voor 
het behoud van banen, groei en concurrentievermogen benadrukt. Daarnaast worden in de Aanbeveling van de Raad 
inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren uit 20189 een reeks basisvaardigheden beschreven die nodig zijn 
voor het werken en leven in de eenentwintigste eeuw. Tevens wordt vastgesteld dat gebruik van de Europese 
referentiekaders, met inbegrip van competentiekaders, een manier is om de ontwikkeling en beoordeling van 
competenties mogelijk te maken en leerdoelen te ondersteunen. ProcurCompEU moet worden gezien als tool en als 
mogelijkheid om de vaardigheden en kwalificaties van aanbestedingsprofessionals gemakkelijker te begrijpen en 
vergelijken, en niet als benauwend keurslijf. Het is bedoeld als centraal referentiekader waarbij nationale kaders voor de 
professionalisering van aanbestedingen kunnen aanhaken – zowel nieuwe op basis van ProcurCompEU opgezette kaders 
als bestaande kaders binnen hun specifieke omgeving. Door het gebruik van een gemeenschappelijke taal voor 
competenties, vaardigheden en capaciteiten die overal in Europa wordt begrepen, kan ProcurCompEU als referentie dienen 
die rechtstreeks kan worden toegepast of kan worden afgestemd op specifieke contexten en behoeften. De Europese 
dimensie leidt tot meer transparantie en vergelijkbaarheid en kan helpen bij de ontwikkeling van Europese 
opleidingsinitiatieven. 

Een solide bestuurlijke capaciteit van overheden en professionelere en meer strategische aanbestedingsprofessionals 
zijn bepalende factoren om aanbestedingsorganisaties, -functies en -afdelingen strategischer te werk te laten gaan. Om 
die reden helpt ProcurCompEU bij het opzetten van een solide bestuurlijke capaciteit en laat het personen en organisaties 
verder denken en handelen dan alleen de minimale vereiste van naleving van de wetgeving en een procedurele aanpak 
van aanbestedingen. Daarnaast helpt het personen en organisaties hun aanbestedingsactiviteiten beter ten uitvoer te 
leggen, wat resulteert in een betere prijs-kwaliteitverhouding en een betere werking van de eengemaakte markt. Als 
aanbestedingsprofessionals over betere bedrijfskundige vaardigheden beschikken en bij aanbestedingen voor een 
strategische aanpak kiezen, kunnen zij hun marktkennis uitbreiden, hun aanbestedingsstukken beter opstellen en 
aspecten als groen, sociaal en innovatief aanbesteden in aanmerking nemen. 

ProcurCompEU is geenszins bedoeld om een bepaalde oplossing op te leggen aan lidstaten of aanbestedende diensten, 
of om beperkingen of minimumeisen te stellen aan de toegang tot aanbestedingsfuncties. Integendeel: het Europees 
competentiekader moet worden gezien als een vrijwillig te gebruiken, volledig aan de individuele behoeften aanpasbaar 
instrument dat bedoeld is om: 

 de werving, opleiding en loopbaanontwikkeling van alle betrokken professionals te vergemakkelijken; 

 organisaties in staat te stellen om hun personeelsbeheer aan te passen aan hun doelen; 

 het competentieniveau van het aanbestedingspersoneel als geheel te verbeteren; en 

 de aanbestedingsfunctie op te waarderen vanwege haar multidisciplinaire en strategische dimensie, en daardoor 
ook aantrekkelijker te maken. 

Het complete ProcurCompEU-pakket voor aanbestedingsprofessionals bestaat onder andere uit de volgende elementen:  

 de competentiematrix, waarin wordt beschreven over welke competenties en vaardigheden 

aanbestedingsprofessionals moeten beschikken om de taken waarmee ze in hun respectieve organisaties zijn belast, 
goed te kunnen vervullen; 

 een zelfbeoordelingstool, die aanbestedingsprofessionals en organisaties kunnen gebruiken om hun 

bekwaamheidsniveaus en organisatorische maturiteit te beoordelen aan de hand van de in de competentiematrix 
vastgestelde competenties;  

 een generiek opleidingscurriculum, waarin wordt beschreven hoe overheidsdiensten de vaardigheden van hun 

aanbestedingsprofessionals kunnen verbeteren; 

 een onderzoek naar de professionalisering van aanbestedingen in de EU en daarbuiten, dat een overzicht 

geeft van het professionaliseringsbeleid ten aanzien van aanbestedingen op basis van personeelsbeheer in de 
lidstaten en bepaalde derde landen. 

                                                        
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381  
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604%2801%29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
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 Voor wie is ProcurCompEU bedoeld? 

ProcurCompEU is een referentiekader van aanbestedingscompetenties waar diverse aanbestedingsprofessionals gebruik 
van kunnen maken.  

ProcurCompEU is hoofdzakelijk gericht op aanbestedingsprofessionals en -managers en alle soorten aanbestedende 
diensten en organisaties van verschillende omvang en capaciteit en met uiteenlopende praktijken en culturen. 
ProcurCompEU kan daarom afhankelijk van het door de organisatie, regio of overheid beoogde doel worden gebruikt. Het 
vormt niet een voor alle doelgroepen pasklare oplossing, maar kan worden afgestemd op de diverse contexten, 
omgevingen en organisatiestructuren waarin aanbestedingsprofessionals opereren.  

Daarnaast kunnen ook andere typen belanghebbenden die een belangrijke rol spelen in de professionalisering van 
overheidsopdrachten, profiteren van ProcurCompEU: nationale overheden en beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en certificeringsorganen.  

Individuele personen en beroepsorganisaties 

Individuele personen verwijst naar alle aanbestedingsprofessionals die betrokken zijn bij een fase of proces van een 

aanbestedingsprocedure. Dit kunnen professionals met veel verschillende functieprofielen zijn, uiteenlopend van 
aanbestedingsmedewerkers, aanbestedingsjuristen, aanbestedingsspecialisten, junior en senior inkopers, 
categoriespecialisten, strategische aanbestedingsfunctionarissen, en aanbestedingsmanagers en hoofden van 
aanbestedingsfuncties of -afdelingen bij aanbestedende diensten.  

Aanbestedingsgerichte beroepsorganisaties zijn sectorale, regionale, nationale of internationale organisaties die 

als netwerk optreden waarvan de leden onderling deskundigheid, tips en goede praktijken uitwisselen. Dergelijke 
netwerken of organisaties helpen hun leden uit het bedrijfsleven en van de overheid strategischer en professioneler te 
werk te gaan. Zij helpen het beroep verder te ontwikkelen door normen en gemeenschappelijke standpunten ten aanzien 
van nieuwe praktijken op dit vlak vast te stellen, maatschappelijke en milieuwaarden te creëren en digitalisering en 
innovatie te bevorderen. Vaak hebben zij hun eigen beoordelings-, opleidings- en certificeringsprogramma’s. 

Organisaties en aanbestedende diensten 

Kleine organisaties zijn aanbestedende diensten waarbij slechts een klein aantal medewerkers de 

aanbestedingsprocedures van begin tot eind doorloopt. Deze organisaties beschikken mogelijk niet over medewerkers 
die zich specifiek bezighouden met de werving en het beheer van hun aanbestedingspersoneel. In kleine organisaties 
besteden aanbestedingsmedewerkers vaak slechts een deel van hun tijd aan aanbestedingen, en hebben zij daarnaast 
andere taken. Zij werken bij gemeenten, kleine steden en kleine overheidsinstanties. Kleine organisaties huren vaak 
consultants in om specifieke taken en activiteiten uit te voeren die als technisch worden beschouwd en waarvoor ze niet 
over de gewenste mate van deskundigheid beschikken.  

Grote organisaties zijn aanbestedende diensten die beschikken over een speciale aanbestedingsfunctie en duidelijk 

omschreven personeelsbeheerpraktijken. Het kan hierbij gaan om ministeries, regio’s of steden, inkoopcentrales of grote 
instellingen zoals ziekenhuizen of universiteiten. Taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld over verschillende 
functieprofielen, wat betekent dat de rollen in hogere mate gespecialiseerd zijn, bijvoorbeeld in de verschillende stappen 
en fasen van een aanbestedingsprocedure waarbij verschillende profielen betrokken zijn. Ook is er een grotere hiërarchie 
tussen de aanbestedingsmedewerkers, met lijnmanagers, teamleiders en categoriemanagers die verantwoordelijk zijn 
voor specifieke werkstromen met betrekking tot openbare aanbestedingen. Grotere organisaties beschikken mogelijk ook 
over een speciale juridische adviseur of afdeling. 

Overheidsinstanties en beleidsmakers 

Aanbestedende diensten en beleidsmakers in de lidstaten stellen de regels en beleidsmaatregelen vast ten 

aanzien van openbare aanbestedingen ter bevordering van een effectieve besteding van overheidsgeld in het 
maatschappelijk belang door aanbestedende diensten en instanties. Zij spelen een rol als ontwikkelaar, coördinator en 
toezichthouder, en zorgen ervoor dat de regels en procedures correct worden geïnterpreteerd en begrepen en dat 
aanbestedingen conform de wet plaatsvinden en er sprake is van een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Het kan bij 
deze diensten gaan om speciale aanbestedingsinstanties of -agentschappen of een specifiek directoraat of specifieke 
afdeling binnen een administratieve eenheid. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de professionalisering van 
openbare aanbestedingen door analysen en juridisch en technisch advies te verstrekken via telefonische hotlines, 
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richtsnoeren en modeldocumenten, en via praktische instrumenten voor capaciteitsopbouw, waaronder opleidingen en 
seminars. 

Opleidingsorganisaties en certificeringsinstanties 

Opleidingsorganisaties (publieke of private opleidingsaanbieders, -instellingen en -organisaties, scholen voor 

openbaar bestuur en universiteiten) zijn publieke en private opleidingsorganisaties op nationaal, Europees en 
internationaal niveau die aanbestedingsgerelateerde opleidingen aanbieden. Zij dragen bij aan de professionalisering 
van aanbestedingsprofessionals door opleidingen op het gebied van juridische, procedurele, technische en commerciële 
aspecten van openbare aanbestedingen aan te bieden.  

In sommige lidstaten bieden certificeringsinstanties ook verplichte of vrijwillige certificerings- en 

accreditatieregelingen voor openbare aanbestedingen aan. Certificeringsregelingen kunnen verplicht (soms bij wet 
geregeld) en niet-verplicht zijn, en beschrijven over welke specifieke vaardigheden en kennis personen moeten 
beschikken om een specifieke rol te kunnen spelen in aanbestedingsprocedures. Zij kunnen voornamelijk gericht zijn op 
de kennis/vaardigheden die nodig zijn voor de aanbestedingsfase, of kunnen gericht zijn op een breder geheel aan 
vaardigheden, waaronder commerciële en professionele vaardigheden, die nodig zijn om de fasen voor en na de gunning 
van het aanbestedingsproces uit te voeren. 

 Hoe heeft ProcurCompEU zich ontwikkeld? 

Bij de ontwikkeling van ProcurCompEU voor aanbestedingsprofessionals zijn bestaande competentiekaders voor 
aanbestedingen evenals professionaliseringspraktijken in EU-landen en derde landen geëvalueerd en is een uitgebreide 
raadplegingsprocedure gevolgd met internationale en beroepsorganisaties, inkoopcentrales, deskundigen op het gebied 
van openbare aanbesteding op EU-niveau en vertegenwoordigers van EU-lidstaten, die onder meer een proef in vijftien 
landen inhield.  

Benchmarking van bestaande beleidsmaatregelen en 

instrumenten 

Bij de ontwikkeling van ProcurCompEU hebben we een aantal andere competentiekaders op het gebied van openbare 
aanbestedingen en op andere gebieden geëvalueerd. Vele daarvan hebben als inspiratie gediend bij de ontwikkeling van 
de structuur en inhoud van ProcurCompEU. Naast het beschikbare materiaal uit de publieke sector hebben ook in de 
private sector ontwikkelde en toegepaste competentiekaders als inspiratiebron gediend. 

In de lidstaten en daarbuiten is een inventariserend onderzoek verricht naar de stand van zaken bij de professionalisering 
van aanbestedingen in de EU-lidstaten en derde landen en naar goede praktijken op het gebied van professionalisering. 
De resultaten zijn vervat in landeninformatiebladen voor elke EU-lidstaat en casestudy’s van goede praktijken. De 
bevindingen van het onderzoek vormden een belangrijke input bij de opzet van ProcurCompEU en hebben eraan 
bijgedragen dat alle onderdelen van het onderzoek zijn afgestemd op de huidige praktijken, uitdagingen en prioriteiten 
op het gebied van aanbestedingen in specifieke nationale contexten.  

Input uit raadplegingen van belanghebbenden 

De inhoud van ProcurCompEU is tot stand gekomen op basis van een groot aantal gesprekken en contacten met 
belanghebbenden bij aanbestedingen, die zelf kennis hebben gemaakt met ProcurCompEU of andere competentiekaders 
en daarom advies en tips konden geven over wat wel en niet werkt in specifieke structuren waarin 
aanbestedingsprofessionals opereren. Er zijn ruim 100 kwalitatieve gesprekken met belanghebbenden bij 
aanbestedingen gevoerd, waaronder aanbestedende diensten, toezichthoudende organen, grote en kleine 
aanbestedende diensten, inkoopcentrales, professionele aanbestedingsorganisaties en opleidings- en 
certificeringsinstellingen, zowel in de EU als in landen buiten de Unie.  

De bij deze gesprekken verzamelde input droeg eraan bij om een evenwichtig en breed inzicht te krijgen in de 
belangrijkste kwesties rond de professionalisering van overheidsopdrachten in de EU-lidstaten. Feedback van 
professionals over recente initiatieven en prioriteiten op het gebied van de professionalisering van overheidsopdrachten 
op nationaal en internationaal niveau heeft ervoor gezorgd dat in ProcurCompEU rekening is gehouden met de meest 
recente ontwikkelingen en relevante oplossingen worden aangeboden.  
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Tijdens verschillende rondetafelgesprekken en participatieve workshops waren er contacten met allerlei 
aanbestedingsprofessionals met uiteenlopende achtergronden. De hierbij geuite opmerkingen, ideeën en suggesties zijn 
meegenomen bij de ontwikkeling van ProcurCompEU zodat dit relevant is voor de doelgroep: aanbestedingsprofessionals. 

Feedback van gebruikers uit een proef 

ProcurCompEU is bedoeld als praktisch hulpmiddel dat zoveel mogelijk is gebaseerd op praktijksituaties. Een deel van 
de belangrijkste input is afkomstig van personen die hebben deelgenomen aan een proef waarbij zij zelf ervaring konden 
opdoen met ProcurCompEU. Onze bijzondere dank gaat uit naar de 151 professionals van in totaal 33 organisaties, 
waaronder gemeenten, regionale autoriteiten, uitvoerende agentschappen, nationale ministeries en inkoopcentrales in 
14 landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije en Spanje, en de Europese Investeringsbank.  

Coördinatie van het project 

ProcurCompEU is tot stand gekomen via een proces van samenwerking met een breed scala aan internationale 
belanghebbenden. 

Een speciaal opgezet Adviescomité kwam regelmatig bijeen om technische input te leveren en een deskundige 
beoordeling te geven van elk onderdeel van ProcurCompEU, en om aan te geven welke relevante belanghebbenden op 
nationaal en regionaal niveau geraadpleegd zouden moeten worden, wat een waardevolle bijdrage aan het proces was. 
Het Adviescomité omvatte vertegenwoordigers van de volgende organisaties: OESO, Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling; CIPS, Chartered Institute of Procurement and Supply; IFPSM, International Federation of 
Purchasing and Supply Management; LOGY, Finnish Association of Purchasing and Logistics; BBG, Federale 
Aankoopbureau van de Oostenrijkse overheid; Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Ambachten, 
Kroatië; Deense autoriteit voor mededinging en consumentenzaken, Denemarken; HSPPA, Hellenic Single Public 
Procurement Authority, Griekenland; Ministerie van Financiën, Finland; Ministerie van Economische Zaken, Financiën, Actie 
en Overheidsfinanciën, Frankrijk; Bureau van de premier, Hongarije; Office of Government Procurement, Ierland; Consip, 
Italiaanse inkoopcentrale; Ministerie van Financiën en Financiële Diensten, Malta; eSPap, Government Shared Services 
Entity, Portugal; Difi, Noorse Agency for Public Management and eGovernment; ANAP, nationaal agentschap voor 
overheidsopdrachten, Roemenië; Ministerie van Financiën, Spanje; en particuliere deskundigen.  

Het project werd ook gepresenteerd en besproken in diverse deskundigengroepen en tijdens verschillende evenementen 
van de Europese Commissie, en bij verschillende bijeenkomsten met belanghebbenden, waaronder de deskundigengroep 
op het gebied van overheidsopdrachten (EXPP) en de deskundigengroep van belanghebbenden op het gebied van 
overheidsopdrachten (SEGPP), het Europese netwerk van inkoopcentrales, alsmede bij een groot aantal conferenties en 
evenementen zoals in 2019 de vergadering van deskundigen op het gebied van overheidsopdrachten in de 
gezondheidszorg en een workshop over het project tijdens de Europese week van regio’s en steden (EWRC).  

De werkzaamheden voor ProcurCompEU werden binnen de Europese Commissie gecoördineerd door het team 
Professionalisering van overheidsopdrachten van het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap 
en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW). Het project stond onder toezicht van een interne stuurgroep van de Commissie, 
bestaande uit DG GROW, DG REGIO, DG TAXUD en DG EMPL. Technische ondersteuning bij het opstellen van het 
competentiekader werd geleverd door consultants van PwC. 

Onze dank gaat uit naar de meer dan driehonderd professionals en belanghebbenden die de tijd hebben genomen om 
hun zienswijzen met ons te delen, via het Adviescomité of in interviews, workshops, een rondetafelgesprek en 
vergaderingen van deskundigengroepen, of die hebben deelgenomen aan de proef. 
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 WAT IS PROCURCOMPEU? 

 De belangrijkste onderdelen van ProcurCompEU 

Het ProcurCompEU-pakket is een set van drie tools die samen of los van elkaar kunnen worden gebruikt. De ProcurCompEU-
onderdelen vullen elkaar aan en bouwen op elkaar voort, maar kunnen ook los van elkaar als zelfstandige tools worden 
gebruikt.  

DEEL I. De ProcurCompEU-competentiematrix 

In de ProcurCompEU-competentiematrix wordt beschreven over welke kerncompetenties (kennis, vaardigheden en 
attitudes) aanbestedingsprofessionals moeten beschikken om hun werkzaamheden doeltreffend te kunnen verrichten 
en aanbestedingsprocedures zodanig uit te voeren dat deze optimale waarde genereren.  

De gebruikelijke kernactiviteiten, taken en verantwoordelijkheden van aanbestedingsprofessionals worden beschreven 
en gegroepeerd rond dertig competenties.  

De competenties worden ingedeeld in twee hoofdcategorieën: aanbestedingsspecifieke competenties en 

beroepscompetenties. Deze categorieën worden vervolgens onderverdeeld in zes clusters, drie per categorie: 

 Aanbestedingsspecifieke competenties: 

o Horizontaal 
o Vóór de gunning 
o Na de gunning 

 Zachte competenties: 

o Persoonlijk 
o Mensen 
o Uitvoering 

Voor elke competentie worden vier bekwaamheidsniveaus beschreven: 1. Basisniveau, 2. Intermediair niveau, 3. 

Gevorderd niveau, 4 Deskundig niveau.  

De competentiematrix kan in de eerste plaats worden gebruikt om de competenties van individuele personen en 
organisaties te beoordelen op basis van vooraf vastgestelde doelstellingen. Op basis daarvan kan de matrix worden 
gebruikt om de beroepsontwikkeling van het personeel of het bereiken van de aanbestedingsdoelstellingen van de 
organisatie te ondersteunen. 

In samenhang met de andere ProcurCompEU-tools kan de matrix helpen bij het:  

 vaststellen en structureren van de verschillende aanbestedingsrollen die een aanbestedingsteam en een 

organisatie nodig hebben, in combinatie met de taken die in een specifieke rol moeten worden verricht; 

 uitvoeren van een individuele hiatenanalyse om het feitelijke bekwaamheidsniveau van personen met 

betrekking tot relevante competenties te beoordelen op basis van vooraf vastgestelde doelstellingen; en 

 uitvoeren van een hiatenanalyse voor de organisatie als geheel om de sterke en zwakke punten met 

betrekking tot de binnen de organisatie aanwezige competenties vast te stellen; 

 vaststellen van maatregelen om competenties beter te laten aansluiten op de beoogde niveaus voor de 

functieprofielen, bijvoorbeeld via opleiding of werving, alsmede bij het ondersteunen van de beleidsoriëntatie van 
de organisatie als geheel.   
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DEEL II. ProcurCompEU-zelfbeoordelingstool 

De ProcurCompEU-zelfbeoordelingstool bestaat uit vier hoofdelementen:  

 Een vragenlijst voor zelfbeoordeling  

 Modellen voor functieprofielen 

 Een rekentool om beoordelingsresultaten van personen en organisaties te berekenen.  
 

De matrix ondersteunt personen die de zelfbeoordelingstool willen gebruiken om hun kennis en vaardigheden te toetsen 
aan de in de tool beoordeelde competenties. De competentiebeschrijvingen in de matrix hebben betrekking op de kennis 
waarover individuele personen zouden moeten beschikken en vormen daarom de basis voor de antwoorden op de 
kennisvragen. De voor elke competentie vastgestelde bekwaamheidsniveaus vormen op hun beurt de basis voor de 
antwoorden op de vragen over vaardigheden. Individuele personen kunnen de zelfbeoordelingstool gebruiken om hun 
huidige bekwaamheidsniveau te toetsten aan hun functieprofiel.  

De organisatie zou het gewenste kennis- en vaardighedenniveau dat van aanbestedingsprofessionals wordt verwacht 
moeten definiëren door bekwaamheidsniveaus vast te stellen voor alle functieprofielen in de organisatie. Voorbeelden 
van functieprofielen zijn: publieke inkoper, aanbestedingsmedewerker, aanbestedingsspecialist, juridisch adviseur, 
categoriespecialist, inkoopagent, aanbestedingstechnicus, enz. De functieprofielen zijn altijd specifiek voor de organisatie 
en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daartoe kunnen organisaties de in de ProcurCompEU-zelfbeoordelingstool 
voorgestelde algemene functieprofielen gebruiken, eventueel aangepast aan hun behoeften, of zelf nieuwe 
functieprofielen creëren op basis van de beschrijvingen van de competenties en bekwaamheidsniveaus in de 
competentiematrix. 

Op basis van de resultaten van de beoordeling op individueel niveau kunnen de betrokken personen snel zien op welke 
gebieden hun bekwaamheidsniveau overeenkomt met het beoogde niveau voor hun functieprofiel, dat niveau overtreft 
of nog tekortschiet. 

Individuele resultaten kunnen met elkaar worden gecombineerd en geaggregeerd om een beoordeling voor de 
organisatie als geheel te verkrijgen. Met behulp daarvan kunnen competentiehiaten op het niveau van de functieprofielen 
en op het niveau van de organisatie worden vastgesteld. 

DEEL III. ProcurCompeu-referentieopleidingscurriculum 

Het ProcurCompEU-referentieopleidingscurriculum bevat alle leeruitkomsten die aanbestedingsprofessionals zouden 
moeten weten en kunnen vertonen nadat zij een opleiding voor een bepaald bekwaamheidsniveau hebben gevolgd.  

Op basis van de vastgestelde hiaten in competenties op het niveau van individuele personen, functieprofielen en de 
organisatie als geheel kunnen de competentiematrix, en specifiek het generieke opleidingscurriculum, worden gebruikt 
om te besluiten hoe die hiaten het best kunnen worden opgevuld, bijvoorbeeld door middel van: leren en 
loopbaanontwikkeling (opleiding, e-learning, capaciteitsopbouw enz.), het inhuren van externe deskundigheid, of 
aanpassing van het beleid of de strategie van de organisatie door meer te gaan samenwerken met andere 
aanbestedende diensten, bijvoorbeeld in de vorm van uitwisseling van goede praktijken, gezamenlijke aanbestedingen 
of delegering aan inkoopcentrales.  

Ook kan de organisatie op basis van het overzicht van bestaande competenties de strategische ontwikkeling van de 
organisatie als geheel plannen aan de hand van haar toekomstige beleidsprioriteiten. Als de organisatie bijvoorbeeld 
duurzame of innovatiegerichte aanbestedingen wil ontwikkelen of geavanceerde e-aanbestedingsprocessen wil 
invoeren, kan zij haar opleidings- en wervingsstrategie zodanig bijstellen dat de juiste mix van competenties wordt 
verkregen.  

 De missie van ProcurCompEU 

Om de gebruikers van ProcurCompEU te ondersteunen en ontwikkelaars die de ProcurCompEU-tools op nationaal, regionaal 
en organisatieniveau moeten implementeren een leidraad te geven, geeft de volgende missieverklaring een overzicht 
van de filosofie en beginselen die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwikkeling en de latere herzieningen van de 
ProcurCompEU-tools.  
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De ProcurCompEU-tool is op vrijwillige basis en gratis te 

gebruiken 

ProcurCompEU vormt een belangrijk onderdeel van het professionaliseringsbeleid van de Europese Commissie. Het biedt 
een structuur en inhoud die kunnen worden toegepast door vele typen gebruikers van nationale overheden, 
aanbestedende diensten, onderwijs- en opleidingsinstellingen met inbegrip van het hoger onderwijs en 
certificeringsaanbieders, en professionals. In deze brede toepassingscontext ondersteunt ProcurCompEU initiatieven en 
beleidsmaatregelen voor de professionalisering van overheidsopdrachten. Personen en organisaties die zich bezighouden 
met de professionalisering van overheidsopdrachten, personeelsplanning voor aanbestedingen en op competenties 
gebaseerd management kunnen er gebruik van maken op de wijze die het meest geschikt is om hun eigen 
professionaliseringsdoelen te verwezenlijken.  

ProcurCompEU biedt kansen 

ProcurCompEU is bedoeld als kader dat gebruikers meer mogelijkheden moet bieden en moet waarderen, niet 
belemmeren. De toepassing van ProcurCompEU mag er niet toe leiden dat kandidaten in het wervingsproces worden 
benadeeld op basis van hun nationaliteit of verblijfplaats. Ook mogen er geen onevenredige eisen aan kandidaten 
worden gesteld.10 De competenties worden geacht “wenselijk” of “ideaal” te zijn, maar mogen in geen geval worden 
gezien als “minimale vereisten” in die zin dat de toegang tot aanbestedingsfuncties zou worden beperkt. Ook de 
zelfbeoordelingstool is niet alleen bedoeld als middel om inzicht te geven in het huidige capaciteiten- en 
vaardighedenniveau en de organisatorische maturiteit van gebruikers, maar moet hen er ook toe aanzetten nieuwe 
kennis en vaardigheden te willen opdoen en bewust te willen groeien in hun rol en de capaciteit van de organisatie als 
geheel in te zetten om haar strategische doelen te verwezenlijken. 

ProcurCompEU is aanpasbaar 

ProcurCompEU biedt een set veelvoorkomende competenties, kennis en vaardigheden waarover individuele personen en 
organisaties die bij aanbestedingen betrokken zijn moeten beschikken om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Omdat 
echter elke aanbestedingsprofessional en organisatie anders is, kan ProcurCompEU worden aangepast aan zeer 
uiteenlopende organisatiecontexten en -behoeften. Om te kunnen profiteren van ProcurCompEU is het niet nodig om elk 
onderdeel van het kader of elke competentie uit de ProcurCompEU-competentiematrix toe te passen. Er moet dus duidelijk 
worden aangegeven hoe ProcurCompEU in een bepaalde context zal worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat 
de tools aansluiten op de behoeften en doelstellingen van de organisatie.  

ProcurCompEU is een gemeenschappelijke referentie voor de 

EU – en daarbuiten  

ProcurCompEU is opgezet als kader ter bevordering van het wederzijdse begrip en de harmonisatie van kennis en 
vaardigheden op het gebied van aanbestedingen door het formuleren van competenties waarover 
aanbestedingsprofessionals aantoonbaar moeten beschikken. Het moet als gemeenschappelijke referentie voor op 
competenties gebaseerd personeelsbeheer dienen, waarmee organisaties hun beheer van prestaties, opleiding en 
loopbaanontwikkeling in overeenstemming kunnen brengen met het overkoepelende strategische plan van de 
organisatie. Door het gebruik van een gemeenschappelijke taal voor competenties, vaardigheden en capaciteiten die 
overal in Europa en daarbuiten wordt begrepen, kan ProcurCompEU rechtstreeks worden toegepast of worden afgestemd 
op specifieke contexten en behoeften. De Europese dimensie leidt tot meer transparantie en vergelijkbaarheid en kan 
helpen bij de ontwikkeling van Europese opleidingsinitiatieven en de uitwisseling van goede praktijken met andere regio’s 
buiten de Europese Unie.  

  

                                                        
10 Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan 
een nieuwe reglementering van beroepen, PB L 173 van 9.7.2018. 
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 WAARVOOR KAN PROCURCOMPEU WORDEN GEBRUIKT? 

 Individuele competentieanalyse en -ontwikkeling  

ProcurCompEU is toepasbaar op organisatieniveau, maar wordt allereerst op individueel niveau geïmplementeerd. Dit wil 
zeggen dat een individuele persoon de ProcurCompEU-tools kan gebruiken voor zijn eigen beroepsontwikkeling, of hij nu 
deel uitmaakt van een groot team van gespecialiseerde professionals of werkzaam is bij een kleine aanbestedende 
dienst en aanbestedingen niet zijn belangrijkste verantwoordelijkheid zijn, of als externe expert of consultant. Het kan 
zelfs worden gebruikt door personen die zich momenteel niet beroepsmatig bezighouden met aanbestedingen, 
bijvoorbeeld door studenten of ambtenaren die dit in de toekomst willen gaan doen. 

Individuele personen kunnen de competentiematrix en de zelfbeoordelingstool gebruiken om hun huidige capaciteiten, 
kennis en vaardigheden op het gebied van openbare aanbestedingen en hun professionele doelen voor de toekomst te 
verkennen en te kijken waar het voornamelijk nog aan schort. Dit kan worden vergemakkelijkt door middel van een van 
de vooraf vastgestelde ProcurCompEU-functieprofielen, een profiel dat is aangepast door een manager of HR-
professional binnen hun organisatie of een profiel op maat dat is afgestemd op hun persoonlijke doelen. 

Individuele personen kunnen de resultaten van hun competentieanalyse gebruiken om te achterhalen op welke gebieden 
zij zich nog verder moeten ontwikkelen om hun gewenste bekwaamheidsniveau te bereiken, of om te kijken welke 
competenties zij moeten ontwikkelen om zich te specialiseren binnen een bepaald functieprofiel (bv. categoriemanager). 
Het generieke opleidingscurriculum kan hen helpen bepalen welke opleidingsactiviteiten relevant zijn om hun 
professionaliseringsdoelen te verwezenlijken. 

Zo heeft het Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) de Global Standard for Procurement and Supply11 
ontwikkeld, een omvattend competentiekader voor aanbestedingen dat door publieke en particuliere professionals en 
organisaties wordt gebruikt. Deze standaard is opgebouwd rond vier pijlers (infrastructuur, proces, uitvoering en 
persoonlijke ontwikkeling) en elf thema’s zoals uitgavenbeheer, meeteenheden en metingen, ethiek en technologie. Deze 
worden verder onderverdeeld in afzonderlijke segmenten zoals logistieke controle, contractadministratie, 
kostenefficiëntie en aanbestedingsteam. Elk segment wordt beschreven in termen van benodigde kennis en capaciteit 
op vijf bekwaamheidsniveaus: tactisch, operationeel, leidinggevend, professioneel en gevorderd professioneel. Op 
individueel niveau kan de Global Standard het huidige competentieniveau en de benodigde kennis en capaciteiten voor 
de volgende loopbaanfase helpen bepalen. Daarnaast kunnen personen deze standaard gebruiken om een persoonlijk 
ontwikkelingsplan op te stellen om de ontbrekende kennis en vaardigheden te verwerven door middel van door CIPS 
ontwikkelde cursussen voor alle segmenten uit de Global Standard en kunnen zij hun voortgang bijhouden door te kijken 
naar de andere bekwaamheidsniveaus. 

De Schotse overheid heeft op basis van de CIPS-standaard een nationaal aanbestedingsontwikkelingskader12 ontwikkeld 
dat bestaat uit een competentiematrix met daarin de vaardigheden en competentieniveaus waarover medewerkers in 
de publieke sector die betrokken zijn bij het aanbestedingsproces moeten beschikken, en een zelfbeoordelingstool om 
zelf te beoordelen over welke vaardigheden men beschikt, welke opleidings- en ontwikkelingsbehoeften er zijn, die kan 
helpen bij de loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkeling. 

 Hiatenanalyse van competenties voor de organisatie 

als geheel 

Aanbestedingsorganisaties, -functies en -teams kunnen gebruikmaken van de ProcurCompEU-tools om te bepalen of hun 
medewerkers over het juiste niveau aan kennis en vaardigheden beschikken om hun huidige beleids-, bedrijfs- en 
organisatiedoelen te verwezenlijken. Met andere woorden, de ProcurCompEU-tools kunnen worden gebruikt om een 
hiatenanalyse van competenties voor de organisatie als geheel uit te voeren waarbij de huidige competentieniveaus 
worden vergeleken met vooraf vastgestelde doelen.  

                                                        
11 CIPS Global Standard for Procurement and Supply: https://www.cips.org/en/knowledge/global-standard-for-procurement-and-supply/ 
12 Het nationale aanbestedingsontwikkelingskader van de Schotse overheid: https://www.gov.scot/publications/scottish-procurement-competency-
framework/ 

https://www.cips.org/en/knowledge/global-standard-for-procurement-and-supply/
https://www.gov.scot/publications/scottish-procurement-competency-framework/
https://www.gov.scot/publications/scottish-procurement-competency-framework/
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Net als bij het eerste voorbeeld kan de competentiematrix worden gebruikt om vast te stellen welke competenties 
relevant zijn voor elk functieprofiel binnen de organisatie, de functie of het team, en vervolgens voor elk van deze 
competenties het beoogde bekwaamheidsniveau te bepalen. 

De zelfbeoordelingstool kan worden gebruikt om hiaten te identificeren tussen het streefniveau en het feitelijke niveau 
aan kennis en vaardigheden van personen die onder het betreffende functieprofiel vallen. Alle resultaten van de 
medewerkersbeoordelingen kunnen verder worden geaggregeerd om een globaal beeld te krijgen van de al dan niet 
aanwezige competenties.  

Aanbestedingsorganisaties, -functies of -teams die competentiehiaten vaststellen, kunnen op basis daarvan bepalen 
hoe ze deze hiaten het beste kunnen aanpakken. Mogelijke oplossingen zijn het volgen van opleidingen, de werving van 
nieuwe profielen die de ontbrekende kennis en vaardigheden in huis hebben of de samenwerking met andere individuele 
deskundigen op sommige vlakken en anderen helpen hun kennis en vaardigheden uit te breiden. 

Het Schotse nationale aanbestedingsontwikkelingskader wordt tevens gebruikt door verschillende organisaties van 
verschillende omvang, zoals ministeries, gemeenten, scholen, universiteiten of de politie. Deze organisaties gebruiken 
het kader om regelmatig hiatenanalysen van competenties voor de organisatie als geheel uit te voeren om ervoor te 
zorgen dat de juiste mensen met de juiste vaardigheden en ervaring op het juiste moment op de juiste plek zitten om 
een optimaal aanbestedingsresultaat in de wacht te slepen. 

Een ander voorbeeld is de Best in Class Procurement-tool13, ontwikkeld door de Finnish Association of Purchasing and 
Logistics (LOGY) en gelanceerd in 2015 met als doel om aangesloten organisaties uit de private en publieke sector te 
ondersteunen bij de ontwikkeling van hun aanbestedingsfunctie. De tool fungeert als zelfbeoordelingstool voor de 
organisatie als geheel, die organisaties een beschrijving van hun aanbestedingsfunctie geeft, hen de mogelijkheid biedt 
zichzelf te vergelijken met andere aangesloten organisaties, en laat zien op welke gebieden de organisatie de uitvoering 
van haar aanbestedingsactiviteiten kan verbeteren. Hiervoor moet de organisatie achtergrondinformatie over haar 
activiteiten verstrekken (bv. bedrijfstak waarin zij actief is, uitgaven aan aanbestedingen) en een reeks van veertien 
vragen over haar aanbestedingsprestaties en toepassing van goede praktijken in verschillende categorieën 
beantwoorden (bv. of de aanbestedingsfunctie beschikt over en gebruikmaakt van een gedocumenteerd model om haar 
competenties te evalueren). De beoordelingsresultaten geven aan hoe de organisatie gemiddeld scoort (op een schaal 
van 1 tot 5) in de verschillende beoordeelde categorieën, hoe andere organisaties van vergelijkbare omvang in een 
soortgelijke sector gemiddeld presteren, wat het eventuele verschil tussen deze twee scores is en hoe de 25 % best 
presterende organisaties gemiddeld scoren. 

Als competentiehiaten zijn vastgesteld en organisaties deze willen aanpakken door te werken aan de ontwikkeling van 
medewerkers of door nieuwe medewerkers te werven, kunnen organisaties het kader gebruiken om ervoor te zorgen dat 
ze talent aantrekken, ontwikkelen en vasthouden, en een leercultuur en -omgeving creëren waarin medewerkers de 
gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en verbeteren in overeenstemming met hun eigen professionele doelen.  

 Uitvoering van een maturiteitsbeoordeling voor 

toekomstige doelen 

Terwijl een hiatenanalyse van competenties kan worden gebruikt om te bepalen of een persoon of organisatie aan de 
huidige behoeften kan voldoen, kan met een maturiteitsbeoordeling worden bepaald of zij de competenties in huis 
hebben voor toekomstige groei of specialisatie. In dit verband moet de organisatie bij het omschrijven van 
functieprofielen voor haar medewerkers uitgaan van de gewenste toekomstige situatie in plaats van de huidige situatie 
om bij te dragen aan de ontwikkeling van een actieplan voor het behalen van groei-, verbeter- en 
specialisatiedoelstellingen. 

De competentiematrix en de zelfbeoordelingstool kunnen organisaties helpen bepalen welke nieuwe competenties zij 
nodig hebben om nieuwe beleidsdoelstellingen op het gebied van aanbestedingen te verwezenlijken en hoe zij deze 
kunnen verwezenlijken. Door aanwezige competenties in kaart te brengen, kunnen aanbestedingsorganisaties, -functies 
of -teams realistische doelen voor de toekomst vaststellen en bepalen welke kennis en vaardigheden relevant zijn voor 
het bereiken van deze doelen. Met name kunnen aan de hand hiervan nieuwe aanbestedingsfunctieprofielen worden 
opgesteld waarvoor nieuwe medewerkers moeten worden geworven of kan worden bepaald welke medewerkers over 
de vaardigheden en deskundigheid beschikken om anderen te helpen groeien en nieuwe vaardigheden op te doen. 

                                                        
13 Best in Class Procurement-tool van de Finnish Association of Purchasing and Logistics: https://www.logy.fi/tietoa/best-in-class-tyokalut.html 

https://www.logy.fi/tietoa/best-in-class-tyokalut.html
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Het gemeentebestuur van Haarlem wilde bijvoorbeeld meer ecologisch duurzaam en innovatiegericht aanbesteden en 
de overstap maken naar circulaire aanbesteding. Als onderdeel van dit proces bracht het de relevante competenties en 
de streefniveaus voor alle belangrijke aanbestedingsfunctieprofielen in kaart en gebruikte deze streefcijfers vervolgens 
om de leer- en ontwikkelingsstrategie van de organisatie te definiëren. 

De Noorse Agency for Public Management and eGovernment (Difi) ontwikkelde een aanbestedingsstrategietool14 als 
hulpmiddel voor aanbestedende diensten die hun aanbestedingsstrategie op de lange termijn willen vastleggen en 
aanpassen. De strategietool vormt een aanvulling op de zelfbeoordelingstool voor organisaties van Difi en helpt de 
aanbestedende diensten om de huidige staat van hun aanbestedingsstrategie te analyseren, activiteiten voor het 
komende jaar te plannen en ontwikkelingen te meten door deze af te zetten tegen eerdere resultaten. Daarnaast voert 
Difi regelmatig een maturiteitsonderzoek onder aanbestedende diensten uit. De resultaten leveren een kennisbasis over 
de mate van maturiteit van aanbestedingsfuncties in de publieke sector op en worden gebruikt om werkzaamheden op 
dit vlak te ontwikkelen en verbeteren. 

ProcurCompEU kan voor dit doel worden gebruikt en levert een kader voor het bepalen van de behoeften, prioriteiten en 
tools die nodig zijn om de vastgestelde maturiteitshiaten via opleiding of werving te dichten. 

 Gezamenlijke competentiebeoordeling door meerdere 

aanbestedingsorganisaties 

Meerdere aanbestedingsorganisaties, -functies of -teams uit eenzelfde geografisch gebied of organisaties met een 
vergelijkbare functie (inkoopcentrales, beroepsorganisaties) of vergelijkbaar activiteitengebied (in dezelfde sector actief, 
bijvoorbeeld gezondheidszorg of innovatie) willen hun inspanningen op het gebied van hiatenanalysen voor organisaties 
mogelijk coördineren en de resultaten gebruiken om gemeenschappelijk voordeel te behalen. De resultaten van een 
gezamenlijke competentiebeoordeling, bijvoorbeeld van gemeenten in dezelfde regio, zouden door de regionale 
autoriteiten kunnen worden gebruikt bij hun verzoeken om beleidsmaatregelen of investeringen in de professionalisering 
van aanbestedingen. 

Sommige aanbestedingsorganisaties willen mogelijk samenwerkingsgebieden aanwijzen waarop hun vaardigheden 
elkaar aanvullen en/of elkaar ondersteunen bij het aanpakken van competentiehiaten. Dit is met name van belang voor 
kleine aanbestedende diensten die noch de capaciteit noch de middelen in huis hebben om fulltime 
aanbestedingsspecialisten aan te stellen. Wanneer organisaties op een vergelijkbare manier (d.w.z. op basis van dezelfde 
functieprofielen) een gezamenlijke competentiebeoordeling uitvoeren met behulp van de competentiematrix en de 
zelfbeoordelingstool, zien zij waar hun respectieve sterke en zwakke punten liggen en kunnen zij de uitvoering van 
gezamenlijke maatregelen beter ondersteunen om synergieën te bewerkstelligen. 

Het kan voor aanbestedingsorganisaties ook interessant zijn om hun prestaties te vergelijken met die van andere 
organisaties en gebieden voor verbetering aan te wijzen die vervolgens kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld door 
ervaringen uit te wisselen en samen te werken bij de ontwikkeling van een gezamenlijk opleidingsaanbod om de 
vastgestelde gezamenlijke competentiehiaten op basis van het generieke opleidingscurriculum te dichten. 

Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de Global Standard in Purchasing and Supply Management15 die de 
International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) voor haar 48 leden over de hele wereld heeft 
ontwikkeld. IFPSM heeft de Global Standard ontworpen om inkoop- en voorraadbeheerprofessionals en de organisaties 
waarvoor zij werken van over de hele wereld te ondersteunen met een mix aan kennis, scholing en vaardigheden die zijn 
afgestemd op hun beroep en op basis waarvan onderwijsprogramma’s (doorgaans met een duur van drie tot vier jaar, 
zoals programma’s voor een bachelordiploma) kunnen worden beoordeeld of geaccrediteerd. De Global Standard levert 
generieke beschrijvingen/descriptoren van eigenschappen waarover een professional op dit vlak moet beschikken, zoals 
uitgebreide kennis van en inzicht in het hele spectrum van strategisch beheer van de toeleveringsketen en kennis van 
en inzicht in de verschillende tools, technieken, modellen en methoden voor inkoop en voorraadbeheer. De Global 
Standard heeft tot doel werkgevers ervan te verzekeren dat potentiële werknemers die een diploma van een 
geaccrediteerd programma op zak hebben over het vereiste minimumniveau aan kennis en vaardigheden op dit gebied 
beschikken. Tegelijkertijd verzekert de Global Standaard studenten ervan dat het onderwijsprogramma waarvoor zij zich 
inschrijven hun de kennis geeft waar werkgevers behoefte aan hebben en een diploma oplevert dat over de hele wereld 
wordt erkend. 

                                                        
14 Aanbestedingsstrategietool van de Noorse Agency for Public Management and eGovernment: 
https://www.anskaffelser.no/verktoy/analyseverktoy/selvevalueringsverktoy&usg=ALkJrhiA628FDoDAnxnjBiJXndX-ydwSXA 
15 Global Standard van de International Federation of Procurement and Supply Management: https://www.ifpsm.org/global-standard 

https://www.anskaffelser.no/verktoy/analyseverktoy/selvevalueringsverktoy&usg=ALkJrhiA628FDoDAnxnjBiJXndX-ydwSXA
https://www.ifpsm.org/global-standard
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 Ontwerp van officiële functieprofielen 

Sommige lidstaten houden in het kader van hun algehele personeelsbeheer voor de overheid een databank of register 
van functieprofielen voor ambtenaren bij, met inbegrip van functieprofielen voor aanbestedingen. Elk functieprofiel 
omvat een functieomschrijving met de soorten competenties waarover aanbestedingsprofessionals zouden moeten 
beschikken en de soorten taken die zij zouden moeten kunnen uitvoeren. De competentiematrix kan hierbij goed van pas 
komen, omdat deze ervoor zorgt dat de titels van functieprofielen overeenkomen en de omschrijving van de inhoud van 
functieprofielen op hetzelfde referentiepunt is gebaseerd. 

Functieprofielen worden ook gebruikt om functieomschrijvingen voor vacatures op te stellen (zie casus 6). Wanneer 
organisaties, regio’s en overheden ProcurCompEU als referentie gebruiken bij het omschrijven van hun functieprofielen, 
zorgen ze er tegelijkertijd voor dat de aanbestedingsfunctie als beroep wordt erkend. 

Aanbestedingsorganisaties en -teams die gebruik willen maken van de ProcurCompEU-tools moeten eerst wat tijd 
besteden aan het zorgvuldig in kaart brengen en ontwikkelen van hun functieprofielen; zo zijn deze op een later tijdstip 
gemakkelijker te gebruiken. Voor alle medewerkers (fulltime en parttime) die bij minstens één aanbestedingsactiviteit 
betrokken zijn, moet een specifiek functieprofiel voor hun rol beschikbaar zijn waarin hun taken en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Door deze functieprofielen kunnen medewerkers hun specifieke functie in hun 
specifieke organisatie vervullen en alleen die competenties beoordelen die zij voor de uitoefening van hun functie nodig 
hebben. 

Een voorbeeld van het gebruik van functieprofielen is te vinden in het officiële register van functieprofielen van 
overheidsambtenaren (RIME16), dat is opgezet door het Franse Directoraat overheidsopdrachten. In het register is een 
functiefamilie vastgelegd met daarin vijf functieprofielen die de Franse overheid gebruikt voor wervings- en 
prestatiebeoordelingsdoeleinden. Elk functieprofiel omvat specifieke “know-what”- en “know-how”-elementen, 
inhoudelijk vergelijkbaar met de bekwaamheidsniveaus in de competentiematrix. 

Een ander voorbeeld is de databank van aanbestedingsfunctierollen die is opgezet door de Schotse aanbestedende 
diensten op basis van het nationale ontwikkelingskader voor aanbestedingscompetenties. 17 Hierin worden uiteenlopende 
rollen beschreven, van inkoper, opdrachtbeheerder, teamleider, beheerder, categoriemanager, 
aanbestedingsmedewerker in het bedrijfsleven, hoofd aanbestedingen, leidinggevend aanbestedingsmedewerker, en 
assistent-aanbestedingsmedewerker tot manager elektronische aanbestedingen, senior aanbestedingsspecialist, 
aanbestedingscoördinator en aanbestedingspartner. 

 Werving van aanbestedingsmedewerkers 

Wanneer er in de organisatie grotere competentiehiaten worden vastgesteld (zie casus 2) die niet kunnen worden gedicht 
door al in de organisatie aanwezige profielen bij te scholen, kan de voorkeur uitgaan naar werving.  

Als hierbij gebruik wordt gemaakt van de competentiematrix en functieprofielen, kunnen sneller en gerichter nieuwe 
medewerkers worden gevonden. Wanneer functieprofielen worden opgesteld op basis van de competentiematrix, leidt 
dit tot consistente en volledige functieomschrijvingen. Het zorgt er ook voor dat de aangeworven medewerkers op basis 
van dezelfde referentie over de juiste competenties en het juiste kennis- en vaardighedenniveau beschikken en beter 
geschikt zijn voor de betreffende functie. Daarnaast kan de werving beter worden afgestemd op de doelen van de 
organisatie. 

De inhoud van de competentiematrix en de zelfbeoordelingstool kan ook worden gebruikt voor het voeren van op 
competenties gebaseerde sollicitatiegesprekken waarin de benodigde kennis en vaardigheden ter sprake komen. 

Zo heeft het Oostenrijkse federale aankoopbureau (BBG), de belangrijkste inkoopcentrale in Oostenrijk, bijvoorbeeld een 
intern competentiekader voor aanbestedingen en een uitgebreid opleidingscurriculum voor de professionalisering van 
zijn medewerkers en voor de werving en het inwerken van nieuwe medewerkers ontwikkeld. Allereerst wordt een 
uitgebreide functieomschrijving gegeven aan de hand van de competenties die in het bijbehorende kader worden 
genoemd. Gedurende het wervingsproces wordt het competentiekader gebruikt om te bepalen of de kandidaat 
daadwerkelijk beschikt over de kennis en vaardigheden in de competenties die het BBG zoekt of wil versterken. Wanneer 
een geschikte kandidaat is gevonden, neemt de nieuwe medewerker deel aan het inwerkprogramma van het BBG en 
volgt hij/zij een aantal opleidingen waarbij hij/zij de kennis en vaardigheden opdoet die hij/zij volgens het BBG minimaal 
nodig heeft om aan de slag te kunnen in zijn/haar nieuwe functie. 

                                                        
16 https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat 
17 https://www.gov.scot/publications/scottish-procurement-competency-framework/ 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat
https://www.gov.scot/publications/scottish-procurement-competency-framework/
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 Uitbesteding van aanbestedingsactiviteiten 

Veel aanbestedende diensten die op korte termijn extra mankracht nodig hebben voor hun aanbestedingsactiviteiten, 
lossen dit op door bepaalde rollen of taken uit te besteden aan medewerkers van andere afdelingen binnen de 
organisatie of aan externe deskundigen. Dit proces kan worden vereenvoudigd door gebruik te maken van de 
ProcurCompEU-tools. 

De resultaten van de hiatenanalyse van competenties voor de organisatie als geheel kunnen worden gebruikt om 
gebieden aan te wijzen waar aanvullende expertise nodig is op basis van het aanbestedingsplan van de organisatie; de 
ProcurCompEU-functieprofielen en de competentiematrix kunnen worden gebruikt om het door de organisatie gewenste 
niveau van kennis en vaardigheden te bepalen en om de geschiktheid van kandidaten te beoordelen (vergelijkbaar met 
casus 6). 

Concreet willen aanbestedingsorganisaties bijvoorbeeld externe deskundigen inhuren voor het evaluatiecomité van de 
aanbesteding om te profiteren van hun zakelijke of sectorale expertise en kennis bij het analyseren van de ontvangen 
biedingen. De competentiematrix kan worden gebruikt om de vaardigheden en kennis te definiëren die zij nodig hebben 
om deze taak te kunnen uitvoeren. 

 Ontwikkeling van opleidingscurriculum en -inhoud 

voor aanbestedingen 

Wanneer de zelfbeoordelingstool voor de hiatenanalyse van competenties voor de organisatie als geheel slechts een 
beperkt aantal hiaten aan het licht brengt, kan de voorkeur uitgaan naar opleiding om de vaardigheden van de leden 
van het aanbestedingsteam naar het gewenste bekwaamheidsniveau te tillen. 

Overheden en aanbestedingsorganisaties kunnen het generieke opleidingscurriculum als basis gebruiken voor het 
opstellen van een uitgebreid onderwijscurriculum voor de ontwikkeling van aanbestedingen, voor gerichte opleidingen of 
voor het opzetten van een aanbestedingsacademie. 

Ook grote aanbestedingsorganisaties kunnen het curriculum gebruiken om gestructureerd te evalueren hoe hun 
bestaande opleidingsaanbod de vastgestelde competentiehiaten kan dichten. Mogelijk willen zij op basis van deze 
evaluatie de inhoud van bestaande cursussen aanpassen om ervoor te zorgen dat deze omvattend zijn en voldoen aan 
het generiek opleidingscurriculum of nieuwe opleidingsmodules creëren. 

Kleine organisaties die niet over de capaciteit en middelen beschikken om hun eigen cursussen samen te stellen, kunnen 
het generieke opleidingscurriculum gebruiken om te zien welke cursussen op de markt worden aangeboden waarmee de 
vastgestelde competentiehiaten kunnen worden gedicht. Bestaande opleidingsaanbieders (zoals universiteiten en 
aanbieders uit de private sector) kunnen het curriculum gebruiken om ervoor te zorgen dat hun opleidingsaanbod 
omvattend is en inhoudelijk aansluit bij de opleidingsbehoeften van aanbestedingsorganisaties. 

Een voorbeeld van de ontwikkeling van een opleidingscurriculum voor aanbestedingen vinden we in Noorwegen, waar 
de Noorse Agency for Public Management and eGovernment (Difi) in 2017 de Public Procurement Academy oprichtte18. 
De Academy moest bijdragen aan de algehele professionalisering van aanbestedingsmedewerkers in Noorwegen en de 
werving van aanbestedingsprofessionals verbeteren om tegemoet te komen aan de toekomstige behoeften van 
aanbestedende diensten. De Academy biedt onderzoeks- en onderwijsprogramma’s aan. Het onderwijscurriculum beslaat 
diverse gebieden met betrekking tot aanbestedingen, waaronder economie en recht, projectbeheer, marktdialoog, 
marktanalyse, onderhandelingsvaardigheden, organisatiepsychologie, innovatie en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

Ook het federale aankoopbureau van Oostenrijk (BBG) heeft onlangs een uitgebreid opleidingscurriculum voor zijn 
medewerkers opgesteld. Het curriculum wordt ook aangeboden aan andere inkoopcentrales (central purchasing bodies 
of CPB’s). Bij het opstellen van het curriculum werd allereerst bepaald welke kerncompetenties en leeruitkomsten de 
aanbestedingsprofessionals van de organisatie nodig hebben. Op basis hiervan heeft het BBG cursussen ontwikkeld die 
de uiteenlopende kennis- en vaardighedenniveaus van medewerkers op het beoogde bekwaamheidsniveau brengt. 

                                                        
18 De Noorse Public Procurement Academy: https://anskaffelsesakademiet.no/om-anskaffelsesakademiet/ 

https://anskaffelsesakademiet.no/om-anskaffelsesakademiet/
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 Ontwikkeling van certificeringsregelingen 

Een toenemende trend in de professionalisering van aanbestedingen is de introductie van officiële certificeringen voor 
aanbestedingsdeskundigen. De certificeringsregeling omvat een lijst van onderwerpen die een kandidaat moet 
beheersen om het certificaat te verwerven. Om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt, kan de certificeringsregeling tevens 
een aanbevolen opleidingscurriculum omvatten en kan de eis gelden dat een schriftelijk examen met goed gevolg wordt 
afgelegd. 

Certificeringsregelingen bevorderen de professionalisering door het bredere geheel aan vaardigheden te waarderen die 
een aanbestedingsprofessional nodig heeft om zijn functie goed te kunnen uitvoeren, en door te eisen dat er 
gekwalificeerde professionals betrokken zijn bij aanbestedingsprocedures, met name bij procedures die een bepaalde 
minimumwaarde overtreffen.  

In Kroatië werd een dergelijke certificeringsregeling opgezet als onderdeel van de toetreding van dat land tot de EU. 
Volgens deze regeling moeten kandidaten 50 uur aan opleiding volgen en een schriftelijk examen met goed gevolg 
afleggen om een certificering als deskundige op het gebied van openbare aanbestedingen te verkrijgen. De certificering 
geldt voor de duur van 3 jaar en kan na het volgen van een opfriscursus van 32 uur worden verlengd. Het 
certificeringscurriculum beslaat een aantal onderwerpen, waaronder wetgeving, implementatiestrategieën, evaluatie en 
bestrijding van fraude en corruptie. De regeling legt echter niet aan alle inkopers bij de overheid de verplichting op ervoor 
te zorgen dat alle medewerkers gecertificeerd zijn. Wel moet elke aanbestedingsprocedure worden geverifieerd door een 
gecertificeerde inkoper; dit kan een medewerker van de organisatie, van een andere organisatie of van een particuliere 
dienstenaanbieder zijn, zoals een consultant of jurist. 

De ProcurCompEU-tools kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van een certificeringsregeling te bevorderen, en er 
hierbij met name voor te zorgen dat het curriculum omvattend is en gericht is op de juiste bekwaamheidsniveaus voor 
verschillende competenties. De competentiematrix kan worden gebruikt om de voor de certificeringsregeling vereiste 
competenties, kennis en vaardigheden te definiëren, terwijl het generieke opleidingscurriculum kan helpen bij de 
ontwikkeling van de inhoud van de opleidingsmodules die voor de certificeringsregeling moeten worden gevolgd. Er moet 
echter wel op worden gewezen dat certificeringsregelingen er in geen geval toe mogen leiden dat kandidaten in het 
wervingsproces worden benadeeld op basis van hun nationaliteit of verblijfplaats. Ook mogen er geen onevenredige 
eisen aan kandidaten worden gesteld.19

                                                        
19 Zie Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan 

een nieuwe reglementering van beroepen, PB L 173 van 9.7.2018. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
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DEEL I. DE PROCURCOMPEU-COMPETENTIEMATRIX 

 HOE MOET DE PROCURCOMPEU-COMPETENTIEMATRIX WORDEN 

GELEZEN? 

 Structuur van de competentiematrix 

In de competentiematrix wordt beschreven over welke kerncompetenties aanbestedingsprofessionals moeten 
beschikken om hun werkzaamheden doeltreffend te kunnen verrichten en aanbestedingsprocedures zodanig uit te 
voeren dat ze optimale waarde genereren. 

De competentiematrix telt dertig competenties, die zijn gegroepeerd in twee categorieën: 

 aanbestedingsspecifieke competenties, d.w.z. competenties die in elke fase van de aanbestedingscyclus nodig 

zijn. Deze competenties zijn afgeleid van de kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het uitvoeren van de 
voornaamste taken en activiteiten in elke fase van een aanbestedingsprocedure. 

 zachte competenties, ofwel de zachte vaardigheden die aanbestedingsprofessionals moeten hebben om de 

aanbestedingsspecifieke competenties te kunnen verwerven. De zachte competenties vormen dus een aanvulling 
op de aanbestedingsspecifieke competenties. Zachte competenties zijn naar hun aard transversale competenties. 

Binnen elke categorie zijn de competenties verder gegroepeerd in competentieclusters, zoals beschreven in de figuur 

hieronder. 

Figuur 1: Clusters van competenties 
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Aanbestedingsspecifieke competenties: 

 De cluster “horizontaal” omvat de competenties die van toepassing zijn in alle fasen van het 

aanbestedingsproces. 

 De cluster “vóór de gunning” omvat alle competenties die nodig zijn om alle taken en werkzaamheden vóór 

de gunning van een overheidsopdracht uit te voeren. 

 De cluster “na de gunning” omvat de competenties die nodig zijn tijdens en na het beheer van de opdracht. 

Zachte competenties: 

 De cluster “persoonlijk” omvat de eigenschappen en vaardigheden waarover aanbestedingsprofessionals 

zouden moeten beschikken en de gedragingen en attitude die ze volgens hun functieprofiel zouden moeten 
vertonen. 

 De cluster “mensen” omvat de competenties die aanbestedingsprofessionals in staat stellen om op de meest 

professionele wijze met andere professionals te interageren en samen te werken. 

 De cluster “uitvoering” omvat alle competenties waarover aanbestedingsprofessionals moeten beschikken 

om waarde toe te voegen in openbare aanbestedingsprocedures.
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 Overzicht van de dertig ProcurCompEU-competenties 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de dertig competenties van de competentiematrix. 

Tabel 1 : Overzicht van de competenties 

Competentieca

tegorie 

Cluster van 

competenties 
 Competentie 

Aanbestedingssp

ecifieke 

competenties 

Horizontaal 

1. Planning 

2. Aanbestedingscyclus 

3. Wetgeving 

4. e-Aanbestedings- en andere IT-tools 

5. Duurzaam aanbesteden 

6. Innovatiegericht aanbesteden  

7. Categoriespecifiek 

8. Leveranciersbeheer 

9. Onderhandelingen 

Vóór de gunning 

10. Behoeftenanalyse 

11. Marktanalyse en marktinschakeling 

12. Aanbestedingsstrategie 

13. Technische specificaties 

14. Aanbestedingsstukken 

15. Evaluatie van de inschrijvingen 

Na de gunning 

16. Opdrachtbeheer 

17. Certificering en betaling 

18. Rapportage en evaluatie 

19. Conflictoplossing en bemiddeling 

 Zacht 

 Persoonlijk 

20. Aanpassingsvermogen en modernisering 

21. Analytisch en kritisch denken 

22. Communicatie 

23. Ethiek en naleving 

Mensen 

24. Samenwerking 

25. Relatiebeheer 

26. Teammanagement en leiderschap 

Uitvoering 

27. Gevoel voor de organisatie 

28. Projectbeheer 

29. Prestatiegerichtheid 

30. Risicobeheer en interne controle 

 Structuur van de bekwaamheidsniveaus 

De competentiematrix is gestructureerd rond beschrijvingen van de verschillende competenties en 

bekwaamheidsniveaus. 

In de beschrijvingen van de competenties worden alle afzonderlijke competenties gedetailleerd beschreven, met 

inbegrip van de onderliggende beleidsconcepten. Waar relevant wordt in de beschrijvingen van de competenties ook 
vermeld welke kennis nodig is om de desbetreffende competentie te beheersen, d.w.z. de feitelijke informatie over elke 

competentie die aanbestedingsprofessionals kunnen verwerven door middel van onderwijs of opleiding. 
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Terwijl het type kennis voor een gegeven competentie steeds hetzelfde blijft, kunnen de kennis en de vaardigheden 
worden verbreed in het kader van de volgende vier bekwaamheidsniveaus: 1. Basisniveau, 2. Intermediair niveau, 

3. Gevorderd niveau, 4. Deskundig niveau. 

In de beschrijvingen van de bekwaamheidsniveaus wordt vermeld over welke vaardigheden 

aanbestedingsprofessionals zouden moeten beschikken en welke verantwoordelijkheden ze zouden moeten kunnen 

dragen op een specifiek niveau. Als algemene regel geldt dat beheersing van de op een specifiek niveau benodigde 
vaardigheden vereist dat alle op lagere bekwaamheidsniveaus benodigde vaardigheden zijn verworven. 

In de tabel hieronder worden de vier bekwaamheidsniveaus toegelicht. 

Tabel 2: Beschrijvingen van bekwaamheidsniveaus 

Procurcompeu-

bekwaamheidsniveau

s 

Beschrijving van bekwaamheidsniveaus 

1. Basisniveau 

 U hebt basiskennis van het openbare-aanbestedingsveld; 

 U beschikt over praktische vaardigheden op basisniveau om relevante informatie te 

gebruiken voor het uitvoeren van eenvoudige taken en activiteiten in openbare-

aanbestedingsprocessen; 

 U levert kwalitatief goed werk en verwerft nieuwe vaardigheden onder rechtstreeks toezicht 

en binnen een gestructureerde context. 

2. Intermediair 

niveau 

 U hebt feitelijke en theoretische kennis van openbare aanbesteding en daarmee 

samenhangende velden; 

 U beschikt over cognitieve en praktische vaardigheden om relevante informatie te gebruiken 

voor het uitvoeren van terugkerende aanbestedingstaken en het oplossen van eenvoudige 

problemen; 

 U bent in staat om met weinig toezicht openbare-aanbestedingsprocessen en -taken uit te 

voeren. 

3. Gevorderd 

niveau 

 U hebt geavanceerde praktische en theoretische kennis van het openbare-

aanbestedingsveld; 

 U beschikt over geavanceerde praktische vaardigheden om complexe en minder vaak 

voorkomende taken uit te voeren en problemen op te lossen met behulp van innovatieve 

methoden en benaderingen; 

 U neemt verantwoordelijkheid voor de voltooiing van openbare-aanbestedingstaken, beheert 

input van andere aanbestedingsspecialisten en neemt belangrijke beslissingen in 

verschillende fasen van openbare aanbestedingsprocedures. U kunt uw gedrag snel aanpassen 

aan dat van anderen en aan specifieke omstandigheden. 

4. Deskundig 

niveau 

 U hebt uitgebreide, gespecialiseerde, praktische en theoretische kennis van het 

aanbestedingsveld op deskundigenniveau; 

 U beheerst een uitgebreid scala aan technieken, methoden en vaardigheden om complexe 

problemen op te lossen, innovatieve oplossingen te bedenken en bij te dragen tot de 

aanbestedingskennis van uw organisatie; 

 U toont leiderschap en u bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 

van de plaatsing van overheidsopdrachten door deel te nemen aan belangrijke evenementen 

over openbare aanbesteding voor deskundigen en niet-deskundigen, op basis waarvan u het 

beleid en de visie van uw organisatie vormgeeft. 
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 DE PROCURCOMPEU-COMPETENTIEMATRIX 

 Aanbestedingsspecifieke competenties 

De cluster “horizontale competenties” 

COMPETENTIE 1: PLANNING 

Omschrijving 

Aanbestedingsplanning heeft betrekking op het formuleren, ontwikkelen en uitvoeren van een planning waarin de 
beleidskeuzen van de organisatie, uitgaande van de gewenste beleidseffecten, worden vertaald in tijden (“wanneer”) en 
manieren (“hoe”) waarop gebruik zou moeten worden gemaakt van openbare aanbesteding om de benodigde goederen, 
diensten of werkzaamheden op een kosteneffectieve wijze in te kopen. In deze planning wordt rekening gehouden met: 

 de politieke en beleidsprioriteiten van de organisatie; 

 het relevante beleid op nationaal niveau; 

 de vastgestelde begrotingsplannen en de beschikbare middelen; 

 de vraag of aanbesteding de juiste manier is om de vastgestelde behoefte te vervullen; 

 de noodzaak om prioriteiten te stellen en tijdschema’s te volgen; 

 potentiële kansen en risico’s in het uitvoeringsproces. 

KENNIS VAN: de aanbestedingsplanning en beleidsprioriteiten van de organisatie, waaronder van 

begrotingsplannen en opties voor de uitvoering daarvan, alsmede van relevant beleid op nationaal niveau. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 
 elementaire aanbestedingsplanningstaken uit te voeren, zoals het verzamelen en consolideren van bijdragen van 

verschillende afdelingen; 
 de aanbestedingsplanning uit te voeren in het kader van zijn of haar dagelijkse werkzaamheden. 
 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 onderzoek te verrichten en input te vergaren voor de aanbestedingsplanning in overeenstemming met de politieke 
en beleidsdoelen van de organisatie; 

 te helpen bij de uitvoering van de aanbestedingsplanning van de organisatie overeenkomstig de begroting en het 
tijdschema; 

 zijn of haar dagelijkse werkzaamheden af te stemmen op en bijdragen te leveren aan de aanbestedingsplanning in 
overeenstemming met de politieke en beleidsdoelen van de organisatie. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 het opstellen van het aanbestedingsplan van de organisatie te coördineren en aanbevelingen te doen voor de 
definitieve planning en een definitief tijdschema; 

 te anticiperen op potentiële kansen en uitdagingen, en risico’s in het uitvoeringsproces te beperken; 

 de uitvoering van het plan te monitoren om het beleid te laten slagen; 

 feedback over de uitvoering van het plan te verstrekken aan beleidsmakers. 

Deskundig niveau 
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De persoon is in staat om: 

 de visie voor het aanbestedingsbeleid en daarmee samenhangend beleid van de organisatie te ontwikkelen; 

 het aanbestedingsplan en -budget vast te stellen met een focus op positieve beleidsuitkomsten en -resultaten; 

 te fungeren als referentiepunt voor beleidsmakers op hoog niveau betreffende aanbestedingsaangelegenheden, en 
in het kader daarvan ook feedback te geven aan het politieke niveau; 

 de aanbestedingsfunctie te bevorderen in de overkoepelende strategie van de organisatie. 
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COMPETENTIE 2: AANBESTEDINGSCYCLUS 

Omschrijving 

De aanbestedingscyclus omvat alle verschillende fasen van een aanbestedingsprocedure, vanaf de planning en de 
fase vóór de aankondiging van de opdracht tot de fase na de gunning en het opdrachtbeheer. Elke stap in het proces 
heeft invloed op de stappen die daarna volgen. Inzicht in de totale aanbestedingscyclus en de wisselwerkingen tussen 
de verschillende stappen van die cyclus, op basis van een aantal verschillende procedures, is noodzakelijk om robuuste 
aanbestedingsprocedures te kunnen ontwerpen en uit te voeren. Dit stelt de aanbestedingsprofessional in staat om te 
anticiperen op risico’s en kansen en op die manier de doelmatigheid en het rendement van de aanbesteding te 
verbeteren. 

KENNIS VAN: de aanbestedingslevenscyclus, van de fase vóór de aankondiging van de opdracht tot de fase 

na de gunning, en van de wisselwerkingen tussen de verschillende fasen. 
 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 te helpen bij het monitoren van de uitvoering van de verschillende stappen in de aanbestedingscyclus, met een 
goed inzicht in de wisselwerkingen tussen de verschillende fasen en de risico’s. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 uitvoering te geven aan de verschillende fasen van de aanbestedingscyclus, met een goed inzicht in de 
wisselwerkingen tussen de verschillende fasen en de risico’s en kansen die deze met zich meebrengen. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 de uitvoering van alle fasen van de aanbestedingscyclus te managen, met een goed inzicht in de wisselwerkingen 
tussen de verschillende fasen; 

 zijn of haar kennis van de aanbestedingscyclus consistent toe te passen om de doelmatigheid te maximaliseren en 
zo veel mogelijk waarde toe te voegen; 

 te anticiperen op potentiële uitdagingen, risico’s en effecten van de verschillende fasen van de 
aanbestedingscyclus; 

 anderen aan te sturen bij de uitvoering van aanbestedingsprocedures om zo goed mogelijk te profiteren van de 
onderlinge verbanden tussen de verschillende fasen. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 toezicht te houden op alle fasen van de aanbestedingscyclus in het kader van diverse contracttypen; 

 vorm te geven aan het interne beleid en instrumenten om de dwarsverbanden tussen aanbestedingsfasen te 
benutten teneinde de doelmatigheid van de cyclus te maximaliseren en de beste prijs-kwaliteitsverhouding te 
verkrijgen; 

 te fungeren als referentiepunt inzake het beheer van aanbestedingscycli voor betrokkenen binnen en buiten de 
organisatie. 
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COMPETENTIE 3: WETGEVING 

Omschrijving 

Aanbestedingsprofessionals moeten de toepasselijke wettelijke kaders op nationaal en EU-niveau en de openbare-
aanbestedingsbeginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling, evenredigheid en gezond financieel beheer 
begrijpen en kunnen toepassen. Dit omvat ook aanverwante rechts- en beleidsgebieden, zoals: 

 mededingings-, administratie-, verbintenissen-, milieu-, sociaal en arbeidsrecht, toegankelijkheidseisen en 
intellectuele-eigendomsrechten; 

 EU-financiering en begrotings- en boekhoudregels; 

 beschikbare rechtsmiddelen; 

 maatregelen ter bestrijding van corruptie en fraude; 

 relevante internationale verplichtingen. 

Kennis van de wetgeving is ook van essentieel belang om de gewenste impact op het aanbestedingssysteem en op 
toeleveringsketens te begrijpen en te realiseren. 

KENNIS VAN: de aanbestedingswetgeving op nationaal en EU-niveau en aanverwante rechtsgebieden, en de 

consequenties daarvan voor openbare aanbestedingen. 
 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 ontwikkelingen in de nationale wetgeving te volgen ter ondersteuning van de aanbestedingsbesluiten van de 
organisatie; 

 aanbestedingsprocedures uit te voeren overeenkomstig het wettelijk kader en beste praktijken. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 de implicaties en gevolgen van aanbestedingswetgeving voor het aanbestedingssysteem en de toeleveringsketen 
te begrijpen; 

 aanbestedingsbesluiten te nemen die in overeenstemming zijn met de beleidsvereisten, en om duidelijke adviezen 
en oplossingen te verstrekken; 

 de gevolgen van nationale of EU-wetgeving voor de aanbestedingen van de organisatie te onderzoeken en te 
analyseren. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 de verschillende aspecten van de aanbestedingswetgeving en andere voor aanbesteding relevante wetgeving toe 
te passen; 

 doelbewuste stappen te ondernemen om specifieke gevolgen van aanbestedingswetgeving op toeleveringsketens 
tot stand te brengen; 

 bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van aanbestedingsmethoden in overeenstemming met het bredere 
aanbestedingsbeleid van de organisatie. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 bij te dragen aan de ontwikkeling van een aanbestedingsbeleid voor de organisatie; 

 zijn of haar kennis van de nationale en EU-wetgeving inzake aanbestedingen te delen met anderen; 

 de vaststelling van niet-bindende en innovatieve wettelijke bepalingen die nieuwe kansen bieden te bevorderen; 

 deel te nemen aan werkgroepen van deskundigen op het gebied van aanbestedingsrecht.
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COMPETENTIE 4: E-AANBESTEDINGS- EN ANDERE IT-TOOLS 

Omschrijving 

e-Aanbestedings- en andere IT-tools ondersteunen de aanbestedingscyclus, van de aankondiging van de opdracht 
tot de eindbetaling. Ze verminderen administratieve lasten, vergroten de doelmatigheid en verbeteren de transparantie 
van en het afleggen van verantwoording over aanbestedingsprocedures. Belangrijke tools zijn: 

 tools voor de voorbereidende fase, zoals TED en nationale aanbestedingsplatforms, e-kennisgeving en 
gestandaardiseerde aanbestedingsstukken en -formulieren; 

 tools voor de indieningsfase, zoals e-indiening, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, e-Certis; 

 tools voor de aanbestedingsfase, zoals e-catalogi, e-aanbestedingsplatforms, dynamische inkoopsystemen, 
veilingsystemen en e-facturering; 

 andere IT-tools voor gegevenstransparantie en het voorkomen van fraude en corruptie, zoals bedrijvenregisters en 
registers van overheidsopdrachten. 

De digitale transformatie van openbare aanbestedingen vereist een continue proactieve aanpak die ervoor zorgt dat de 
beste beschikbare tools worden gebruikt. Ook vereist deze transformatie permanente educatie van personeelsleden. 

KENNIS VAN: de e-aanbestedingsplatforms en -functionaliteiten die binnen de organisatie worden gebruikt, 

met inbegrip van nationale en EU-aanbestedingssystemen, en andere relevante IT-systemen en -tools. 
 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 basishandelingen te verrichten met behulp van de beschikbare aanbestedingssystemen en -tools, zoals het 
uploaden van gegevens; 

 de voor het opstellen van de aanbestedingsstukken benodigde formulieren centraal te verzamelen. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 gebruik te maken van de systemen en tools die beschikbaar zijn voor de ondersteuning van 
aanbestedingsprocedures en de belangrijkste e-aanbestedingsprocedures uit te voeren; 

 te werken met de aanbestedingsformulieren en gebruik te maken van het nationale e-aanbestedingsplatform en 
registers van overheidsopdrachten; 

 relevante aanbestedingssystemen en -tools toe te passen om de transparantie van het aanbestedingsproces te 
waarborgen; 

 de in de systemen beschikbare gegevens te gebruiken om het risico van mededingingsbeperkende praktijken (zoals 
samenspanning) door leveranciers te beoordelen. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 gebruik te maken van een breed scala aan aanbestedingssystemen en -tools; 

 aanbestedingsgegevens te analyseren in het kader van de begrotingsmonitoring en prognoses voor komende 
aanbestedingen te maken; 

 ondoelmatig gebruik van systemen en tools door de organisatie te identificeren en voorstellen te doen voor 
verbetering; 

 ervoor te zorgen dat alle gebruikers de juiste toegang hebben en een passende opleiding hebben gevolgd, en op te 
treden als veranderingsmanager tijdens de implementatie van een nieuw systeem of een nieuwe tool. 
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Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 het gebruik van aanbestedingssystemen en -tools te bevorderen en de cultuur binnen de organisatie te 
professionaliseren; 

 aanbestedingsgegevens te gebruiken om aanbestedingstrends te identificeren en de aanbestedingsprocedures van 
de organisatie te verbeteren; 

 bij te dragen aan de invoering en/of de ontwikkeling van nieuwe aanbestedingssystemen en -tools of aan de 
verbetering van bestaande systemen en tools, en op het politieke niveau te pleiten voor de aanschaf van de 
nieuwste beschikbare systemen en tools; 

 deel te nemen aan werkgroepen van deskundigen voor de ontwikkeling en bevordering van 
aanbestedingssystemen en -tools op nationaal en internationaal niveau. 
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COMPETENTIE 5: DUURZAAM AANBESTEDEN 

Omschrijving 

Bij duurzaam aanbesteden worden strategische beleidsdoelen van overheidsbeleid geïntegreerd in 
aanbestedingsprocedures, zoals groene overheidsopdrachten, maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten, 
echte mededinging en deelname door kleine en middelgrote ondernemingen. Duurzaam aanbesteden draagt bij tot het 
terugdringen van de milieueffecten van aanbestedingen, het verwezenlijken van maatschappelijke doelen en het 
verbeteren van de opbrengsten voor de organisatie en de samenleving als geheel. 

Duurzame doelstellingen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door middel van: 

 uitsluitingscriteria die een minimumniveau van naleving van milieu- en sociale wetgeving door contractanten en 
subcontractanten vereisen; 

 selectiecriteria waarmee de kwalificaties van de inschrijver kunnen worden geverifieerd om milieu- en sociale doelen 
te bereiken; technische specificaties die sociale en milieuaspecten omvatten, zoals eisen voor labels of duurzame 
productieprocessen; 

 evaluatietechnieken, zoals evaluatie op basis van de levenscycluskosten, en gebruik van gunningscriteria waarin 
rekening wordt gehouden met sociale en/of milieufactoren; 

 uitvoeringsbepalingen in de contractvoorwaarden die gericht zijn op het monitoren van de naleving van hoge 
duurzaamheidsnormen; 

 sectorspecifieke wetgeving die bijvoorbeeld verplicht tot de naleving van minimale energie-efficiëntienormen, maar 
ook van horizontale regels zoals toegankelijkheidseisen; 

 groene of sociale actieplannen op het niveau van de lidstaten met welomschreven doelstellingen en flankerende 
maatregelen. 

KENNIS VAN: de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie (op sociaal en milieugebied) en daarmee 

samenhangend nationaal beleid, en van de instrumenten, normen en technieken die beschikbaar zijn om die 

doelstellingen te integreren in het aanbestedingsproces. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 de reikwijdte en voordelen van duurzaam aanbesteden voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van 
de organisaties te begrijpen; 

 te begrijpen hoe aspecten van duurzame overheidsopdrachten ten uitvoer worden gelegd en welke middelen 
daarvoor beschikbaar zijn; De uitvoering van vormen van duurzaam aanbesteden binnen de organisatie te 
ondersteunen; 

 gegevens te verzamelen waarmee de voortgang van duurzame aanbestedingsprojecten kan worden gemonitord. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 aspecten van duurzame overheidsopdrachten te vertalen in technische specificaties, selectie- en gunningscriteria, 
contractvoorwaarden en kernprestatie-indicatoren (KPI’s); 

 instrumenten en methoden voor duurzaam aanbesteden toe te passen, zoals normen en het gebruik van 
levenscycluskosten en labels; 

 onderzoek, analyses en netwerkactiviteiten uit te voeren ter ondersteuning van duurzame-aanbestedingsbesluiten; 

 de duurzaamheidseffecten en -prestaties van het project te monitoren, met inbegrip van verbintenissen van 
contractanten en subcontractanten. 
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Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 de duurzame-aanbestedingsstrategie van de organisatie ten uitvoer te leggen door doelstellingen, prioriteiten en 
tijdschema’s vast te stellen; 

 besluiten te nemen over de integratie van aspecten van duurzame overheidsopdrachten in technische specificaties, 
selectie- en gunningscriteria, contractvoorwaarden en kernprestatie-indicatoren (KPI’s); 

 het gebruik van instrumenten en methoden voor duurzaam aanbesteden, zoals normen, levenscycluskosten en 
eisen voor labels, te bevorderen en aan te moedigen; 

 overzicht te krijgen over de producten en diensten die verkrijgbaar zijn op de markt door leveranciers bij het proces 
te betrekken en een businesscase op te stellen voor duurzame overheidsopdrachten op basis van de 
levenscycluskosten en sociale gevolgen; 

 contact te leggen met belanghebbenden die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van markten en kansen voor 
duurzame overheidsopdrachten; 

 ervoor te zorgen dat er een systeem is opgezet voor het monitoren van de duurzaamheidseffecten van 
overheidsopdrachten, met inbegrip van verbintenissen van contractanten en subcontractanten. 
 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 goed inzicht te hebben in aspecten van duurzame overheidsopdrachten en deze toe te passen en te prioriteren op 
basis van hun duurzaamheidseffecten, budgettaire gevolgen en invloed op de markt; 

 politieke steun te verwerven voor de (prioriteiten van de) duurzame-aanbestedingsstrategie van de organisatie en 
die te bevorderen; 

 de duurzame-aanbestedingsstrategie van de organisatie te ontwerpen, met een welbepaalde reikwijdte en 
duidelijke doelstellingen, prioriteiten en tijdschema’s, en ervoor te zorgen dat die strategie doeltreffend ten uitvoer 
wordt gelegd; 

 prioritaire sectoren met een hoge impact vast te stellen, en voor de geselecteerde sectoren (zoals de bouw, 
voedsel en catering, voertuigen, ICT) aanbestedingsmethoden te identificeren; 

 goede praktijken op het gebied van duurzame overheidsopdrachten te integreren in de organisatie en te 
verspreiden naar andere organisaties; 

 binnen en buiten de organisatie te pleiten voor de ontwikkeling en het grootschalige gebruik van duurzame 
overheidsopdrachten, deel te nemen aan deskundigengroepen en netwerken, en partnerschappen met andere 
overheidsinstanties en belanghebbende partijen (zoals het maatschappelijk middenveld en ngo’s) te creëren 
teneinde de tenuitvoerlegging van duurzaam aanbesteden te bevorderen en bestaande duurzame-
aanbestedingsprocedures te verbeteren. 
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COMPETENTIE 6: INNOVATIEGERICHT AANBESTEDEN 

Omschrijving 

Innovatiegericht aanbesteden heeft betrekking op het plaatsen van overheidsopdrachten waarbij: 

 het innovatieproces (zoals onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten) wordt ingekocht; of 

 door anderen gecreëerde innovaties (innovatieve oplossingen) worden ingekocht. 

Innovatiegericht aanbesteden draagt bij tot de modernisering van openbare diensten en schept tegelijkertijd kansen voor 
bedrijven om nieuwe markten aan te boren. Door een toekomst- en innovatiegerichte aanbestedingsstrategie te 
ontwikkelen en alternatieve, concurrerende oplossingen mee te wegen, kunnen aanbestedende diensten innovatie aan 
de vraagzijde aanjagen en voldoen aan de behoefte op zowel de korte als de middellange en lange termijn. Een 
welomschreven innovatiegerichte aanbestedingsstrategie zal het risico van slecht of niet-presterende innovaties 
verlagen door te voorzien in een stappenplan dat loopt van het ontwerp van de oplossing via de prototyping naar het 
ontwikkelen en testen van het eindproduct. 

KENNIS VAN: de innovatiedoelstellingen van de organisatie en daarmee samenhangend nationaal beleid, en 

van de instrumenten en technieken die beschikbaar zijn om die doelstellingen te integreren in het 

aanbestedingsproces. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 te begrijpen waarom en hoe aspecten van innovatiegericht aanbesteden worden toegepast en hoe deze waarde 
kunnen toevoegen aan het aanbestedingsproces van de organisatie; 

 de uitvoering van innovatiegericht aanbesteden binnen een organisatie te ondersteunen; 

 basistaken van innovatiegericht aanbesteden uit te voeren door gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten (zoals standaardformulieren); 

 gegevens te verzamelen om de uitgaven en effecten van innovatiegericht aanbesteden te monitoren. 
 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 een businesscase voor een innovatiegerichte aanbesteding op te stellen (met inbegrip van een kosten-
batenanalyse); 

 te begrijpen hoe aspecten van innovatiegericht aanbesteden, waaronder belangrijke opkomende technologieën, 
worden toegepast en hoe ze kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie; 

 voorafgaande marktconsultaties uit te voeren om de discrepantie tussen de aanbestedingsbehoefte en de lopende 
marktontwikkelingen vast te stellen, evenals analyses en netwerkactiviteiten te verrichten ter ondersteuning van 
op innovatie gerichte aanbestedingsoplossingen; 

 de parameters van de openbare aanbestedingsprocedure (bv. door middel van het gebruik van functionele of 
prestatiegerichte vereisten in plaats van voorschrijvende vereisten, onderzoek naar het gebruik van varianten, 
innovatievriendelijke selectie- en gunningscriteria, normen, certificeringen, kwaliteitslabels, KPI’s en IER-
voorwaarden) op een zodanige wijze vast te stellen dat innovatieve oplossingen kunnen concurreren met reeds 
bekende oplossingen; 

 de innovatie-effecten en het presteren van het project te monitoren. 
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Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 de innovatiegerichte aanbestedingsstrategie uit te voeren in overeenstemming met de doelstellingen van de 
organisatie; 

 besluiten te nemen over het opnemen van bepaalde kernprestatie-indicatoren (KPI’s) in het bestek van de 
aanbesteding en in contracten; 

 ervoor te zorgen dat de uitgaven aan innovatieve aanbestedingen en de gerealiseerde effecten kunnen worden 
gemonitord; 

 een goed overzicht te behouden over de op de markt beschikbare producten en diensten door innovatieve 
leveranciers en belangengroepen bij het proces te betrekken; 

 het bedrijfsleven prikkels te geven om te investeren in onderzoek en ontwikkeling en om innovatieve oplossingen, 
waaronder belangrijke opkomende technologieën, naar de markt te brengen met de kwaliteit en de prijs die nodig 
zijn voor gebruik op grote schaal; 

 het gebruik van instrumenten en technieken voor innovatiegericht aanbesteden te bevorderen en aan te moedigen. 
 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 een goed inzicht te hebben in de concepten en toepassing van innovatiegericht aanbesteden en prioriteiten te 
stellen op basis van de innovatie-effecten, de begrotingsgevolgen en de potentiële invloed op de markt; 

 een toekomstgerichte strategie voor innovatiegericht aanbesteden voor de organisatie te ontwerpen en uit te 
voeren, op basis van effectrijke kansen (bv. ICT- of andere sleuteltechnologieën) en de gerealiseerde effecten van 
afgeronde innovatiegerichte aanbestedingen; 

 de organisatie en anderen ertoe aan te zetten om goede praktijken over te nemen, in overeenstemming met de 
modernisering van de publieke sector op nationaal en EU-niveau en sectorale actieplannen voor opkomende 
technologieën; 

 binnen en buiten de organisatie te pleiten voor de ontwikkeling en het grootschalige gebruik van innovatiegericht 
aanbesteden, deel te nemen aan belangrijke evenementen over innovatiegericht aanbesteden en aan 
deskundigengroepen en netwerken teneinde de tenuitvoerlegging van innovatiegericht aanbesteden te bevorderen 
en bestaande innovatiegerichte aanbestedingsprocedures te verbeteren; 

 strategische overeenkomsten met andere inkopers te sluiten en samenwerkingsstructuren op te zetten die 
regelmatige gecoördineerde of gezamenlijke aanbestedingen mogelijk maken. 
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COMPETENTIE 7: CATEGORIESPECIFIEK 

Omschrijving 

Categoriespecifieke deskundigheid is een kerncompetentie binnen de aanbestedingsprocedure. De kenmerken van 
de categorie van in te kopen goederen, diensten of werkzaamheden moeten goed worden begrepen, onder meer door 
deskundigen en belanghebbenden (professionals en eindgebruikers) te betrekken bij de procedure. De 
aanbestedingsstrategie en -stukken moeten zodanig zijn ontworpen dat de vastgestelde behoeften worden vervuld en 
maximale waarde wordt verkregen. 

KENNIS VAN: de relevante specifieke kenmerken en aspecten van een of meer categorieën goederen, 

diensten of werkzaamheden, waaronder leveranciers, technische parameters en marktvoorwaarden. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 onderzoek te verrichten en relevante informatie te verstrekken over een categorie van goederen, diensten of 
werkzaamheden zodat er geïnformeerde besluiten kunnen worden genomen. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 na te gaan of er wet- en/of regelgeving van toepassing is op de desbetreffende categorie goederen, diensten of 
werkzaamheden (bv. met betrekking tot minimumvoorraden in de gezondheidszorg, of vereisten aan het vervoer 
en de opslag van gevaarlijke materialen); 

 bijdragen te leveren aan de omschrijving van technische producteisen bij het opstellen van technische specificaties. 
 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 geplande uitgaven te regelen of te categoriseren op basis van markttrends, rekening houdend met factoren als 
kwaliteit, dienstverlening, risico’s en kosten. 
 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 te fungeren als referentiepunt voor aanbestedingsprofessionals en gebruikers op het niveau van de organisatie en 
op nationaal niveau; 

 vorm te geven aan het aanbestedingsbeleid van de organisatie of nationaal beleid inzake overheidsopdrachten, en 
aan het gebruik van de goederen, diensten of werkzaamheden in zijn of haar categorie; 

 gerichte thematische leidraden op te stellen en de toepassing van door vergelijkbare organisaties ontwikkelde 
beste praktijken te verspreiden. 
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COMPETENTIE 8: LEVERANCIERSBEHEER 

Omschrijving 

Leveranciersbeheer heeft betrekking op het opbouwen en onderhouden van effectieve relaties met huidige en 
potentiële toekomstige leveranciers. Leveranciersbeheer is van essentieel belang voor een succesvolle uitvoering van 
lopende overheidsopdrachten en toekomstige aanbestedingen. Bovendien kan een grotere kennis over leveranciers 
aanbestedingsprofessionals helpen om meer robuuste, ethische, verantwoordelijke en economisch gunstigere 
toeleveringsketens tot stand te brengen door middel van open communicatie met leveranciers, met name met kleine en 
middelgrote ondernemingen. Het verstrekken van informatie, ondersteuning en potentieel ook opleidingen aan 
leveranciers (bv. over het gebruik van e-aanbestedingen) is altijd een doelmatige manier om deze doelstellingen te 
verwezenlijken en er tegelijk voor te zorgen dat in de communicatie met marktpartijen tijdens de aanbestedingsfase de 
openbare-aanbestedingsbeginselen (non-discriminatie, transparantie, gelijke behandeling) in acht worden genomen. 

KENNIS VAN: strategieën en processen om relaties met leveranciers te ontwikkelen en te onderhouden met 

inachtneming van de openbare-aanbestedingsbeginselen. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 eenvoudige informatieverzoeken van leveranciers te beantwoorden; 

 het werk van aanbestedingsprofessionals te ondersteunen tijdens vergaderingen en andere communicatie met 
leveranciers. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 rechtstreeks te interageren met leveranciers over niet-complexe opdrachten; 

 marktpartijen en leveranciers te adviseren over het uitvoeren van e-aanbestedingsprocedures; 

 de uitvoering door leveranciers te monitoren, trends te identificeren en de benodigde actie te ondernemen; 

 goede werkrelaties met leveranciers te ontwikkelen op basis van vertrouwen, commitment, integriteit en 
bewustzijn van wederzijdse verplichtingen. 
 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 gestructureerde en strategische relaties met (potentiële) leveranciers te onderhouden op basis van vertrouwen, 
commitment, integriteit en bewustzijn van wederzijdse verplichtingen; 

 leveranciers te ondersteunen bij het gebruik van het e-aanbestedingssysteem; 

 trends op het gebied van leveranties te analyseren en daaruit conclusies te trekken over mogelijkheden voor 
verbetering; 

 eventuele geschillen met leveranciers af te handelen; 

 ethische en economisch gunstige toeleveringsketens te identificeren en te bevorderen. 
 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 relaties op hoog niveau met strategische leveranciers te onderhouden; 

 te zoeken naar kansen voor het vergroten van de toegevoegde waarde in complexe projecten met politieke 
implicaties; 

 relevante uitdagingen te herkennen en de benodigde ondersteuning van leveranciers te ontwerpen; 

 ethische en economisch gunstige toeleveringsketens te ontwikkelen en te benutten. 
 



ProcurCompEU – Europees competentiekader voor aanbestedingsprofessionals 

41 

COMPETENTIE 9: ONDERHANDELINGEN 

Omschrijving 

Onderhandelingen kunnen worden gebruikt om de belangen van de organisatie en uiteindelijk die van de 
eindbegunstigde (in de vorm van optimale waarde) veilig te stellen en te bevorderen. Het doel van de onderhandelingen 
is dat de aanbestedende dienst en de leverancier, ondanks potentieel tegengestelde belangen, overeenstemming 
bereiken over het verbeteren van de ingediende inschrijvingen met het oog op een betere vervulling van de in de 
aanbestedingsstukken vastgelegde voorwaarden. In alle onderhandelingen moeten de algemene openbare-
aanbestedingsbeginselen (non-discriminatie, transparantie, gelijke behandeling) en ethische en integriteitsnormen 
worden gerespecteerd. 

KENNIS VAN: onderhandelingsstrategieën tijdens de aanbestedingsfasen en de fase van het 

opdrachtbeheer, met inachtneming van de openbare-aanbestedingsbeginselen. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 basistaken uit te voeren die verband houden met het onderhandelingsproces; 

 het onderhandelingsproces te ondersteunen door gegevens en andere input te verzamelen en data-analyses uit te 
voeren. 
 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 input, gegevens en informatie te verzamelen, waaronder van interne deskundigen, voor het ontwerpen van 
onderhandelingsstrategieën; 

 actief deel te nemen aan onderhandelingsvergaderingen; 

 onderhandelingen te leiden en eenvoudige problemen in niet-gecompliceerde routineprojecten op te lossen; 

 ondersteuning te verlenen in onderhandelingen over complexere projecten. 
 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 onderhandelingsstrategieën en -standpunten te formuleren op basis van onderzoek en analyse en input van 
interne belanghebbenden; 

 deel te nemen aan onderhandelingen en oplossingen te vinden voor complexe problemen in verband met 
verschillende soorten aanbestedingen en opdrachten; 

 leiding te geven aan de meeste onderhandelingen over – wat risico, technische eisen en/of procedurele aspecten 
betreft – zeer complexe projecten. 
 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 leiding te geven aan complexe operationele en strategische onderhandelingen over een breed scala aan 
opdrachten, aangelegenheden en belanghebbende partijen; 

 leiding te geven aan complexe onderhandelingen over zeer complexe, risicovolle en politiek gevoelige 
aanbestedingen; 

 optimale waarde te genereren en de oplossingen te verkrijgen die het best bijdragen tot de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen. 
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Cluster "competenties vóór de gunning": 

COMPETENTIE 10: BEHOEFTENANALYSE 

Omschrijving 

De behoeftenanalyse is het proces waarin de behoeften worden geïnventariseerd, met inbegrip van de mogelijke 

gevolgen voor de gerealiseerde waarde of de milieueffecten van de aanbesteding. Dit kan op verschillende manieren, 
waaronder door: 

 het onderhouden van contacten met interne en externe belanghebbenden (d.w.z. binnen de organisatie zelf of met 
derden) om hun behoeften te inventariseren; 

 het vertalen van de vastgestelde behoeften in aanbestedingsplanning van goederen en diensten, of in 
overeenstemming met het begrotingsplan van de organisatie; 

 het eventueel aggregeren van behoeften die verband houden met hetzelfde aanbestedingsvoorwerp. 

KENNIS VAN: technieken en instrumenten voor het analyseren van de onderliggende behoeften van de 

organisatie en eindgebruikers in verband met het voorwerp van de aanbesteding. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 op een gestructureerde manier relevante informatie uit meerdere bronnen te verzamelen (bijvoorbeeld met behulp 
van standaardformulieren); 

 te interageren met interne en externe partijen om de behoeften van de organisatie in kaart te brengen; 

 een concept-behoeftenanalyse op te stellen. 
 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 te interageren met interne en externe partijen om het hele scala aan huidige en voor de toekomst voorzienbare 
behoeften te inventariseren; 

 de verzamelde gegevens te analyseren en te interpreteren en conclusies te trekken over potentiële behoeften; 

 vergelijkbare gevallen te identificeren en voorstellen te doen voor de aggregatie van behoeften teneinde 
besparingen te realiseren; 

 autonoom op te treden bij het vaststellen van de noodzaak van en het uitvoeren van 
standaardaanbestedingsprocedures. 
 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 het hele proces van het analyseren van behoeften en het interpreteren van gegevens te beheren; 

 technische deskundigheid in te brengen wanneer dat nodig is in complexe aanbestedingsprocedures; 

 contacten te onderhouden met collega’s om geavanceerde technologische kennis te vergaren met het oog op het 
opstellen van technische specificaties; 

 alternatieve opties en oplossingen voor te stellen om beter in te spelen op onderliggende behoeften en prioriteiten 
en daarmee samenhangende aanbevelingen te doen; 

 oplossingen en strategieën in te voeren die ertoe bijdragen dat kan worden geanticipeerd op innovatieve manieren 
om interne en externe behoeften te vervullen (bv. door de aggregatie van behoeften); 

 de aanbevolen aanpak overtuigend te communiceren naar interne en externe partijen. 
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Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 het volledige proces van behoeftenanalyse te overzien, met een goed oog voor kansen om het rendement van de 
aanbesteding te verbeteren en voor de effecten op de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen in de hele 
organisatie; 

 te adviseren over een mogelijk onderscheid tussen investeringskosten en lopende uitgaven in een specifieke 
begroting; 

 invloed uit te oefenen op relevante belanghebbenden om de bredere aanbestedingsstrategie van de organisatie 
ten uitvoer te leggen, en mogelijke synergieën tussen organisaties te identificeren; 

 de strategie van de organisatie voor het vaststellen van behoeften aan te sturen en uit te dagen en een prestatie- 
en innovatiecultuur tot stand te brengen. 
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COMPETENTIE 11: MARKTANALYSE EN MARKTINSCHAKELING 

Omschrijving 

Marktanalyse zorgt ervoor dat de organisatie een duidelijk beeld heeft van de goederen en diensten die de markt wel 
en niet kan aanbieden, en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarbij wordt informatie verzameld over belangrijke 
marktfactoren (zoals politieke, technologische, sociale en milieuaspecten) en over potentiële inschrijvers. Deze informatie 
kan worden gebruikt om de aanbestedingsstrategie (bv. een onderverdeling in kavels) te formuleren en de referentieprijs 
en selectie- en gunningscriteria vast te stellen teneinde de doelstellingen van de organisatie beter te kunnen 
verwezenlijken. 

Marktinschakeling bestaat uit een raadplegingsproces waarin potentiële inschrijvers en oplossingen worden 

geïdentificeerd, lacunes tussen de aanbestedingsbehoeften en wat de markt kan bieden worden vastgesteld of de markt 
wordt geïnformeerd over een naderende aanbesteding. Om marktpartijen bij het proces te betrekken, kunnen 
verschillende technieken worden toegepast, zoals vragenlijsten, technische dialogen, open dagen en het rechtstreeks 
versturen van e-mails aan leveranciers; deze technieken kunnen worden gebruikt zolang ze worden uitgevoerd met 
inachtneming van de openbare-aanbestedingsbeginselen (non-discriminatie, transparantie, gelijke behandeling) en 
ethische, privacy-, vertrouwelijkheids- en integriteitsnormen, zodat daadwerkelijke en eerlijke mededinging wordt 
gewaarborgd. 

KENNIS VAN: technieken en instrumenten voor marktanalyse en marktinschakeling die kunnen worden 

gebruikt om de kenmerken van de leveranciersmarkt, de marktvoorwaarden en markttrends te begrijpen 

met het oog op het vaststellen van de aanbestedingsstrategie. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 de beginselen van transparantie, non-discriminatie en gelijke behandeling en ethische, privacy-, vertrouwelijkheids- 
en integriteitsnormen toe te passen op marktconsultaties; 

 informatie te verzamelen uit verschillende bronnen, zonder daar leveranciers bij te betrekken, ter ondersteuning 
van een marktbeoordeling in verband met eenvoudige vereisten; 

 ondersteunende documenten op te stellen. 
 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 de beginselen van transparantie, non-discriminatie en gelijke behandeling en ethische, privacy-, vertrouwelijkheids- 
en integriteitsnormen toe te passen op marktconsultaties; 

 marktonderzoeken te analyseren en te interpreteren om kosten te ramen en begrotingsprognoses te maken; 

 de potentiële impact van marktfactoren te evalueren met behulp van passende instrumenten. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 marktanalyses te evalueren en te zorgen voor de volledigheid daarvan; Marktonderzoek te verrichten naar 
complexe behoeften van de organisatie met inachtneming van de openbare-aanbestedingsbeginselen; 

 marktkansen te identificeren en maatregelen voor te stellen waarmee eventuele risico’s worden beperkt; 

 processen op te zetten die ervoor zorgen dat een relevant aantal leveranciers kan deelnemen aan 
marktconsultaties en concurrentiegerichte dialogen; 

 ervoor te zorgen dat aanbestedingsstrategieën zodanig zijn ontworpen dat ze de marktvoorwaarden, 
beleidsdoelstellingen en geïdentificeerde kansen weerspiegelen; 

 risico’s voor echte mededinging te identificeren in geval van een beperkt marktaanbod, dat ofwel het gevolg kan 
zijn van een beperkt aantal actieve leveranciers, ofwel van de aard van de dienst of goederen. 
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Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 marktvoorwaarden en -kansen te benutten om de aanbestedingsstrategie aan te passen aan opkomende 
markttrends en zodanig vorm te geven dat de beleidsdoelstellingen van de organisatie op de best mogelijke wijze 
worden verwezenlijkt; 

 te adviseren over de beste technieken om marktpartijen in te schakelen, en voorstellen te doen voor het beperken 
van de daaraan verbonden risico’s; 

 toezicht te houden op het marktanalyseproces en relevante besluiten te nemen op basis van de beoordeling; 

 te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en potentiële risico’s in de toeleveringsketen; 

 een cultuur te bevorderen waarin interne behoeften worden vervuld (of meer dan worden vervuld) en maximale 
waarde wordt gerealiseerd; 

 markten te begrijpen en open te stellen door toeleveringsketens te beïnvloeden (bv. door kleine en middelgrote 
ondernemingen te raadplegen) via marktinschakeling. 
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COMPETENTIE 12: AANBESTEDINGSSTRATEGIE 

Omschrijving 

Bij het ontwerpen van de aanbestedingsstrategie wordt doelbewust gebruikgemaakt van verschillende elementen 
van de aanbestedingscyclus om op basis van de marktvoorwaarden het proces te ontwikkelen dat de doelstellingen van 
de organisatie op de meest effectieve wijze verwezenlijkt en daadwerkelijke mededinging waarborgt. Dit omvat het 
maken van een keuze tussen:  

 verschillende typen aanbestedingsprocedures; 

 afzonderlijke of gezamenlijke aanbesteding; 

 verschillende kenmerken van de procedure, zoals de reikwijdte, de duur en een eventuele onderverdeling in kavels; 

 verschillende technieken en instrumenten voor elektronische indiening (elektronische veilingen en catalogi, 
dynamische inkoopsystemen); 

 verschillende typen contracten (bv. directe contracten of raamcontracten) en contractbepalingen inzake de uitvoering 
van de opdracht. 

KENNIS VAN: de beschikbare aanbestedingsstrategieën en de componenten daarvan (bv. keuze en 

kenmerken van de verschillende procedures, indieningsinstrumenten, soorten contracten) die kunnen 

worden gebruikt om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 veelgebruikte aanbestedingsprocedures, technieken voor elektronische indiening en contracttypen te begrijpen; 

 ondersteuning te verlenen aan onderzoek naar aanbestedingsprocedures, -technieken en -instrumenten voor de 
aanbestedingsstrategie; 

 input te verstrekken voor het besluitvormingsproces met betrekking tot de aanbestedingsstrategie, bv. door 
informatie over aanbestedingsopties samen te vatten en te rapporteren. 
 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 de verschillende stappen van de aanbestedingsstrategie te begrijpen; 

 de informatie te verzamelen die nodig is om op gegevens gebaseerde strategische besluiten te nemen en 
aanbevelingen te doen; 

 effectief gebruik te maken van het hele scala aan aanbestedingsprocedures, technieken voor elektronische 
indiening en contracttypen, en indien nodig van contractbepalingen inzake de uitvoering van de opdracht. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 voorstellen te doen voor het gebruik van verschillende aanbestedingsprocedures en -technieken bij het ontwerpen 
van de aanbestedingsstrategie; 

 het onderzoeks- en analyseproces te overzien en het definitieve besluit over het meest passende 
aanbestedingsproces te nemen; 

 ervoor te zorgen dat de juiste middelen beschikbaar zijn voor het onderzoeks- en analyseproces; 

 gebruik te maken van de resultaten van marktanalyses, risico’s van mededingingsbeperkende gedragingen van 
leveranciers in verband met de verschillende opties te beoordelen en actie te ondernemen om die risico’s te 
beperken; 

 besluiten te nemen over het ontwerp van de aanbestedingsstrategie met behulp van het hele scala aan 
aanbestedingsprocedures en -technieken. 
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Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 deskundig advies te verstrekken aan professionals over het ontwerpen van aanbestedingen, en het gebruik van 
alternatieve aanbestedingsprocedures te ondersteunen; 

 bij te dragen tot de beleidsvorming op het niveau van de organisatie en op nationaal niveau teneinde een goede 
aanbestedingsstrategie te ontwikkelen; 

 de bevindingen van marktanalyses en marktinschakeling te analyseren en toe te passen bij het ontwerpen van de 
aanbestedingsstrategie. 
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COMPETENTIE 13: TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Omschrijving 

Bij het opstellen van technische specificaties worden de bevindingen van de behoeftenanalyse en de marktanalyse 
omgezet in concrete specificaties en evaluatiecriteria die kunnen worden gebruikt om inschrijvingen te beoordelen en 
opdrachten te gunnen. Dit omvat het vaststellen van doelstellingen en van niet te gedetailleerde minimumeisen aan het 
aanbestedingsvoorwerp om te voorkomen dat de mededinging onnodig wordt beperkt. Om innovatie en voortdurende 
verbetering mogelijk te maken, moeten technische specificaties resultaatgericht en toekomstbestendig zijn. Publieke 
inkopers zouden al bij het opstellen van technische specificaties de uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria moeten 
formuleren die zullen worden toegepast om de inschrijvingen te evalueren teneinde de economisch meest voordelige 
inschrijving (EMVI) te selecteren. Technische specificaties kunnen ook verwijzingen naar normen en labels bevatten om 
te zorgen voor consensus, transparantie en gelijke behandeling. 

KENNIS VAN: het opstellen van technische specificaties die potentiële inschrijvers in staat stellen om 

realistische inschrijvingen in te dienen die rechtstreeks tegemoetkomen aan de onderliggende behoeften 

van de organisatie. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 bij te dragen aan het opstellen van duidelijke technische specificaties; 

 gestandaardiseerde of eerder gebruikte aanbestedingsspecificaties aan te passen aan actuele behoeften. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 informatie over en analyses van technische inhoud te verzamelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van 
specificaties; 

 de selectie- en gunningscriteria en hun invloed op de markt toe te passen; 

 ervoor te zorgen dat de technische specificaties overeenstemmen met de beginselen van openbare aanbestedingen, 
met horizontale verplichtingen zoals toegankelijkheid en met de geldende sectorspecifieke wettelijke vereisten; 

 gebruik te maken van andere criteria dan de prijs in routinematige aanbestedingsprocedures, met een passende 
weging van die criteria om de beste prijs-kwaliteitverhouding te verkrijgen; 

 verwijzingen naar normen en labels te maken om het wederzijdse begrip van kopers en leveranciers ten aanzien van 
aanbestedingsdocumenten te vergroten; 

 overleg te plegen met deskundigen om inzicht te krijgen in de technologische routekaarten die zullen worden gebruikt 
bij het opstellen van technische specificaties voor innovatiegericht aanbesteden. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 specificaties op te stellen die aansluiten op marktontwikkelingen en veranderende behoeften; 

 contacten te onderhouden met relevante collega’s en diensten om geavanceerde technologische kennis te vergaren 
met het oog op het opstellen van technische specificaties; 

 selectie- en gunningscriteria te formuleren die de beste resultaten opleveren, met inzicht in de marktimplicaties en 
wettelijke vereisten, evenals voor eventueel gebruik van normen en labels; 

 teamleden te ondersteunen bij het opstellen van technische specificaties; 

 technologische routekaarten te begrijpen en te verwerken in technische specificaties. 
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Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 advies te verstrekken over of leiding te geven aan de ontwikkeling van zeer complexe specificaties; 

 de ontwikkeling van innovatieve en toekomstgerichte specificaties, waaronder functionele vereisten, af te stemmen 
met de betrokken specialisten en deskundigen; 

 technische specificaties voor complexe, markante aanbestedingen te evalueren. 
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COMPETENTIE 14: AANBESTEDINGSSTUKKEN 

Omschrijving 

Voordat een aanbestedingsprocedure wordt gestart, moeten de aanbestedingsstukken worden opgesteld, met 
inbegrip van de uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria die de basis vormen voor het nemen van een besluit over de 
gunning van de opdracht. In de aanbestedingsstukken (en de technische specificaties) worden de administratieve 
vereisten van de procedure beschreven, wordt de geraamde waarde van de opdracht gerechtvaardigd en worden de 
voorwaarden voor de indiening, evaluatie en gunning van de opdracht gespecificeerd. Daarnaast kunnen in de 
aanbestedingsstukken nog andere elementen worden opgenomen, zoals ontwerpcontractbepalingen, annulerings-, 
wijzigings- en beëindigingsvoorwaarden, bepalingen inzake de uitvoering van de opdracht, enz. 

KENNIS VAN: de inhoud van aanbestedingsstukken, waaronder de uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria 

die de basis vormen voor het nemen van een besluit over de gunning van de opdracht en een succesvolle 

aanbestedingsprocedure moeten waarborgen. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 ondersteuning te geven aan het opstellen van aanbestedingsstukken, zoals instructies voor inschrijvers, in te vullen 
bijlagen en ontwerpcontracten, op basis van richtlijnen en modelformulieren; 

 de kwaliteit van het proces van het opstellen van aanbestedingsstukken te bewaken door de juiste methodologie 
en normen toe te passen. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 aanbestedingsstukken op te stellen die overeenstemmen met het beleid van de organisatie en EU- en nationale 
wet- en regelgeving; 

 aankondigingen van opdrachten te publiceren en vragen van marktdeelnemers over aanbestedingsstukken te 
beantwoorden; 

 in samenwerking met juridisch adviseurs standaard- en niet-standaardcontractbepalingen te ontwerpen; 

 te verifiëren of de opgestelde aanbestedingsstukken compleet zijn en voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 aanbestedingsstukken te ontwerpen en op te stellen waarin beleidsdoelen worden weerspiegeld en die ertoe 
bijdragen dat optimale waarde verkregen; 

 ervoor te zorgen dat de juiste methodologie wordt toegepast op de aanbestedingsstukken; 

 financiële en juridische risico’s van de betrokken stukken te voorzien en te voorkomen; 

 de definitieve aanbestedingsstukken goed te keuren en andere, daarmee verband houdende managementbesluiten 
te bekrachtigen. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 binnen de organisatie bij te dragen aan de beleidsvorming met betrekking tot aanbestedingsstukken en te 
fungeren als referentiepunt voor anderen in verband met de evaluatie en controle van de conformiteit van de 
stukken met alle wettelijke voorwaarden; 

 een transparante en passende strategie voor de aanbestedingsstukken van de organisatie te ontwerpen en uit te 
voeren, met volledige inachtneming van alle wettelijke beperkingen en mogelijkheden. 
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COMPETENTIE 15: EVALUATIE VAN DE INSCHRIJVINGEN 

Omschrijving 

Bij de evaluatie van de inschrijvingen moeten de inschrijvingen op objectieve wijze en in overeenstemming met de 
wettelijke vereisten worden beoordeeld op basis van de in de aanbesteding vermelde uitsluitings-, selectie- en 
gunningscriteria teneinde de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) vast te stellen. Het evaluatiecomité moet 
worden geleid door ervaren professionals die uitstekend bekend zijn met hun taken, verantwoordelijkheden en 
procedurele verplichtingen, ondersteund door technische deskundigen op het gebied van het aanbestedingsvoorwerp, 
die ook zouden moeten worden betrokken bij het beoordelen van standaarden en labels; Het proces moet worden 
gedocumenteerd, zodat de redenen voor de gunning kunnen worden aangetoond en gerechtvaardigd. 

KENNIS VAN: het passende evaluatieproces, afhankelijk van het type aanbestedingsprocedure, met inbegrip 

van de taken en verantwoordelijkheden van het evaluatiecomité, om ervoor te zorgen dat alle inschrijvingen 

op een objectieve en transparante wijze worden beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde criteria. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 ondersteuning te geven aan het evaluatieproces, onder meer door het opstellen van documenten voor het 
evaluatiecomité; 

 aanbestedingsstukken te beheren, inclusief de ontvangst en archivering van inschrijvingen; 

 deel te nemen aan de beoordeling van inschrijvingen en ervoor te zorgen dat het proces wordt gedocumenteerd. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 inschrijvingen te evalueren op basis van de vastgestelde criteria en aanbevelingen te doen in het kader van het 
besluitvormingsproces; 

 voor routineopdrachten te fungeren als lid met stemrecht van evaluatiecomités; 

 op basis van de inschrijvingen mogelijke gevallen van mededingingsbeperkende en corrupte gedragingen te 
ontdekken, zoals samenspanning door leveranciers; 

 inschrijvers feedback te verstrekken; 

 het proces van rangschikking van de inschrijvingen te documenteren met het oog op een correcte verslaggeving en 
de vorming van een controlespoor. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 voor de meest typen procedures te fungeren als voorzitter van het evaluatiecomité; 

 ervoor te zorgen dat het evaluatieproces op een consistente en transparante manier wordt uitgevoerd en eerlijk 
verloopt; 

 ervoor te zorgen dat evaluatiecomités bestaan uit een passend aantal leden die over de juiste vaardigheden en 
kennis beschikken en geen belangenconflicten hebben; 

 de resultaten van het werk van het evaluatiecomité te communiceren aan de belanghebbenden. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 op sturende wijze bij te dragen aan het nemen van besluiten over complexe gevallen waarin de inschrijvingen 
moeilijk te beoordelen zijn of waarin sprake is van belangenverstrengeling; 

 deskundigen voor te stellen voor deelname aan een evaluatiecomité. 
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Cluster “competenties na de gunning” 

COMPETENTIE 16: OPDRACHTBEHEER 

Omschrijving 

Opdrachtbeheer houdt in dat het voorwerp van de aanbesteding wordt gerealiseerd overeenkomstig de voorwaarden 

in de technische specificaties en het contract en voldoet aan alle wettelijke eisen en technische specificaties. 
Opdrachtbeheer omvat aspecten van governance, risico, prestaties (en kernprestatie-indicatoren (KPI’s)), voorschriften 
met betrekking tot wijziging van opdrachten en financieel beheer van opdrachten. 

In het geval van contracten met betrekking tot goederen omvat opdrachtbeheer ook het beheer van de logistiek en 
voorraadbeheer. Dat betekent dat ervoor moet worden gezorgd dat de goederen op tijd worden geleverd en voldoen aan 
de kwaliteitsnormen en dat voorraden consistent en kosteneffectief worden beheerd. 

KENNIS VAN: de beginselen van opdrachtbeheer met het oog op een behoorlijke uitvoering van de opdracht, 

in overeenstemming met alle wettelijke eisen en technische specificaties en rekening houdend met 

logistieke aspecten en voorraadbeheer. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het monitoren van de uitvoering van de opdracht; 

 databanken en registers van opdrachten te actualiseren en bij te houden; 

 uitvoeringsfuncties te ondersteunen in overeenstemming met de reikwijdte, de kwaliteit, het tijdschema en de 
begroting van de opdracht; 

 verslag te doen van contractuele mijlpalen en resultaten; 

 het voorraadbeheer te ondersteunen en eventuele logistieke problemen of problemen met voorraadbeheer te 
signaleren. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 het beheerplan van de opdracht vast te stellen en uit te voeren; 

 de uitvoering van de opdrachten te toetsen aan vooraf vastgestelde KPI’s; 

 regelmatige risicobeoordelingen uit te voeren voor aanbestedingscontracten; 

 de voorwaarden van de opdracht toe te passen in verschillende omstandigheden; 

 te adviseren over opdrachtwijzigingen; 

 de voorbereidingen te treffen voor beëindiging van de opdracht; 

 corrigerende maatregelen te nemen in geval van afwijkingen van de contractvoorwaarden; 

 zelf opgedane ervaring toe te passen op de logistiek en op het voorraadbeheer. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 een portfolio van opdrachten voor de inkoop van goederen, werkzaamheden en diensten te beheren; 

 al tijdens de fase vóór de gunning te anticiperen op de uitvoering van de opdracht teneinde het aantal 
opdrachtwijzigingen in een later stadium te minimaliseren; 

 managementpraktijken aan te passen aan moeilijke situaties; 

 een besluit te nemen over de beëindiging van een opdracht; 

 adviezen over verbintenissenrechtelijke aspecten en opdrachtbeheerstrategieën te begrijpen en zelf te verstrekken; 

 de logistiek en het voorraadbeheer toe te snijden op de levering van complexe goederen. 

Deskundig niveau 



ProcurCompEU – Europees competentiekader voor aanbestedingsprofessionals 

53 

De persoon is in staat om: 

 toezicht te houden op het beheer van complexe opdrachten en advies te verstrekken over de beëindiging van 
opdrachten; 

 vorm te geven aan beleid inzake het beheer van opdrachten op het niveau van de organisatie of op nationaal 
niveau; 

 de logistiek en het voorraadbeheer af te stemmen op nationaal beleid of wettelijke eisen; 

 de logistiek en het voorraadbeleid van de organisatie doelmatig en doeltreffend aan te sturen
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COMPETENTIE 17: CERTIFICERING EN BETALING 

Omschrijving 

Voordat een contractant wordt betaald voor goederen, werkzaamheden of diensten moet de aanbestedende dienst 
nagaan of is voldaan aan alle specificaties in de voorwaarden van de opdracht en of alle toepasselijke financiële en 
boekhoudregels zijn nageleefd. 

KENNIS VAN: de verificatiebeginselen en het financiële controlekader die ervoor moeten zorgen dat de 

betreffende goederen, diensten of werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden van de opdracht en dat 

alle toepasselijke financiële en boekhoudregels zijn nageleefd voordat wordt overgegaan tot betaling. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 facturen en andere documenten te verzamelen voor het verificatieproces; 

 bij te dragen aan de vastlegging van een duidelijk controlespoor voor alle verrichte betalingen. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 de voor het proces van certificering van betalingen benodigde documenten te evalueren; 

 relevante technieken en instrumenten toe te passen om dubbele betalingen te voorkomen; 

 te beoordelen of goederen, werkzaamheden of diensten voldoen aan de voorwaarden voor routinematige 
opdrachten; 

 aanbevelingen op te stellen voor de goedkeuring of afwijzing van betalingen. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 te beoordelen of goederen, werkzaamheden of diensten voldoen aan de voorwaarden voor complexe opdrachten; 

 mitigatiemaatregelen te ontwikkelen om fraude met betalingen (zoals dubbele betalingen) te voorkomen en/of te 
ontdekken; 

 betalingsverzoeken goed te keuren of af te wijzen. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 binnen de organisatie een cultuur van verificatie van betalingen te creëren; 

 oplossingen te vinden voor problemen met betalingen in verband met het niet overeenstemmen van goederen, 
werkzaamheden of diensten met de voorwaarden van opdrachten met een hoge waarde. 
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COMPETENTIE 18: RAPPORTAGE EN EVALUATIE 

Omschrijving 

Rapportage en evaluatie behelst het achteraf beoordelen van de geleverde producten en de resultaten van het 
aanbestedingsproces om sterke en zwakke punten te identificeren en lessen te trekken voor toekomstige 
aanbestedingen. Dit gebeurt door relevante gegevens te verzamelen in overeenstemming met de 
verslagleggingsverplichtingen op het niveau van de organisatie en op nationaal niveau. 

KENNIS VAN: instrumenten en technieken voor het monitoren van de uitvoering van opdrachten 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 input te geven voor de analyse van de uitvoering van opdrachten door gegevens over het aanbestedingsbeheer te 
verzamelen; 

 registers bij te houden van de transacties en ervoor te zorgen dat er een controlespoor wordt aangelegd; 

 de gegevens te verzamelen die nodig zijn om te voldoen aan verslagleggingsverplichtingen op het niveau van de 
organisatie en op nationaal niveau. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 het rapportage- en evaluatieproces uit te voeren om ervoor te zorgen dat de organisatie lessen trekt uit opgedane 
ervaringen; 

 gegevens over de uitvoering te analyseren en duidelijke bevindingen en aanbevelingen te formuleren; 

 verificaties achteraf te verrichten en verslagen over standaardgevallen van tekortschietende uitvoering op te 
stellen. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 complexe gevallen van tekortschietende uitvoering te analyseren, onderliggende oorzaken vast te stellen en 
aanbevelingen te doen voor corrigerende maatregelen; 

 te zorgen voor de transparantie van gegevens en bevindingen conform het beleid en normen op het niveau van de 
organisatie en op nationaal niveau; 

 de aanbevelingen van auditverslagen en verslagen over verificaties achteraf ten uitvoer te leggen; 

 leveranciers te betrekken bij besprekingen over een betere uitvoering. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 de rapportage over de uitvoering van de opdracht te analyseren om de bijdrage daarvan aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de organisatie te beoordelen; 

 verslagen over complexe gevallen van tekortschietende uitvoering te evalueren; 

 toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van aanbevelingen in auditverslagen en verslagen over verificaties 
achteraf; 

 binnen de organisatie een cultuur van overleg met leveranciers te ontwikkelen en duidelijke communicatiekanalen 
voor feedback en verbetering te creëren. 
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COMPETENTIE 19: CONFLICTOPLOSSING EN BEMIDDELING 

Omschrijving 

Conflictoplossing en bemiddeling hebben betrekking op: 

 het voorkomen en oplossen van meningsverschillen, geschillen en conflicten tussen partijen in alle fasen van het 
aanbestedingsproces en het beheer van de opdracht, met als doel om overeenstemming te bereiken in het 
gezamenlijke belang van beide partijen; 

 het beheren van tegen de organisatie ingediende klachten volgens het nationale toetsingssysteem; 

 het begrijpen van het nationale toetsingssysteem en het nationale stelsel van rechtsmiddelen en van 
geschillenbeslechtingsmechanismen op verschillende niveaus. 

KENNIS VAN: conflictoplossings- en bemiddelingsprocessen, waaronder het beheer van klachten en 

procedures in de context van het nationale toetsingssysteem. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 potentiële conflicten te identificeren en deze overeenkomstig het beleid van de organisatie door te verwijzen 
binnen de hiërarchie; 

 informatie te verzamelen ter ondersteuning van het beheer van klachten. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 te anticiperen op potentiële conflicten en stappen te ondernemen om ze te voorkomen; 

 de feiten van de situatie objectief te analyseren en duidelijke bevindingen en aanbevelingen voor mogelijke 
oplossingen te presenteren; 

 deel te nemen aan conflictoplossingsprocessen; 

 bij te dragen tot de afhandeling van klachten, bv. door passende responsen te formuleren. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 procedurele en contractuele aangelegenheden te beheren, zoals vorderingen, geschillen, enz.; 

 het conflictoplossingsproces te beheren met behulp van verschillende conflictoplossings-, arbitrage- en 
bemiddelingstechnieken; 

 aanbevelingen te doen voor verbeteringen van procedures binnen de organisatie om conflicten en klachten te 
voorkomen dan wel op te lossen. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 leiding te geven aan de activiteiten in geval van conflictescalatie; 

 definitieve goedkeuring te verlenen aan de respons op klachten; 

 lessen die zijn getrokken uit op nationaal en Europees niveau getoetste gevallen, uit goede praktijken en uit 
gevallen die zijn opgelost zonder dat het tot een officiële klacht is gekomen naar de praktijk te vertalen; 

 met de inschrijvers en leveranciers een cultuur van conflictoplossing en bemiddeling te creëren. 
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  Zachte competenties 

Cluster “persoonlijke competenties” 

COMPETENTIE 20: AANPASSINGSVERMOGEN EN MODERNISERING 

Omschrijving 

Publieke aanbestedingsprofessionals moeten kunnen reageren op en zich kunnen aanpassen aan veranderende taken 
en omstandigheden. Dat kunnen veranderingen in werkmethoden (bv. digitalisering), de verwachtingen van burgers (bv. 
voedselveiligheid), technologische oplossingen en uitdagingen (bv. big data en cyberveiligheid), rampenscenario’s (bv. 
pandemieën, natuurrampen) of beleidsuitdagingen (bv. klimaatverandering) zijn. 

Openbare-aanbestedingsprofessionals moeten op de hoogte zijn van relevante veranderingen in de wet- en 
regelgevings-, de politieke en de technologische omgeving van openbare aanbestedingen. Ze moeten openstaan voor 
veranderende omstandigheden, nieuwe ideeën en zienswijzen en nieuwe werkmethoden. Ze moeten zich kunnen 
aanpassen en bestand zijn tegen veranderingen, en die zelfs omarmen door te zoeken naar moderne en innovatieve 
oplossingen om uitdagingen in aanbestedingsprocedures het hoofd te kunnen bieden. Ze moeten, om te zorgen voor 
naleving, in staat zijn hun aanpak in noodsituaties opnieuw te beoordelen en tegelijkertijd volledig gebruik te maken van 
de beschikbare flexibiliteit. Ze zouden moeten zoeken naar leer- en ontwikkelingskansen die een soepele aanpassing 
aan veranderingen en nieuwe instrumenten ondersteunen. 

KENNIS VAN: technieken en instrumenten van veranderingsmanagement. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 nieuwe prioriteiten op een positieve manier te accepteren en nieuwe instrumenten en processen toe te passen; 

 voorstellen te doen voor manieren om een verandering effectief te laten zijn, en een positieve houding aan te 
nemen. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 nieuwe aanbestedingstechnieken en -benaderingen toe te passen in het kader van strategieën voor de 
modernisering van aanbestedingen; 

 bij te dragen tot een omgeving die leerprocessen en verandering op individueel en teamniveau vergemakkelijkt. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 innovatie en verandering te managen om de effectiviteit daarvan en de reactie- en aanpassingssnelheid te 
maximaliseren; 

 interne procedures en werkstromen aan te passen aan geïmplementeerde veranderingsinitiatieven; 

 het aanbestedingsteam en de organisatie zodanig voor te bereiden op verandering dat ze er goed op kunnen 
reageren en zich eraan kunnen aanpassen; 

 een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor innovatie, leren en ontwikkeling en ervoor te zorgen dat leer- en 
ontwikkelingsbehoeften worden vervuld. 
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Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 te kiezen voor nieuwe innovatieve en effectieve manieren om de aanbestedingsprocessen van de organisatie te 
verbeteren, in overeenstemming met innovatietrends in openbare diensten; 

 vast te stellen welke competenties en deskundigheid de organisatie in de toekomst nodig zal hebben om snel op 
verandering te kunnen reageren en zich daaraan aan te passen; 

 de organisatiecontext voor leren, ontwikkeling en professionalisering op te zetten door de vaardigheden van 
personeel dat zich bezighoudt met aanbestedingen te vergroten; 

 een cultuur van verandering en innovatie te bevorderen om betere resultaten voor burgers te realiseren.  
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COMPETENTIE 21: ANALYTISCH EN KRITISCH DENKEN 

Omschrijving 

Aanbestedingsprofessionals moeten analytisch en kritisch kunnen denken om informatie accuraat en objectief te 
kunnen beoordelen. Daarbij moeten ze gebruikmaken van hun gezond verstand, anticiperen op kansen en dreigingen en 
problemen op een efficiënte en creatieve manier kunnen oplossen. 

KENNIS VAN: technieken en instrumenten voor analytisch en kritisch denken. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 relevante gegevens te verzamelen en te analyseren en daarbij bestaande kwalitatieve en kwantitatieve 
benaderingen op een consequente manier toe te passen; 

 alternatieve oplossingen voor problemen te vinden en voor te stellen; 

 gedurende het hele aanbestedingsproces alert te zijn op kansen en risico’s. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 trends en patronen te interpreteren bij het verwerken van gegevens; 

 documenten met een kritisch oog te bezien en ervoor te zorgen dat implicaties en risico’s in aanmerking worden 
genomen; 

 het bewustzijn van collega’s en belanghebbenden van potentiële risico’s te analyseren en te vergroten en 
voorstellen te doen voor adequate methoden voor het beperken van risico’s. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 analytische processen te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat alle relevante factoren in aanmerking worden 
genomen; 

 criteria voor het evalueren van gegevens vast te stellen, rekening houdend met huidige en toekomstige behoeften; 

 de aanbestedingsaanpak aan te passen aan de situatie en de vereisten. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 de aard en de reikwijdte van analyses te bepalen; 

 analyseoutputs te interpreteren ter informering en motivering van strategische besluiten; 

 leiding te geven aan de monitoring van opkomende dreigingen. 
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COMPETENTIE 22: COMMUNICATIE 

Omschrijving 

Communicatie moet ervoor zorgen dat de doelen en processen van het algemene aanbestedingsbeleid en van 
afzonderlijke aanbestedingsprocedures door belanghebbende partijen goed worden begrepen. Communicatie steunt op 
het gebruik van passende communicatiekanalen (mondeling, schriftelijk, elektronisch) om relevante en nauwkeurige 
informatie te verstrekken, met inachtneming van de openbare-aanbestedingsbeginselen van non-discriminatie, 
transparantie en gelijke behandeling. Daarbij moeten openbare-aanbestedingsprofessionals zich aanpassen aan het 
communicatiemedium en zich richten tot de specifieke doelgroep. 

KENNIS VAN: communicatie-instrumenten en -technieken en de wijze waarop de openbare-

aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn op verschillende communicatiesituaties. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 actief te luisteren en duidelijk, logisch en beknopt te spreken en te schrijven; 

 te zorgen voor een efficiënte bekendmaking van informatie via diverse communicatiekanalen; 

 het team bij te staan bij het ontwerpen van duidelijke en deugdelijke communicatieproducten. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 actief te luisteren en communicatievaardigheden te gebruiken in gesprekken en vergaderingen; 

 gedetailleerde en nauwkeurige communicatieproducten op te stellen en aanbestedingsprioriteiten te integreren in 
de communicatiestrategie van de organisatie. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 strategische, wervende en overtuigende communicatieproducten met een consistente boodschap rond waarden en 
doelstellingen te produceren; 

 de communicatiestrategie van de organisatie te vertalen naar specifieke aanbestedingsprojecten door de relevante 
communicatieproducten te ontwikkelen, toezicht te houden op het ontwerp en de productie ervan en een structuur 
te creëren die zorgt voor een goede communicatiestroom. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 binnen de organisatie een open en transparante omgeving voor communicatie te creëren en te bevorderen; 

 een communicatiestrategie voor de openbare aanbestedingen van de organisatie vast te stellen waarin de 
aanbestedingsprioriteiten van de organisatie voor het voetlicht worden geplaatst; 

 creatieve, innovatieve en effectieve communicatiemethoden te bevorderen; 

 complexe informatieverzoeken te beantwoorden en goed om te gaan met controversiële communicatiekwesties 
binnen en buiten de organisatie. 
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COMPETENTIE 23: ETHIEK EN NALEVING 

Omschrijving 

Openbare-aanbestedingsprofessionals moeten alle toepasselijke regels, gedragscodes en richtlijnen naleven en de 
beginselen van openbare aanbestedingen (gelijke behandeling, non-discriminatie, transparantie en evenredigheid) in 
acht nemen. 

Alle bij openbare aanbestedingen betrokken partijen moeten voor alle concrete taken de naleving verifiëren door gebruik 
te maken van de beschikbare instrumenten voor het beoordelen van het risico op belangenconflicten, corruptie en 
mededingingsbeperkende praktijken, zoals samenspanning en manipulatie van inschrijvingsprocedures, of het risico op 
nalevingsproblemen bij leveranciers. 

KENNIS VAN: de toepasselijke regels en beginselen van aanbestedingsprocedures en van de instrumenten, 

gedragscodes en richtlijnen die helpen om die regels en beginselen na te leven. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 ethisch en professioneel gedrag te vertonen in overeenstemming met de gedragscode en de ethische normen van 
de organisatie; 

 een op naleving gerichte houding aan te nemen bij het produceren van aanbestedingsproducten. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 het nalevingsbeleid van de organisatie, de reikwijdte ervan en de aan het beleid verbonden eisen en risico’s te 
begrijpen en in acht te nemen; 

 de gevolgen en consequenties van een schending van ethische normen of nalevingsbeleid te begrijpen en te 
beoordelen; 

 juridisch adviseurs en andere relevante deskundigen te raadplegen bij twijfels over aan naleving gerelateerde 
praktijken. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 de naleving van de gedragscode en de ethische normen van de organisatie te bevorderen onder het personeel; 

 aanbestedingsprojecten te evalueren en te monitoren en ervoor te zorgen dat toeleveringsprocessen 
overeenstemmen met nationale ethische beleidsnormen; 

 praktische aanbevelingen te doen voor een betere eerbiediging van het nalevingsbeleid van de organisatie. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 de gedragscode en de ethische normen van de organisatie te ontwerpen en de omstandigheden te creëren waarin 
die worden nageleefd door het personeel, door middel van het verstrekken van richtlijnen, het aanbieden van 
opleidingen en het tonen van leiderschap; 

 binnen de organisatie een nalevingscultuur te creëren die aansluit op de wettelijke vereisten en het 
overheidsbeleid; 

 op daadwerkelijke naleving en continue verbetering gerichte acties en plannen te monitoren; 

 nalevingskwesties die de kwaliteit van het werk en de ontwikkeling van de organisatie in de weg kunnen staan te 
identificeren en te analyseren. 
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Cluster “mensen” 

COMPETENTIE 24: SAMENWERKING 

Omschrijving 

Geen enkele aanbestedingsprofessional werkt in afzondering. Om succesvol te zijn, moeten aanbestedingsprofessionals 
samenwerken met elkaar en met hun omgeving. Dat betekent dat ze in teams moeten werken en het delen van ideeën 
en strategieën en het verzamelen van input en deskundigheid moeten aanmoedigen. Dit is zowel van toepassing op 
kleine organisaties, waar de publieke inkoper afhankelijk is van interne en externe partijen, als op grotere organisaties 
en inkoopcentrales, die beschikken over een bewuste strategie voor het opbouwen van multidisciplinaire 
aanbestedingsteams (met bijvoorbeeld een jurist, een econoom en een specialist of deskundige op het betrokken gebied) 
voor specifieke aanbestedingsprocedures.  

KENNIS VAN: samenwerkingsinstrumenten en -technieken. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar rol en actief bij te dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het aanbestedingsteam; 

 het belang van het opbouwen van relaties op basis van vertrouwen en betrouwbaarheid te begrijpen; 

 interpersoonlijke vaardigheden toe te passen in de samenwerking met teamleden; 

 eerlijk, redelijk en respectvol en met inlevingsvermogen om te gaan met anderen. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 bij te dragen aan een succesvolle teamdynamiek door te zorgen voor op samenwerking gerichte en positieve 
werkrelaties; 

 betrekkingen met verschillende afdelingen, belanghebbenden, burgers, leveranciers, enz. aan te gaan en te 
ontwikkelen. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 het belang en de voordelen van diversiteit en inclusie over te brengen aan aanbestedingsteams; 

 kennis te delen met anderen, onder erkenning van hun eigen ervaring en vaardigheden; 

 het delen van deskundigheid en middelen tussen en binnen teams te vergemakkelijken, rekening houdend met hun 
structurele, functionele en culturele dimensies; 

 sterke teams op te bouwen die verschillen in deskundigheid, competenties en achtergrond weten te benutten. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 een teamgeest te ontwikkelen, evenals een cultuur waarin effectief wordt samengewerkt binnen het team; 

 een omgeving te creëren waarin door middel van teamwerk resultaten kunnen worden bereikt; 

 de voordelen van divers samengestelde teams en samenwerking met belanghebbenden te benutten om resultaten 
voor de organisatie te bereiken; 

 te fungeren als rolmodel, en goede voorbeelden van samenwerking binnen de organisatie te geven. 
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COMPETENTIE 25: RELATIEBEHEER 

Omschrijving 

Relatiebeheer staat voor het creëren en onderhouden van solide interne en externe relaties op basis van wederzijds 
vertrouwen en geloofwaardigheid. Aanbestedingsprofessionals moeten vaak overleg plegen met belanghebbenden om 
de doelen van de organisatie te bereiken en bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame relaties met 
belanghebbenden. 

KENNIS VAN: de belangrijkste concepten en methoden op het gebied van relatiebeheer. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 interne en externe belanghebbenden te identificeren en hun behoeften te begrijpen; 

 goede werkrelaties te onderhouden met interne en externe belanghebbenden op operationeel niveau; 

 bij het analyseren van problemen en kansen rekening te houden met de opvattingen van alle belanghebbenden; 

 win-winoplossingen te vinden (d.w.z. oplossingen die voorzien in de behoeften van verschillende partijen). 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 ervoor te zorgen dat belanghebbenden worden gehoord en hun behoeften op passende wijze in aanmerking 
worden genomen; 

 goede werkrelaties en communicatie met interne en externe belanghebbenden te ontwikkelen op basis van 
wederzijds vertrouwen; 

 potentiële positieve en negatieve gevolgen te analyseren om de meest geschikte methoden voor het relatiebeheer 
te kunnen kiezen; 

 duurzame relaties met belanghebbende partijen op te bouwen en te onderhouden. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 gebruik te maken van gezonde werkrelaties die zijn gebaseerd op vertrouwen, commitment en integriteit; 

 interne en externe belanghebbenden te motiveren om de gewenste uitkomsten te realiseren; 

 een omgeving te creëren waarin win-winoplossingen kunnen worden bereikt; 

 te anticiperen op potentiële risico’s op het gebied van de communicatie met belanghebbenden om deze proactief 
te kunnen beperken; 

 strategische relaties met belanghebbenden te ontwikkelen en te benutten. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 het concept van gezonde en effectieve werkrelaties te bevorderen op senior niveau; 

 binnen de organisatie een cultuur van excellent relatiebeheer te creëren; 

 ervoor te zorgen dat sterk relatiebeheer deel uitmaakt van de strategieën van de organisatie; 

 strategische relaties met belanghebbenden te identificeren en te prioriteren; 

 verantwoordelijkheid te nemen voor het beter bij aanbestedingen betrekken van belanghebbenden op het niveau 
van de organisatie. 
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COMPETENTIE 26: TEAMMANAGEMENT EN LEIDERSCHAP 

Omschrijving 

Teammanagement en leiderschap zijn van cruciaal belang voor het vaststellen van een duidelijke richting en haalbare 
doelstellingen voor aanbestedingsteams en aanbestedingsgerelateerde functies. Teammanagement en leiderschap 
zouden moeten worden gebruikt om een omgeving te creëren waarin samenwerking en het bereiken van 
gemeenschappelijke doelen de norm is. Dit betekent dat de gebruikte methoden en technieken moeten worden 
toegesneden op het team en de leden ervan moeten ondersteunen en dat rollen en verantwoordelijkheden duidelijk 
moeten zijn omschreven. Ook moeten er verwachtingen voor het team als geheel en voor de individuele teamleden 
worden geformuleerd en moet het team worden aangespoord om samen te werken bij het verwezenlijken van de 
vastgestelde doelen. 

KENNIS VAN: de belangrijkste concepten en methoden op het gebied van teammanagement. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 verschillende leiderschapsstijlen te begrijpen en zich daaraan aan te passen; 

 open communicatie binnen het team te bevorderen; 

 constructieve feedback te geven met het oog op continue verbeteringen binnen het team, de organisatie en de 
dienst; 

 constructieve suggesties voor verbetering te doen. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 de noodzaak om het teamwerk af te stemmen op de doelen van de organisatie te begrijpen en daarnaar te 
handelen; 

 teamleden regelmatig feedback te geven over hun sterke en zwakke punten; 

 te luisteren naar andere teamleden en hun input te waarderen. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 bij het managen van een team assertiviteit, vertrouwen en emotionele intelligentie tentoon te spreiden; 

 verantwoordelijkheden te plannen, te managen, te prioriteren en te delegeren op basis van de capaciteiten van de 
teamleden; 

 veranderingsinitiatieven te nemen en te ondersteunen en de teamleden daarbij te betrekken. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 binnen het team en de organisatie een cultuur van toepassing van beste praktijken en innovatie te ontwikkelen; 

 positieve teammanagement- en leiderschapspraktijken te bevorderen en te ondersteunen; 

 leiding te geven aan veranderingsinitiatieven om te voldoen aan beleidsvereisten. 
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Cluster "uitvoering" 

COMPETENTIE 27: GEVOEL VOOR DE ORGANISATIE 

Omschrijving 

Gevoel voor de organisatie heeft betrekking op het begrijpen van de administratieve structuur, de organisatiecultuur 

en het wettelijk en beleidskader waarin de organisatie opereert. Dit bewustzijn van de verhoudingen en structuren binnen 
de organisatie stelt aanbestedingsprofessionals in staat om de belangen en de motivatie van belanghebbende partijen 
te begrijpen en om passende actie te ondernemen die optimale waarde en de beste resultaten voor de organisatie 
oplevert. 

KENNIS VAN: de administratieve structuren, procedures en processen, de interne cultuur en het wettelijk 

en beleidskader van de organisatie. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 zijn of haar werk te doen overeenkomstig de visie, de missie en de waarden van de organisatie; 

 relevante opleidingskansen voor de eigen beroepsontwikkeling te identificeren; 

 de organisatiestructuur en -processen te begrijpen, en te begrijpen hoe verschillende afdelingen 
aanbestedingsbesluiten beïnvloeden. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 de belangen en de motivatie van interne belanghebbenden te herkennen en de daarmee verbonden risico’s te 
signaleren; 

 de wettelijke omgeving van de organisatie te begrijpen en te eerbiedigen; 

 hulp en advies van deskundigen binnen de organisatie te vragen bij het oplossen van problemen. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 relevante opleidingen te ontwerpen en te verzorgen om de waarden en werkmethoden van de organisatie over te 
brengen; 

 de waarden en sociale aspecten van de organisatie te bevorderen om bij te dragen tot succesvol teamwerk; 

 zijn of haar grondige kennis van de interne processen en procedures en de systemen en instrumenten van de 
organisatie toe te passen. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 leiding en sturing te geven aan interne beleidsdiscussies op hoog niveau; 

 duidelijke loopbaanperspectieven en leer- en ontwikkelingskansen te formuleren; 

 de strategie van de organisatie zodanig te sturen dat die optimale waarde oplevert. 
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COMPETENTIE 28: PROJECTBEHEER 

Omschrijving 

De doeltreffende uitvoering van een aanbestedingsproject vereist inzicht in en de toepassing van de belangrijkste 
concepten, methoden en instrumenten van het beheer van aanbestedingsprocedures. Dit projectbeheer zou ervoor 
moeten zorgen dat aanbestedingsprojecten worden uitgevoerd volgens het geplande tijdschema en in overeenstemming 
met de verlangde kwaliteit en de begroting, dat belanghebbende partijen daarbij worden betrokken en dat risico’s worden 
beperkt.  

KENNIS VAN: de belangrijkste concepten en instrumenten van projectbeheer die relevant zijn voor 

overheidsdiensten. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 eenvoudige taken uit te voeren en de productie van deliverables te ondersteunen; 

 de richtlijnen en tijdschema’s van deliverables en projectactiviteiten te respecteren. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 geïnformeerde en passende besluiten te nemen die de voortgang van het project ondersteunen; 

 activiteiten te organiseren en te coördineren die passen binnen de projectdoelstellingen en -strategie; 

 te rapporteren over de voortgang en de resultaten van het project, met inbegrip van kwaliteitsbeoordelingen; 

 met succes een individueel project te beheren vanaf de scopingfase tot de projectafsluiting; 

 taken te identificeren en deze te delegeren aan de juiste personen. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 ervoor te zorgen dat de belangrijkste mijlpalen van het project worden gehaald en de deliverables worden 
geproduceerd overeenkomstig de projectdoelstellingen; 

 meerdere complexe projecten te monitoren en uit te voeren in een onzekere omgeving; 

 complexe begrotingskwesties af te handelen en daarover te communiceren met belanghebbenden; 

 een raamwerk en aanpak voor het project vast te stellen en te zorgen voor een juiste afstemming van de 
projectdoelstellingen met de overkoepelende strategie. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 voor de organisatie relevante projectbeheersystemen en -instrumenten te promoten; 

 verantwoordelijkheid te nemen voor de projecteffectiviteit en de gekozen uitvoeringswijze; 

 sturing te geven aan de projectbeheerstrategie van de organisatie, te anticiperen op hoge risico’s en deze te 
beperken, en onverwachte situaties het hoofd te bieden.
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COMPETENTIE 29: PRESTATIEGERICHTHEID 

Omschrijving 

Om optimale waarde te genereren conform de richtlijnen en het beleid inzake openbare diensten moeten 
aanbestedingsprofessionals hun werkzaamheden focussen en prioriteren. Hun rol is om kostenbesparingen te 
realiseren, strategische en duurzame doelen te verwezenlijken, proactief inefficiënties te identificeren, hindernissen weg 
te nemen en op consistente wijze duurzame, hoogwaardige resultaten te bereiken. 

KENNIS VAN: strategieën en methoden voor het kosten- en uitvoeringsbeheer waarmee inefficiënties 

kunnen worden geïdentificeerd en de wijze waarop aanbestedingsprojecten waarde genereren kan worden 

gemonitord. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 zijn of haar tijd effectief in te delen en werkzaamheden te prioriteren om deadlines te halen; 

 zijn of haar eigen functioneren te evalueren en te verbeteren; 

 energiek en volhardend individuele doelen na te streven en hoge prestatienormen voor zichzelf vast te stellen; 

 een basisniveau van feitelijke kennis van de doelen van de organisatie te ontwikkelen. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 doorzettingsvermogen en toewijding aan het bereiken van de doelen van het team en de organisatie te tonen; 

 teamdoelen te formuleren die het bereiken van de doelen van de organisatie ondersteunen; 

 het team gefocust te houden door korte- en langetermijnactieplannen te ontwerpen; 

 de teamprestaties op doeltreffende wijze te beheren om optimale waarde te genereren; 

 resultaten te meten. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 doelen te stellen die de uitvoering en het bereiken van de doelstellingen met betrekking tot de prijs-
kwaliteitsverhouding ondersteunen; 

 het aanbestedingsteam zodanig te managen dat de gerealiseerde normen en resultaten in overeenstemming zijn 
met de waarden en missie van de organisatie; 

 de uitvoering te monitoren en te analyseren, onder meer door het gebruik van analysetechnieken, en op basis 
daarvan nieuwe doelen vast te stellen. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 blijk te geven van strategisch bewustzijn van de rol van interne teams en externe belanghebbenden bij het 
uitvoeren van succesvolle aanbestedingen; 

 belanghebbenden te motiveren en hun gedrag zodanig bij te sturen dat de doelstellingen van de organisatie 
worden verwezenlijkt; 

 een prestatiecultuur te creëren, en een organisatiestructuur op te zetten die de verwezenlijking van doelen 
ondersteunt; 

 hoge doelstellingen voor de prijs-kwaliteitsverhouding en andere aanbestedingsdoelen te stellen. 
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COMPETENTIE 30: RISICOBEHEER EN INTERNE CONTROLE 

Omschrijving 

Openbare aanbestedingen bewegen zich op het snijvlak van publieke en particuliere belangen. Zij zijn onderworpen aan 
meerdere lagen van intern en extern toezicht, waar zelfs media-aandacht onder kan vallen, en worden algemeen 
gezien als vatbaar voor fraude en corruptie. Als zodanig bestaat een groot deel van het werk van 
aanbestedingsprofessionals uit het beheren van een aantal elkaar overlappende risico’s. Dit vereist een strikte en 
bedachtzame toepassing van mitigatiemaatregelen en controle en een proactieve bescherming van de belangen van de 
organisatie en het algemeen belang. 

KENNIS VAN: de verschillende soorten risico’s die zich kunnen voordoen in openbare 

aanbestedingsprocedures, met inbegrip van mogelijke mitigatiemaatregelen, en van de interne controle- en 

auditfuncties, steeds vanuit een aanbestedingsperspectief. 

 

Basisniveau 

De persoon is in staat om: 

 te begrijpen dat aanbestedingen gepaard gaan met risico’s, zoals fraude en corruptie, en dat deze moeten worden 
herkend; 

 risicobeheerprocessen ten uitvoer te leggen, zoals veranderingsmanagement en versiecontrole. 

 

Intermediair niveau 

De persoon is in staat om: 

 de verschillende functies van interne controle en audit doeltreffend uit te voeren; 

 interne controleprocessen toe te passen en toe te snijden op aanbestedingen. 

 

Gevorderd niveau 

De persoon is in staat om: 

 risico’s voor de toegevoegde waarde van de aanbestedingsactiviteiten proactief te beheren; 

 geavanceerde risicobeheer- en controleprocessen en -instrumenten, waaronder op IT gebaseerde processen en 
tools, te implementeren; 

 de input van risicobeoordelingen te integreren in aanbestedingsstrategieën en -beleid; 

 voorstellen te doen voor verbetering van het interne controlesysteem van de aanbestedingsactiviteit. 

 

Deskundig niveau 

De persoon is in staat om: 

 gebruik te maken van geavanceerde risicobeheer- en controleactiviteiten op operationeel en strategisch niveau; 

 alle interne en externe controlefuncties voor het verkrijgen van zekerheid te beheersen en te gebruiken om 
meerwaarde voor de aanbestedingsactiviteit te creëren; 

 de controle- en risicobeheerprocessen volledig te integreren in de governance en de operationele structuur van de 
aanbestedingssystemen door gebruik te maken van bestaande communicatiekanalen met mededingings- en 
anticorruptieautoriteiten; 

 de voordelen van het aanbestedingssysteem en de aanbestedingsinstrumenten te gebruiken om het ontwerp en de 
uitvoering van controleactiviteiten te verbeteren. 



ProcurCompEU – Europees competentiekader voor aanbestedingsprofessionals 

69 

 

 

ProcurCompEU  
Europees  

competentiekader  

voor 

aanbestedingsprofessionals 

 

 

 

DEEL II. 

ZELFBEOORDELINGSTOOL 



ProcurCompEU – Europees competentiekader voor aanbestedingsprofessionals 

70 

DEEL II. ZELFBEOORDELINGSTOOL 
Het onderdeel ProcurCompEU-zelfbeoordeling bestaat uit vier delen, die elk behoren bij een stap in het ProcurCompEU-
zelfbeoordelingsproces.  

In het eerste deel van dit document wordt een overzicht gegeven van alle stappen die moeten worden gevolgd bij het 

invullen van de ProcurCompEU-zelfbeoordelingstool en wordt een toelichting gegeven op de rol die de verschillende 
elementen van het ProcurCompEU-pakket vervullen bij elke stap. 

In het tweede deel worden de concept-functieprofielen van ProcurCompEU beschreven en wordt uitgelegd welke opties 

er zijn om zelf functieprofielen te omschrijven en welke rol functieprofielen spelen in het zelfbeoordelingsproces.  

Het derde deel bevat de vragenlijst voor de ProcurCompEU-zelfbeoordeling, plus een korte toelichting op het soort vragen 

dat in de vragenlijst is opgenomen en de wijze waarop de vragen zouden kunnen worden beantwoord.  

In het vierde deel wordt een toelichting gegeven op de output van het ProcurCompEU-zelfbeoordelingsproces, 
d.w.z. het soort resultaten dat kan worden verkregen en de wijze waarop die kunnen worden begrepen en 
geïnterpreteerd, zowel vanuit een individueel perspectief als vanuit het perspectief van de organisatie.   

1. HET ZELFBEOORDELINGSPROCES  
De ProcurCompEU-zelfbeoordelingstool is een tool voor de professionalisering van een organisatie. Met behulp van 

deze tool kunnen aanbestedingsprofessionals beoordelen in hoeverre zij beschikken over de vaardigheden die nodig zijn 
om de kernactiviteiten van hun rol en functieprofiel naar behoren te kunnen uitvoeren. Ook kunnen ze de tool gebruiken 
als hulpmiddel om na te denken over hun toekomstige beroepsontwikkeling. De zelfbeoordelingstool kan worden gebruikt 
door organisaties en door individuele aanbestedingsprofessionals, en zo vaak als nodig wordt geacht.  

In de ProcurCompEU-gebruikershandleiding voor zelfbeoordeling wordt stap voor stap beschreven hoe de 

zelfbeoordeling kan worden uitgevoerd.  

Hieronder wordt een indicatief stappenplan voor het zelfbeoordelingsproces gegeven, waarbij de volgorde van de 
stappen kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke organisatie en elke individuele 
aanbestedingsprofessional. 

Figuur 1: het zelfbeoordelingsproces 

 

1.1. Stap 1 – De competentiematrix aanpassen 

De eerste stap bij het uitvoeren van het zelfbeoordelingsproces is om bekend te raken met de ProcurCompEU-
competentiematrix en te bepalen hoe goed deze bij de actuele stand van zaken in de organisatie past. De ProcurCompEU-
competentiematrix is bedoeld als Europees referentiepunt voor alle aanbestedingsprofessionals en -organisaties. 
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Organisaties verschillen echter van elkaar wat betreft omvang en sectorale focus. Ook kunnen ze verschillend 
functioneren. Daarom moeten organisaties de matrix aan hun eigen context en behoeften kunnen aanpassen.  

De volgende aanpassingen aan de competentiematrix zijn mogelijk: 

 De inhoud van de bestaande competenties aanpassen – De inhoud van de bestaande competenties kan 

worden gewijzigd door bijvoorbeeld de lijst met taken in de verschillende bekwaamheidsniveaus aan te passen. 

 Bestaande competenties achterwege laten – Bepaalde bestaande competenties kunnen achterwege 

worden gelaten als ze als irrelevant voor de organisatie worden beschouwd of als ze reeds onderdeel uitmaken 
van een bestaand competentiekader, bijvoorbeeld voor transversale of specialistische vaardigheden.  

 Nieuwe competenties toevoegen aan de bestaande lijst – Het kan zijn dat organisaties competenties 

willen vaststellen en aan de bestaande lijst willen toevoegen.  

De technische stappen voor het aanpassen van de competentiematrix worden beschreven in de ProcurCompEU-
gebruikershandleiding voor zelfbeoordeling. 

1.2. Stap 2 – Omschrijven van de functieprofielen 

Om te beginnen zou de organisatie (of een individuele persoon) met behulp van de competentiematrix het van 
aanbestedingsprofessionals verwachte kennis- en vaardighedenniveau moeten definiëren door gewenste 

bekwaamheidsniveaus vast te stellen voor alle functieprofielen in de organisatie. Met dat doel wordt eerst het 

gewenste bekwaamheidsniveau (basis – intermediair – gevorderd – deskundig) van een persoon of alle personen in een 
gegeven rol of een gegeven functieprofiel bepaald. Daarbij kan de organisatie de in de tool voorgestelde 
modelfunctieprofielen gebruiken, die modelfunctieprofielen aanpassen of zelf nieuwe functieprofielen creëren. 

Functieprofielen zijn altijd specifiek voor een organisatie en kunnen veranderen naarmate aanbestedingstaken evolueren 
en de personen die de taken uitvoeren zich verder ontwikkelen. De hieronder in paragraaf 2.1 gegeven voorbeelden 
dienen daarom slechts ter illustratie van veelvoorkomende profielen. Het is aan elke organisatie om haar eigen 
functieprofielen en de bijbehorende competenties en gewenste bekwaamheidsniveaus vast te stellen. 

Als de organisatie louter een momentopname van haar huidige middelen wil maken, kan de beoordeling ook worden 
gestart vanuit een neutraal profiel, d.w.z. op basis van alle competenties zonder daar bekwaamheidsniveaus aan te 
koppelen.  

Zie deel 2 voor een beschrijving van de zes voorbeelden van ProcurCompEU-functieprofielen. De technische stappen voor 
het omschrijven van functieprofielen worden beschreven in de ProcurCompEU-gebruikershandleiding voor zelfbeoordeling. 

1.3. Stap 3 – Uitvoeren van individuele zelfbeoordelingen  

Vervolgens zouden aanbestedingsprofessionals de vragenlijst van de zelfbeoordelingstool individueel moeten 

invullen. Daarin wordt eerst wordt gevraagd om achtergrondinformatie, zoals beroepservaring, opleidingsniveau, enz., 

waarna een aantal vragen volgen om hun bestaande kennis van en vaardigheden op het gebied van openbare 
aanbesteding te beoordelen. 

Zie deel 3 voor de volledige vragenlijst van de ProcurCompEU-zelfbeoordelingstool. De technische stappen voor het 
beantwoorden van de vragenlijst worden beschreven in de ProcurCompEU-gebruikershandleiding voor zelfbeoordeling. 

1.4. Stap 4 – Verzamelen en analyseren van de resultaten 

Wanneer alle aanbestedingsprofessionals de vragenlijst van de ProcurCompEU-zelfbeoordelingstool hebben ingevuld, 
zouden de individuele resultaten moeten worden geanalyseerd met behulp van de rekentools die worden beschreven in 
de ProcurCompEU-gebruikershandleiding voor zelfbeoordeling. Dit zal uitmonden in resultaten op individueel niveau en 
op het niveau van de organisatie.  
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Individuele resultaten: Op basis van de individuele antwoorden op de vragenlijst, en uitgaande van de beoogde 

bekwaamheidsniveaus voor de functieprofielen, kunnen individuele scores voor alle competenties worden berekend. Met 
behulp van deze scores kunnen personen sterke en zwakke punten (hiaten) in hun competenties vaststellen. 

Zie deel 4 voor meer informatie over de resultaten van de individuele zelfbeoordeling. De technische stappen voor het 
verzamelen en analyseren van de resultaten worden beschreven in de ProcurCompEU-gebruikershandleiding voor 
zelfbeoordeling. 

Resultaten voor de organisatie: Individuele resultaten kunnen met elkaar worden gecombineerd en geaggregeerd 

om een beoordeling voor de organisatie als geheel te verkrijgen. Met behulp daarvan kunnen competentiehiaten op het 
niveau van de functieprofielen en op het niveau van de organisatie worden vastgesteld.  

De aggregatie van de resultaten voor alle professionals met hetzelfde functieprofiel binnen een afdeling of team, of 
voor de organisatie als geheel, kan leiden tot:  

 een berekening van de gemiddelde score voor elke competentie, die het toestaat om de maturiteit en de Competentie van 
de organisatie als geheel te bepalen;  

 bepaling van de hoogste of laagste scores van personen, zodat individuele talenten en zwakke punten kunnen worden 
geïdentificeerd. 

Zie deel 4 voor meer informatie over de resultaten van de beoordeling op het niveau van de organisatie. De technische 
stappen voor het verzamelen en analyseren van de resultaten worden beschreven in de ProcurCompEU-
gebruikershandleiding voor zelfbeoordeling. 

1.5. Stap 5: Opvullen van hiaten 

Op basis van de vastgestelde competentiehiaten op het niveau van de individuele personen, de functieprofielen en de 
organisatie kan gerichte actie worden ondernomen op die hiaten op te vullen.  

Op individueel niveau kunnen aanbestedingsprofessionals een verslag over hun beoordeling ontvangen, waarover verder 
kan worden gesproken met de organisatie om te bepalen welke individuele stappen er kunnen worden 

ondernomen, zoals het volgen van een opleiding om hiaten in de huidige functie op te vullen of het bepalen van het 

potentieel voor verdere loopbaanontwikkeling. 

Op het niveau van de organisatie kunnen hiaten op verschillende manieren worden opgevuld, bijvoorbeeld door:  

 aanbestedingspersoneel interne en externe opleidingen aan te bieden; 

 nieuw aanbestedingspersoneel te werven;  

 externe deskundigheid in te huren; 

 samen te werken met andere aanbestedende diensten door goede praktijken uit te wisselen of gezamenlijke 
aanbestedingen uit te voeren;  

 Aanbestedingen te delegeren aan inkoopcentrales.  

Ook kan de organisatie op basis van een overzicht van de bestaande competenties de strategische ontwikkeling van 

de organisatie als geheel plannen, in overeenstemming met haar toekomstige beleidsprioriteiten. Als de organisatie 

bijvoorbeeld duurzame of innovatiegerichte aanbestedingen wil ontwikkelen of geavanceerde e-aanbestedingsprocessen 
wil invoeren, kan zij haar opleidings- en wervingsstrategie zodanig bijstellen dat de juiste mix van competenties wordt 
verkregen.  

Het generieke ProcurCompEU-opleidingscurriculum kan organisaties helpen om de juiste opleidingsprogramma’s 

vast te stellen of om zelf gerichte opleidingsmodules of opleidingsprogramma’s te ontwerpen. 
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2. DE PROCURCOMPEU-FUNCTIEPROFIELEN 

2.1. Omschrijven van functieprofielen 

Binnen ProcurCompEU vertegenwoordigen de functieprofielen de door de organisatie gewenste kennis en 

vaardighedenniveaus voor een specifieke functie. 

Functieprofielen zijn altijd specifiek voor elke organisatie en kunnen veranderen naarmate aanbestedingstaken 

evolueren en de personen die die taken uitvoeren zich verder ontwikkelen. De hieronder beschreven ProcurCompEU-
functieprofielen dienen daarom slechts ter illustratie van veelgebruikte profielen. Het is aan elke organisatie om haar 

eigen functieprofielen en de bijbehorende competenties en gewenste bekwaamheidsniveaus vast te stellen. 

Het doel van het omschrijven van functieprofielen is om aanbestedingsprofessionals en organisaties te helpen bij het: 

 Gebruiken van de zelfbeoordelingstool; 

 Focussen op de voor het betreffende functieprofiel vereiste competenties; 

 Gericht streven naar een bekwaamheidsniveau ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling; en 

 Vaststellen van opleidings- en aanwervingsbehoeften. 

In dit deel worden voorbeelden van zes veelvoorkomende aanbestedingsfunctieprofielen gegeven, die zijn 

gebaseerd op de meest gebruikte profielen op het gebied van openbare aanbesteding.  

Opgemerkt dient te worden dat deze zes veelvoorkomende functieprofielen uitsluitend ter illustratie en als voorbeeld 

dienen en dat elke organisatie ze kan aanpassen aan haar eigen context of kan gebruiken als uitgangspunt en 

inspiratiebron voor de omschrijving van eigen functieprofielen en beoogde bekwaamheidsniveaus.  

Ook kan elke organisatie nieuwe functieprofielen creëren: beslis voor elk profiel en elke persoon, uitgaande van de 

volledige lijst van competenties, welke competenties relevant zijn en wat het bijbehorende gewenste 
bekwaamheidsniveau is.  

Tot slot kan ook een zelfbeoordeling worden uitgevoerd zonder functieprofielen of gewenste bekwaamheidsniveaus 

te omschrijven, bijvoorbeeld als de organisatie wil beginnen vanuit een overzicht van de bestaande middelen en 

kwaliteiten en het beschikbare talent. In dat geval kan de organisatie: 

 gebruikmaken van de zes hier gepresenteerde voorbeelden van veelvoorkomende functieprofielen; 

 deze profielen aanpassen aan de specifieke profielen van de organisatie; 

 eigen functieprofielen omschrijven op basis van haar eigen analyse; en 

 uitgaan van een neutrale lijst van competenties en de resultaten beoordelen zonder referentiepunt. 

In de volgende paragrafen vindt u: 

 Een beschrijving van de zes voorbeelden van veelvoorkomende functieprofielen; en 

 Een indicatieve lijst van de competenties en de bijbehorende gewenste bekwaamheidsniveaus voor elk 

functieprofiel. 

2.2. Voorbeelden van de meest voorkomende 

functieprofielen 

Ondersteunende aanbestedingsfunctionaris 

“U ondersteunt uw team van aanbestedingsprofessionals gedurende het hele aanbestedingsproces bij de uitvoering van 
hun taken.”  

Als ondersteunende aanbestedingsfunctionaris is het uw taak om medewerkers gedurende de hele aanbestedingscyclus 
te ondersteunen door ervoor te zorgen dat alle aanbestedingsdocumenten voldoen aan de procedurele, technische en 
wettelijke eisen en dat vergaderingen en andere contactmomenten goed worden georganiseerd. 
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 U dient een goed overzicht te hebben van de verschillende stappen in de aanbestedingscyclus en u moet kunnen 

werken met de benodigde aanbestedings- en andere IT-tools. 

 U dient te beschikken over goede communicatievaardigheden en moet goed kunnen samenwerken, en u dient 

zich bewust te zijn van de verhoudingen binnen de organisatie om het proces op efficiënte wijze te kunnen 

ondersteunen. 

 Uw belangrijkste meerwaarde is gelegen in het assisteren van het aanbestedingsteam op het gebied van naleving, 

met name bij het opstellen van de aanbestedingsstukken.  

Zelfstandig werkende publieke inkoper 

“U bent de referentiepersoon op het gebied van aanbestedingen voor uw (kleine) organisatie, wat betekent dat u een 
soort manusje-van-alles bent.”  

Zelfstandig werkende publieke inkoper is het meest voorkomende functieprofiel. U bent de persoon die alle 

aanbestedingsbehoeften voor een kleine aanbestedende dienst beheert. Als zodanig bent u een generalist die weet wat 
er in elke fase van het proces moet gebeuren en waar de specialistische kennis waarover uzelf niet beschikt kan worden 
gevonden. 

 U moet een goed inzicht hebben in de toepasselijke nationale en EU-wetgeving en goed kunnen werken met de 

relevante IT-systemen en -tools. 

 Ook moet u verantwoordelijkheden op het gebied van naleving en risicobeheer kunnen dragen. 

 Als publieke inkoper vertrouwen uw interne klanten en eindgebruikers op u voor de zakelijke en 

uitvoeringsaspecten van een aanbesteding, en u ontfermt zich over externe aspecten zoals het 

leveranciersbeheer. 

 Uw belangrijkste meerwaarde als generalist is gelegen in uw inzicht op intermediair niveau in alle stappen van de 

aanbestedingscyclus, vanaf de behoeftenanalyse en de marktconsultatie tot het opstellen van technische 

specificaties en het aansturen van de evaluatie. 

 Ook bent u mogelijk verantwoordelijk voor de fase na de gunning, waaronder voor het opdrachtbeheer en de 

certificering en betaling. 

 Duurzaamheids- en innovatiedoelstellingen kunnen integreren in aanbestedingsprocedures geldt als een 

pluspunt. 

 Uw rol vereist analytisch en kritisch denken om onafhankelijk problemen te kunnen oplossen en gevoel voor 

de organisatie om ondersteuning te organiseren wanneer u die nodig hebt.  

Specialist openbare aanbestedingen 

“U bent een fulltime aanbestedingsprofessional die deel uitmaakt van een team in een grote organisatie, en u vertaalt 
aanbestedingsbehoeften in concrete opdrachten die optimale waarde opleveren voor uw organisatie en het publiek.” 

De publieke inkoper is een specialist op het gebied van openbare aanbestedingen voor een grotere aanbestedende 

dienst of inkoopcentrale en is lid van een groter team. 

 U moet een goed inzicht hebben in de toepasselijke nationale en EU-wetgeving, consequent gericht zijn op 

naleving en goed kunnen werken met de relevante IT-systemen en -tools. 

 Als specialist openbare aanbestedingen vertrouwen uw interne klanten en eindgebruikers op u voor de zakelijke 

en uitvoeringsaspecten van een aanbesteding, en u ontfermt zich over externe aspecten zoals het 

leveranciersbeheer. 

 Uw belangrijkste meerwaarde is gelegen in de fase voor de gunning, waarin u de analyse van de behoeften van 

interne klanten vertaalt in duidelijke en objectieve technische specificaties en een actieve rol op zich neemt in 

het evaluatiecomité van de aanbesteding.  

 Als specialist bent u zich uitstekend bewust van uw rol in de bredere aanbestedingscyclus en kunt op de specifieke 

aanbesteding toegesneden aanbestedingsstrategieën ontwerpen. 

 U bent in staat in aanbestedingsprocedures duurzaamheids- en innovatiedoelstellingen te integreren. 

 Als lid van een groter team zijn samenwerking en gevoel voor de organisatie essentieel voor uw succes. 
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Categoriespecialist  

“Uw rol bestaat erin om geavanceerde kennis van een specifieke categorie goederen, diensten of werkzaamheden te 
verstrekken, die alleen kan worden ontwikkeld door specialisatie en het opdoen van ervaring.” 

 Als categoriespecialist is het uw taak om een expert op het gebied van een specifiek type markt of opdracht te 

worden. Met uw geavanceerde kennis van leveranciers en hun aanbod helpt u om de toegevoegde waarde voor 
interne en externe klanten en de tevredenheid van de eindgebruiker te verbeteren. 

 Uw belangrijkste meerwaarde is gelegen in uw categoriespecifieke kennis. Binnen uw categorie bent u met name 

goed in marktanalyse en marktinschakeling en in het opstellen van technische specificaties. 

 Deze kennis is ook uw ‘unique selling point’ in het kader van de behoeftenanalyse en het verband tussen de 

specifieke kenmerken van uw werkterrein en de stappen in de aanbestedingscyclus. 

 U gebruikt uw zakelijk inzicht en prestatiegerichte houding om uw kennis om te zetten in betere resultaten 

voor eindgebruikers en het publiek. 

 U bent in staat om uw inzichten toe te passen om de aanbesteding duurzamer en innovatiegerichter te maken. 

Opdrachtbeheerder  

“U bent degene die aan zet is nadat het contract is gesloten om ervoor te zorgen dat de opdracht wordt uitgevoerd zoals 
gepland en dat elke stap van de uitvoering naar behoren wordt gedocumenteerd.” 

Als opdrachtbeheerder is het uw taak om toezicht te houden op de uitvoering van de opdracht. U bent de belangrijkste 

contactpersoon voor leveranciers voor aangelegenheden die verband houden met de uitvoering van de opdracht en u 
rapporteert aan uw leidinggevende. Dit houdt onder meer in dat u financiële en operationele controles verricht en toezicht 
houdt op de naleving van alle rapportagevereisten.  

 U dient uitstekend bekend te zijn met de relevante nationale en EU-wetgeving, en met name met het 

verbintenissenrecht. 

 Ook vertegenwoordigt u de organisatie in de contacten met leveranciers, in onderhandelingen en bij het 

oplossen van eventuele conflicten. 

 Uw belangrijkste meerwaarde is gelegen in de fase na de gunning, door het voortouw te nemen op het gebied van 

contractbeheer, certificering en betaling en rapportage en evaluatie. 

Afdelingsmanager  

“U zorgt ervoor dat de beleidsdoelstellingen van de organisatie worden vertaald in concrete actie en u ondersteunt uw 
teams bij het bereiken van de beste resultaten voor uw klanten en het publiek.”  

 Uw taak als afdelingsmanager is om aanbestedingsprofessionals te helpen bij het bereiken van hun doelstellingen. 

Omdat dit een managementfunctie is, vereist deze rol minder specialisatie en juist meer algemene 
beroepscompetenties. 

 U moet een uitstekend inzicht hebben in de toepasselijke nationale en EU-wetgeving en kunt deze vertalen in een 

aanbestedingsstrategie op maat. 

 U bent in laatste instantie verantwoordelijk voor de naleving, de interne controle en het risicobeheer. 

 U bent verantwoordelijk voor de planning en zorgt ervoor dat in de dagelijkse gang van zaken het beleid van de 

organisatie en het nationale beleid worden toegepast. Onderdeel hiervan is dat u waar nodig beleidsdoelstellingen 

op het gebied van duurzaamheid en innovatie integreert in het aanbestedingsproces. 

 U wordt vaak gevraagd om uw organisatie te vertegenwoordigen, en daarom dient u te beschikken over uitstekende 

communicatie- en onderhandelingsvaardigheden. 

 Als manager bent u verantwoordelijk voor het budget van de afdeling, zodat u duidelijk prestatiegericht moet zijn 

en sterk moet zijn in projectbeheer om optimale resultaten te realiseren. 

 Uw belangrijkste meerwaarde is gelegen in uw rol als leidinggevende. Dit vereist uitstekende vaardigheden op het 

gebied van teammanagement en leiderschap en relatiebeheer en een zeer goed ontwikkeld gevoel voor de 

organisatie. 
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 U zult gebruik moeten maken van uw vermogen tot analytisch en kritisch denken en uw 

aanpassingsvermogen om verandering teweeg te brengen. 

 U bent verantwoordelijk voor alle rapportage en evaluatie aan de organisatie en voor het autoriseren van 

certificering en betaling. 

  Voorbeelden van competenties en streefniveaus voor 

veelvoorkomende functieprofielen  

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de beoogde bekwaamheidsniveaus voor de competenties die 
nodig zijn in de zes voorbeelden van veelvoorkomende functieprofielen. Wanneer er geen cijfer wordt gegeven, betekent 
dit dat de Competentie geacht wordt niet relevant te zijn voor het functieprofiel, d.w.z. voor de activiteiten die worden 
uitgevoerd door personen die onder het functieprofiel vallen.  
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Tabel 3: Voorbeelden van competenties en streefniveaus voor veelvoorkomende functieprofielen 
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1. Planning - 1 1 2 2 3 

2. Aanbestedingscyclus 1 2 3 3 2 3 

3. Wetgeving - 2 1 1 2 4 

4. e-Aanbestedings- en andere IT-

tools 
1 2 2 1 1 2 

5. Duurzaam aanbesteden - 1 2 3 2 3 

6. Innovatiegericht aanbesteden - 1 2 3 2 3 

7. Categoriespecifiek  - 1 1 3 - - 

8. Leveranciersbeheer 1 1 1 2 2 2 

9. Onderhandelingen - 2 2 - 2 3 
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10. Behoeftenanalyse 1 1 2 2 - 3 

11. Marktanalyse en markt-

inschakeling 
1 2 2 2 - - 

12. Aanbestedingsstrategie - 2 2 1 - 3 

13. Technische specificaties 1 2 2 3 - - 

14. Aanbestedingsstukken 1 2 2 1 - - 

15. Evaluatie van de inschrijvingen - 2 2 1 - 2 
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16. Opdrachtbeheer 1 2 1 2 3 2 

17. Certificering en betaling 1 2 1 - 3 2 

18. Rapportage en evaluatie 1 2 2 - 2 3 

19. Conflictoplossing/bemiddeling - 1 1 - 2 2 
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20. Aanpassingsvermogen en 

modernisering 
- 2 1 2 2 3 

21. Analytisch en kritisch denken 1 2 2 2 3 4 

22. Communicatie 1 2 2 1 3 3 

23. Ethiek en naleving 2 3 2 1 3 4 
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24. Samenwerking 2 1 2 1 2 3 

25. Relatiebeheer 1 1 2 1 3 4 

26. Teammanagement en 

leiderschap 
- 1 1 - - 3 
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27. Gevoel voor de organisatie 2 2 2 1 2 4 

28. Projectbeheer 1 2 2 - 2 3 

29. Prestatiegerichtheid 1 2 2 2 3 3 
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30. Risicobeheer en interne 

controle 
1 2 2 1 3 4 
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3. DE ZELFBEOORDELINGSVRAGENLIJST 
De ProcurCompEU-vragenlijst voor de individuele zelfbeoordeling is opgesplitst in drie delen: 
 

 De algemene vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van de achtergrond van de persoon op het gebied van 
openbare aanbestedingen. Aan de antwoorden op deze vragen wordt geen score toegekend, en bijgevolg worden ze 
ook niet meegeteld bij het bepalen van het resultaat van de individuele zelfbeoordeling. De vragen zijn erop gericht 
om contextuele informatie te verkrijgen die dient als aanvulling op de individuele zelfbeoordeling.  

  

 De kennisvragen zijn bedoeld om de kennis van het onderwerp openbare aanbesteding van de persoon te toetsen 
aan de voor het functieprofiel verwachte kennis (gewenste bekwaamheidsniveau).  

  

 Met de vragen over vaardigheden wordt beoogd om de vaardigheden van de persoon in kaart te brengen en die 

te vergelijken met de voor het functieprofiel verwachte vaardigheden (gewenste bekwaamheidsniveau). 

 
Voor elke Competentie is er ten minste één kennisvraag en ten minste één vraag over vaardigheden. De vragen kunnen 
worden gesteld in dezelfde volgorde als in het competentiekader, maar de kennisvragen en de vragen over vaardigheden 
kunnen bijvoorbeeld ook van elkaar worden gescheiden.   
 
De ProcurCompEU-zelfbeoordelingstool is niet bedoeld om prestaties te meten, maar is een tool voor de ontwikkeling van 
een professionele organisatie. Daarom zijn de vragen open vragen en geen testvragen.  
 
Anders dan aan de antwoorden op de algemene vragen, wordt aan de antwoorden op de kennisvragen en de vragen 
over vaardigheden wel een score toegekend, op een schaal van 0 tot 4.  
 

 0 Ik beschik niet over kennis / ik beschik niet over vaardigheden 

 1 Ik beschik over basiskennis / ik beschik over basisvaardigheden 

 2 Ik beschik over kennis op intermediair niveau / ik beschik over vaardigheden op intermediair niveau  

 3 Ik beschik over kennis op gevorderd niveau / ik beschik over vaardigheden op gevorderd niveau 

 4 Ik beschik over kennis op deskundig niveau / ik beschik over vaardigheden op deskundig niveau  
 
In de onderstaande lijst worden de vragen voor elke Competentie gegeven.  

3.1. Algemene vragen 

 

 Algemene vraag 1: Wat is uw functie binnen de organisatie? 

 Algemene vraag 2: Wat zijn uw huidige taken en verantwoordelijkheden op het gebied van openbare aanbesteding? 

 Algemene vraag 3: Werkt u fulltime of parttime aan deze taken en verantwoordelijkheden? 

 Algemene vraag 4: Hoeveel jaar vervult u deze functie al?  

 Algemene vraag 5: Hoeveel jaar ervaring hebt u in totaal met openbare aanbesteding?  

 Algemene vraag 6: Welke opleiding (type, niveau) hebt u genoten op het gebied van openbare aanbesteding?  
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3.2. Vragen over bij de ProcurCompEU-competenties 

horende kennis en vaardigheden 

Competentie 1: Planning  

 Kennisvraag 1: Hoe goed bent u bekend met de planning, de beleidsprioriteiten en de begroting van uw organisatie? 

 Vaardighedenvraag 1: In hoeverre bent u in staat om een aanbestedingsplan te ontwikkelen op basis van de 

beschikbare begrotingsmiddelen? 

Competentie 2: Aanbestedingscyclus  

 Kennisvraag 2: Hoe goed bent u bekend met de verschillende fasen van de aanbestedingscyclus, vanaf de fase 

vóór de aankondiging van de opdracht tot de fase na de gunning? 

 Vaardighedenvraag 2: In hoeverre bent u in staat om de verschillende fasen van de aanbestedingscyclus te 

volgen? 

Competentie 3: Wetgeving 

 Kennisvraag 3: Hoe goed bent u bekend met de wetgeving inzake openbare aanbestedingen en andere relevante 

rechtsgebieden? 

 Vaardighedenvraag 3: In hoeverre bent u in staat om specifieke aspecten van de aanbestedingswetgeving en 

andere voor openbare aanbestedingen relevante wetgeving toe te passen? 

Competentie 4: e-Aanbestedings- en andere IT-tools 

 Kennisvraag 4: Hoe goed bent u bekend met e-aanbestedings- en andere IT-systemen en -tools? 

 Vaardighedenvraag 4: In hoeverre bent u in staat om e-aanbestedings- en andere IT-systemen en -tools te 

gebruiken? 

Competentie 5: Duurzaam aanbesteden 

 Kennisvraag 5: Hoe goed bent u bekend met het toepasselijke duurzaamheidsbeleid en de wijze waarop dat wordt 

bevorderd? 

 Vaardighedenvraag 5: In hoeverre bent u in staat om door de organisatie en op nationaal niveau vastgestelde 

duurzaamheidsdoelstellingen te integreren in aanbestedingsprocedures? 

Competentie 6: Innovatiegericht aanbesteden   

 Kennisvraag 6: Hoe goed bent u bekend met het toepasselijke innovatiebeleid en de wijze waarop innovatie wordt 

bevorderd? 

 Vaardighedenvraag 6: In hoeverre bent u in staat om door de organisatie en op nationaal niveau vastgestelde 

innovatiedoelstellingen te integreren in aanbestedingsprocedures? 

Competentie 7: Categoriespecifiek 

 Kennisvraag 7: Hoe goed bent u bekend met de specifieke kenmerken van een of meer categorieën goederen, 

werkzaamheden of diensten? 

 Vaardighedenvraag 7: In hoeverre bent u in staat om maximale waar voor het geld te verkrijgen in een of meer 

categorieën goederen, werkzaamheden of diensten? 

Competentie 8: Leveranciersbeheer 

 Kennisvraag 8: Hoe goed bent u bekend met leveranciersbeheerstrategieën en -processen? 

 Vaardighedenvraag 8: In hoeverre bent u in staat om relaties met leveranciers te ontwikkelen, te beheren en te 

onderhouden, met inachtneming van de openbare-aanbestedingsbeginselen? 
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Competentie 9: Onderhandelingen  

 Kennisvraag 9: Hoe goed bent u bekend met onderhandelingsprocessen in het kader van openbare 

aanbestedingen? 

 Vaardighedenvraag 9: In hoeverre bent u in staat om onderhandelingsprocessen toe te passen in de verschillende 

aanbestedingsfasen en in het kader van opdrachtbeheer, met inachtneming van de openbare-
aanbestedingsbeginselen en ethische normen? 

Competentie 10: Behoeftenanalyse  

 Kennisvraag 10: Hoe goed bent u bekend met behoeftenanalyse-instrumenten en -technieken? 

 Vaardighedenvraag 10: In hoeverre bent u in staat om behoeftenanalyse-instrumenten en -technieken toe te 

passen om de behoeften van de organisatie en eindgebruikers in verband met het voorwerp van de aanbesteding 
te bepalen? 

Competentie 11: Marktanalyse en marktinschakeling  

 Kennisvraag 11: Hoe goed bent u bekend met marktanalyse-instrumenten en met passende 

marktinschakelingstechnieken? 

 Vaardighedenvraag 11: In hoeverre bent u in staat om marktanalyse-instrumenten en 

marktinschakelingstechnieken te gebruiken om de kenmerken van en trends in de leveranciersmarkt te begrijpen? 

Competentie 12: Aanbestedingsstrategie 

 Kennisvraag 12: Hoe goed bent u bekend met de verschillende aanbestedingsstrategieën (soorten procedures, het 

gebruik van kavels, contracttypen)? 

 Vaardighedenvraag 12: In hoeverre bent u in staat om uit de beschikbare aanbestedingsstrategieën de strategie 

te kiezen waarmee de doelstellingen van de organisatie worden bereikt en die het best past bij de desbetreffende 
aanbesteding?  

Competentie 13: Technische specificaties  

 Kennisvraag 13: Hoe goed bent u bekend met de vereisten voor het opstellen van technische specificaties? 

 Vaardighedenvraag 13: In hoeverre bent u in staat om technische specificaties op te stellen die potentiële 

inschrijvers in staat stellen om realistische offertes in te dienen die tegemoetkomen aan de behoeften van de 
organisatie? 

Competentie 14: Aanbestedingsstukken 

 Kennisvraag 14: Hoe goed bent u bekend met de vereisten voor het opstellen van aanbestedingsstukken?  

 Vaardighedenvraag 14: In hoeverre bent u in staat om aanbestedingsstukken op te stellen, waaronder passende 

uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria? 

Competentie 15: Evaluatie van de inschrijvingen  

 Kennisvraag 15: Hoe goed bent u bekend met het proces van het evalueren van inschrijvingen? 

 Vaardighedenvraag 15: In hoeverre bent u in staat om inschrijvingen op een objectieve en transparante wijze te 

evalueren op basis van vooraf vastgestelde criteria?  

Competentie 16: Opdrachtbeheer  

 Kennisvraag 16: Hoe goed bent u bekend met de beginselen van opdrachtbeheer? 

 Vaardighedenvraag 16: In hoeverre bent u in staat om toezicht te houden op de uitvoering van opdrachten en op 

de naleving van de technische vereisten voor geleverde goederen, werkzaamheden of diensten? 

Competentie 17: Certificering en betaling  

 Kennisvraag 17: Hoe goed bent u bekend met het certificerings- en betalingsproces? 

 Vaardighedenvraag 17: In hoeverre bent u in staat om verificatiebeginselen en het financiële controlekader toe 

te passen op de uitgevoerde opdracht om de naleving te controleren alvorens wordt overgegaan tot betaling? 
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Competentie 18: Rapportage en evaluatie  

 Kennisvraag 18: Hoe goed bent u bekend met opdrachtmonitoringinstrumenten en -technieken? 

 Vaardighedenvraag 18: In hoeverre bent u in staat om het proces, de deliverables en de uitkomsten van een 

aanbesteding te evalueren teneinde lessen te trekken voor toekomstige aanbestedingen? 

Competentie 19: Conflictoplossing/bemiddeling  

 Kennisvraag 19: Hoe goed bent u bekend met conflictoplossings- en bemiddelingsprocessen en met de werking 

van het toetsingssysteem? 

 Vaardighedenvraag 19: In hoeverre bent u in staat om conflicten te voorkomen en op te lossen en klachten af te 

handelen in het kader van het nationale toetsingssysteem?  

Competentie 20: Aanpassingsvermogen en modernisering  

 Kennisvraag 20: Hoe goed bent u bekend met veranderingsmanagementtechnieken en -instrumenten? 

 Vaardighedenvraag 20: In hoeverre bent u in staat om te anticiperen op en zich aan te passen aan veranderende 

taken en omstandigheden en te streven naar continue ontwikkeling en groei? 

Competentie 21: Analytisch en kritisch denken  

 Kennisvraag 21: Hoe goed bent u bekend met benaderingen en instrumenten op het gebied van analytisch en 

kritisch denken? 

 Vaardighedenvraag 21: In hoeverre bent u in staat om analytisch en kritisch denken toe te passen bij het 

beoordelen van informatie en/of een situatie en bij het oplossen van problemen? 

Competentie 22: Communicatie  

 Kennisvraag 22: Hoe goed bent u bekend met communicatie-instrumenten en -technieken en met de toepassing 

van de openbare-aanbestedingsbeginselen in verschillende communicatiesituaties? 

 Vaardighedenvraag 22: In hoeverre bent u in staat om effectief te communiceren door het communicatiemedium 

en de communicatieboodschap aan te passen aan de doelgroep, met inachtneming van de openbare-
aanbestedingsbeginselen? 

Competentie 23: Ethiek en naleving  

 Kennisvraag 23: Hoe goed bent u bekend met procedurele regels en beginselen en met instrumenten, codes en 

richtlijnen die de naleving daarvan moeten waarborgen? 

 Vaardighedenvraag 23: In hoeverre bent u in staat om ervoor te zorgen dat de toepasselijke openbare-

aanbestedingsregels en -beginselen en ethische normen worden nageleefd? 

Competentie 24: Samenwerking  

 Kennisvraag 24: Hoe goed bent u bekend met samenwerkingsinstrumenten en -technieken? 

 Vaardighedenvraag 24: In hoeverre bent u in staat om inclusieve en op samenwerking gerichte attitudes en 

processen te bevorderen? 

Competentie 25: Relatiebeheer  

 Kennisvraag 25: Hoe goed bent u bekend met de belangrijkste concepten en methoden van relatiebeheer? 

 Vaardighedenvraag 25: In hoeverre bent u in staat om wederzijds vertrouwen te kweken dat bijdraagt tot solide 

relaties met interne en externe belanghebbenden? 

Competentie 26: Teammanagement en leiderschap 

 Kennisvraag 26: Hoe goed bent u bekend met de belangrijkste concepten en methoden van teammanagement? 

 Vaardighedenvraag 26: In hoeverre bent u in staat om specifieke management- en leiderschapsmethoden en -

technieken toe te passen op het team en de omstandigheden om een omgeving te scheppen die bevorderlijk is voor 
het bereiken van gemeenschappelijke doelen? 
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Competentie 27: Gevoel voor de organisatie  

 Kennisvraag 27: Hoe goed bent u bekend met de administratieve structuur, procedures en processen en met de 

interne cultuur en het wettelijk en beleidskader van de organisatie? 

 Vaardighedenvraag 27: In hoeverre bent u in staat om de aanbestedingsfunctie en de structuur en cultuur van 

de organisatie te begrijpen?  

Competentie 28: Projectbeheer  

 Kennisvraag 28: Hoe goed bent u bekend met projectbeheerinstrumenten en -technieken die relevant zijn voor 

overheidsdiensten? 

 Vaardighedenvraag 28: In hoeverre bent u in staat om projectbeheerinstrumenten en -technieken toe te passen 

met het oog op een doeltreffende uitvoering van de aanbestedingsprocedure en de opdracht?  

Competentie 29: Prestatiegerichtheid  

 Kennisvraag 29: Hoe goed bent u bekend met strategieën en methoden voor kosten- en prestatiebeheer en met 

kernprestatie-indicatoren (KPI’s) die helpen om inefficiënties vast te stellen en om de financiële prestaties van de 
aanbesteding en de wijze waarop die waarde genereert te monitoren? 

 Vaardighedenvraag 29: In hoeverre bent u in staat om commerciële en prestatiebeheerstrategieën en -methoden 

toe te passen om het rendement van geplaatste opdrachten te maximaliseren? 

Competentie 30: Risicobeheer en interne controle  

 Kennisvraag 30a: Hoe goed bent u bekend met audit- en controlefuncties? 

 Vaardighedenvraag 30a: In hoeverre bent u in staat om in het kader van openbare aanbestedingen de 

verschillende functies van inspectie, controle, audit en evaluatie uit te voeren? 

 Kennisvraag 30b: Hoe goed bent u bekend met auditinstrumenten en -technieken voor risicobeheer? 

 Vaardighedenvraag 30b: In hoeverre bent u in staat om risico’s nauwlettend te monitoren, mitigatiemaatregelen 

te nemen en proactief te handelen om de belangen van de organisatie te beschermen? 
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4. DE RESULTATEN VAN DE BEOORDELING 

4.1. Resultaten van de beoordeling op individueel niveau 

De resultaten van individuele beoordelingen kunnen worden gevisualiseerd in de vorm van radardiagrammen waarin de 
scores voor de aanbestedingsspecifieke en zachte competenties worden aangegeven. Voor elke Competentie  worden in 
het diagram a) het voor het individuele functieprofiel beoogde bekwaamheidsniveau, en b) de feitelijke score van 

de persoon voor die Competentie getoond.  

Zo kunnen de betrokken personen snel zien op welke gebieden hun bekwaamheidsniveau overeenkomt met het beoogde 
niveau voor hun functieprofiel, dat niveau overtreft of nog tekortschiet. Voor de betrokken personen kunnen eventuele 
hiaten richtinggevend zijn voor de eigen loopbaan- en beroepsontwikkeling, bijvoorbeeld door gericht leer- en 
ontwikkelingsactiviteiten te kiezen. Binnen de organisatie kunnen personen hun resultaten gebruiken om hun 
leidinggevende te overtuigen van het nut van bepaalde opleidingen om hun competenties te verbeteren en nieuwe 
vaardigheden te ontwikkelen die ook de organisatie ten goede zullen komen.  

 

 

4.2. Resultaten van de beoordeling op het niveau van 

functieprofielen  

De resultaten van profielbeoordelingen kunnen worden verkregen door de beoordelingsresultaten voor alle individuele 

personen binnen hetzelfde functieprofiel te aggregeren.  

Voor elk functieprofiel kunnen de volgende resultaten worden berekend:  

 doelscore: De beoogde score die voor de Competentie in een specifiek functieprofiel is vastgesteld;  

 gemiddelde score: Het gemiddelde van alle individuele beoordelingsresultaten voor hetzelfde profiel; 

 maximumscore: De maximumscore die een individuele persoon heeft behaald in één profiel. 

De gemiddelde score helpt om patronen van sterke en zwakke punten van het hele team voor een gegeven profiel in 

de organisatie vast te stellen. Op die manier kan de organisatie zien of er competenties zijn waarin de professionals 
binnen een specifieke rol in algemene zin uitsteken boven of achterblijven bij het beoogde bekwaamheidsniveau. Deze 
informatie is met name waardevol op strategisch niveau, omdat het management zo kan zien waar de organisatie sterk 
in is een waar moet worden geïnvesteerd in capaciteitsopbouw op langere termijn. 

De maximumscore stelt de organisatie in staat om een heel andere vraag te beantwoorden: beschikken een of meer 

teamleden binnen een gegeven profiel over het maximale bekwaamheidsniveau dat de organisatie nodig heeft in elk 
van de competenties? In tegenstelling tot een hiaat in de gemiddelde score kan een bevinding dat niemand in die rol 
binnen de organisatie het maximale bekwaamheidsniveau heeft, duiden op de noodzaak van meer onmiddellijke actie 
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om dat hiaat op te vullen. Dit is met name van belang voor gespecialiseerde functieprofielen, zoals die van juridisch 
adviseur of opdrachtbeheerder, waarvan wordt verwacht dat de betrokkenen beschikken over specifieke kennis of 
vaardigheden die elders in de organisatie niet aanwezig zijn. 

 

4.3. Resultaten van de beoordeling op het niveau van de 

organisatie 

De resultaten van de beoordeling op het niveau van de organisatie kunnen worden berekend door alle resultaten van de 
individuele beoordelingen te aggregeren. De resultaten kunnen bijvoorbeeld worden gevisualiseerd in vier 
radardiagrammen: twee voor de aanbestedingsspecifieke competenties en twee voor de zachte competenties.  

In de diagrammen worden voor elke Competentie de volgende scores aangegeven:  

 beoogde maximum: Het beoogde maximumniveau voor alle functieprofielen samen; 

 maximumscore: De behaalde maximumscore; 

 beoogde gemiddelde niveau: Het gemiddelde van alle beoogde bekwaamheidsniveaus; 

 gemiddelde score: Het gemiddelde van alle profielresultaten. 

De twee groepen scores helpen bij het beantwoorden van verschillende soorten vragen van de organisatie. 

De maximumscore stelt de organisatie in staat om een heel andere vraag te beantwoorden: beschikt iemand binnen 

de organisatie over het maximale bekwaamheidsniveau dat de organisatie nodig heeft in elk van de competenties? In 
tegenstelling tot een hiaat in de gemiddelde score kan een bevinding dat niemand in die rol binnen de organisatie het 
maximale bekwaamheidsniveau heeft, duiden op de noodzaak van meer onmiddellijke actie om dat hiaat op te vullen. 

De gemiddelde score helpt om patronen van sterke en zwakke punten in de organisatie vast te stellen. Op die manier 

kan de organisatie zien of er competenties zijn waarin meerdere personen uitsteken boven of achterblijven bij het 
beoogde bekwaamheidsniveau. Deze informatie is met name waardevol op strategisch niveau, omdat het management 
zo kan zien waar de organisatie sterk in is en waar moet worden geïnvesteerd in capaciteitsopbouw op langere termijn. 
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DEEL III. Generiek ProcurCompEU opleidingscurriculum 

 WAT IS HET GENERIEKE OPLEIDINGSCURRICULUM? 
Het generieke ProcurCompEU-opleidingscurriculum is een van de elementen van het ProcurCompEU-pakket. Het curriculum 
is ontwikkeld op basis van de ProcurCompEU-competentiematrix en bouwt voort op de dertig competenties die daarin 
worden beschreven. 

Terwijl de competentiematrix betrekking heeft op de verschillende niveaus van kennis en vaardigheden waarover 
aanbestedingsprofessionals dienen te beschikken om hun taken goed te kunnen uitvoeren, wordt in het 
opleidingscurriculum een beschrijving gegeven van de inhoud van opleidingen waarmee de in de competentiematrix 
beschreven aanbestedingsspecifieke en beroepscompetenties kunnen worden ontwikkeld. 

Meer specifiek wordt in het ProcurCompEU-opleidingscurriculum een beschrijving gegeven van de standaardinhoud en de 
leeruitkomsten van dertig opleidingsmodules, die zijn gebaseerd op de in de competentiematrix gedefinieerde 
competenties (zie tabel 1). 

 Doel van het generieke ProcurCompEU-

opleidingscurriculum 

Bezien vanuit de organisatie of instelling is het opleidingscurriculum een beschrijving van de standaardinhoud van 

opleidingen die aanbestedingsorganisaties, overheden, universiteiten, opleidingsinstellingen en certificeringsinstanties 

kunnen gebruiken als basis voor de ontwikkeling van hun opleidingsprogramma voor aanbestedingsprofessionals. 

 Structuur van het generieke ProcurCompEU-

opleidingscurriculum 

In de opleidingsmodules worden de relevante competenties beschreven, de onderwerpen die in een opleiding aan de 

orde zouden moeten komen opgesomd en de verwachte leeruitkomsten gegeven. 

Elke opleidingsmodule heeft de volgende structuur: 

Beschrijving van de competentie: een korte toelichting op de competentie die in de module wordt behandeld en het 

soort kennis dat nodig is om de competentie te verwerven. 

Opleidingsonderwerpen: de gebieden en onderwerpen die in de module aan de orde zouden moeten komen. 

Leeruitkomsten: de kennis en vaardigheden die de cursisten aan het eind van de opleiding op het passende niveau 

zouden moeten begrijpen en kunnen toepassen. 
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 Opleidings- en leermethoden voor het 

bekwaamheidsniveau 

Het opleidingscurriculum biedt een basis voor het ontwikkelen van de inhoud die aan de orde zou moeten komen in de 
opleidingsmodules voor de vier in de ProcurCompEU-competentiematrix beschreven bekwaamheidsniveaus. Hoewel de 
onderwerpen voor alle vier de bekwaamheidsniveaus steeds dezelfde zijn, zal voor elk bekwaamheidsniveau een andere 

leermethode moeten worden toegepast om te komen tot een opleiding waarin de competenties worden ontwikkeld – 

van basisniveau tot deskundig niveau. 

De opleidings- en leermethoden die kunnen worden gebruikt voor het verzorgen van opleidingen op basis van het 
opleidingscurriculum zijn de volgende: 

 inleidende seminars en workshops; 

 conferenties en deskundigengroepen op hoog niveau; 

 klassikaal contactonderwijs; 

 online leren; 

 gestructureerde e-learningmodules; 

 leren tijdens het werk; en 

 begeleiding. 

Het opleidingscurriculum is ontworpen als een flexibel instrument en verplicht niet tot het gebruik van een specifieke 

leermethode voor een bepaald bekwaamheidsniveau. Hoewel sommige opleidingsmethoden geschikter zijn voor 
bepaalde bekwaamheidsniveaus (zo zijn inleidende seminars en workshops typische manieren om een basisniveau van 
kennis te verwerven, terwijl voor een hoger bekwaamheidsniveau de leermethode eerder zal bestaan uit leren van 
collega’s, de uitwisseling van goede praktijken, het volgen van specialistische seminars, enz.), is het aan de gebruikers 
van het generieke ProcurCompEU-opleidingscurriculum om te bepalen welke opleidings- en leermethoden het best 
aansluiten bij het opleidingsprogramma dat ze ontwikkelen. 

Ook zijn de leeruitkomsten die hier worden gegeven indicatief en moeten zij worden gezien als uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van de opleidingsstof en de aanpassing ervan aan de specifieke nationale of organisatorische context, 
maar ook in de zin van specifieke opleidingsdoelstellingen, doelgroepen, bekwaamheidsniveaus en leermethoden. Omdat 
leeruitkomsten op allerlei manieren benaderd kunnen worden, bevat het handboek leidraden voor het vaststellen, 
schrijven en toepassen van leeruitkomsten20. Bovendien is het Europees kwalificatiekader een instrument waarmee 
consistentie kan worden bereikt tussen de soorten en niveaus van kwalificaties in de Unie21. 

 

                                                        
20 Cedefop (2017). Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook; https://www.cedefop.europa.eu/files/4156_en.pdf 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0383&from=NL 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4156_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0383&from=NL
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  DE GENERIEKE PROCURCOMPEU-OPLEIDINGSMODULES 

OPLEIDINGSMODULE 1. AANBESTEDINGSPLANNING 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Aanbestedingsplanning heeft betrekking op het formuleren, ontwikkelen en uitvoeren van een planning waarin wordt 

beschreven wanneer en hoe openbare aanbestedingen zouden moeten worden gebruikt om de benodigde goederen, 
diensten of werkzaamheden op een kosteneffectieve manier aan te schaffen, in overeenstemming met de gewenste 
beleidseffecten. Daarbij moet rekening worden gehouden met: 

 de politieke en beleidsprioriteiten van de organisatie; 
 het relevante beleid op nationaal niveau; 
 de vastgestelde begrotingsplannen en de beschikbare middelen; 
 de vraag of aanbesteding de juiste manier is om de vastgestelde behoefte te vervullen; 
 de noodzaak om prioriteiten te stellen en tijdschema’s te volgen; en 
 potentiële kansen en risico’s in het uitvoeringsproces. 
 

Deze competentie vereist kennis van de aanbestedingsplanning en beleidsprioriteiten van de organisatie, met inbegrip 
van begrotingsplannen en uitvoeringsopties, en van het relevante beleid op nationaal niveau. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De politieke en beleidsprioriteiten van de organisatie en het verband met het relevante beleid op nationaal niveau 
 De aanbestedingsprocessen en -tijdschema’s die nodig zijn in een nauwkeurige planning 
 De vastgestelde budgetten, de begrotingscyclus van de organisatie en de beschikbare middelen 
 De noodzaak om prioriteiten te stellen en tijdschema’s te volgen 
 Potentiële kansen en risico’s in het uitvoeringsproces 
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LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Verzamelen en consolideren van input en bijdragen van verschillende afdelingen, afhankelijk van hun functie in de 

organisatie, teneinde de behoeften en de beschikbare middelen vast te stellen 

 Stellen van prioriteiten die aansluiten bij de beschikbare middelen en vaststellen van opties voor het combineren 

van behoeften om schaalvoordelen te realiseren 

 Uitvoeren van een SWOT-analyse (SWOT: Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats, ofwel sterke punten, 

zwakke punten, kansen en bedreigingen) vanuit het perspectief van de organisatie en marktpartijen 

 Beoordelen of aanbesteding de juiste optie is om de vastgestelde behoefte te vervullen, en de 

aanbestedingsprojecten afstemmen op de begroting van de organisatie 

 Vaststellen van potentiële uitvoeringsrisico’s en opstellen van een risicomitigatieplan (zie de desbetreffende 

gespecialiseerde module) 

 Ontwikkelen en opstellen van de aanbestedingsplanning van de organisatie met een focus op beleidsuitkomsten en 

operationele deliverables 

 Beoordelen van de uitvoering van eerdere aanbestedingsplannen en daarover rapporteren. 

 Beoordelen van de maturiteit van de aanbestedingsfunctie/-afdeling van de organisatie en voorstellen doen voor 

een toekomstvisie en de bijbehorende ontwikkelingsstrategie 
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OPLEIDINGSMODULE 2. AANBESTEDINGSCYCLUS 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

De aanbestedingscyclus bestaat uit verschillende fasen, van de planningsfase en de fase voor de aankondiging van 

de opdracht tot de fase na de gunning en het opdrachtbeheer. Elke stap in het proces heeft invloed op de stappen die 
daarna volgen. Inzicht in de totale aanbestedingscyclus en de wisselwerkingen tussen de verschillende stappen van die 
cyclus, op basis van een aantal verschillende procedures, is noodzakelijk om robuuste aanbestedingsprocedures te 
kunnen ontwerpen en uit te voeren. Dit stelt de aanbestedingsprofessional in staat om te anticiperen op risico’s en 
kansen en op die manier de doelmatigheid en het rendement van de aanbesteding te verbeteren. 

 

Deze competentie vereist kennis van de aanbestedingscyclus, vanaf de fase voor de aankondiging van de opdracht tot 
en met de fase na de gunning, en van de wisselwerkingen tussen de verschillende fasen. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Alle stappen, taken en processen van de aanbestedingscyclus, ook in hun onderlinge verband 

 Veelvoorkomende uitdagingen die voortvloeien uit de wisselwerking tussen de verschillende fasen van de 
aanbestedingscyclus 

 Goede praktijken op het gebied van aanbestedingscyclusbeheer, zoals trackingtools, communicatie en continue 
verbetering 

 De interne aanbestedingskaders van de organisatie 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen van de stappen, taken en processen van de aanbestedingscyclus, ook in hun onderlinge verband 

 Uitvoering geven aan de verschillende fasen van de aanbestedingscyclus en begrijpen hoe elke fase van invloed is 
op de andere 

 Kansen benutten en anticiperen op risico’s in andere stappen 

 Anticiperen op risico’s en uitdagingen in andere stappen 

 Toezien op en verslag doen van de uitvoering van de verschillende stappen 

 Toepassen van uit eerdere procedures getrokken lessen 

 Zorgen voor kennisoverdracht tussen de verschillende fasen 

 Vaststellen van operationele inefficiënties in eerdere aanbestedingen 

 Vormgeven van het beleid van de organisatie en ontwerpen van interne instrumenten om de onderlinge verbanden 
tussen de aanbestedingsfasen te benutten met het oog op een maximale doelmatigheid 

 Verbeteren van de algehele aanpak van openbare aanbestedingen binnen de organisatie door het formuleren van 
doelen en strategieën 
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OPLEIDINGSMODULE 3. AANBESTEDINGSWETGEVING 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Aanbestedingsprofessionals moeten de toepasselijke wettelijke kaders op nationaal en EU-niveau en de openbare-

aanbestedingsbeginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling, evenredigheid en gezond financieel beheer 

begrijpen en kunnen toepassen. Dit omvat ook aanverwante rechts- en beleidsgebieden, zoals: 

 mededingings-, administratie-, verbintenissen-, milieu-, sociaal en arbeidsrecht, toegankelijkheidseisen en 

intellectuele-eigendomsrechten; 

 EU-financiering en begrotings- en boekhoudregels; 

 beschikbare rechtsmiddelen; 

 maatregelen ter bestrijding van corruptie en fraude; 

 relevante internationale verplichtingen. 

Kennis van de wetgeving is ook van essentieel belang om de gewenste impact op het aanbestedingssysteem en op 

toeleveringsketens te begrijpen en te realiseren. 

Deze competentie vereist kennis van de aanbestedingswetgeving op nationaal en EU-niveau en verwante 
rechtsgebieden, en de implicaties daarvan voor openbare aanbestedingen. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De kernbeginselen van openbare aanbesteding 

 De aanbestedingswetgeving op EU-, nationaal en subnationaal niveau 

 Verwante rechtsgebieden zoals mededingings-, administratie-, verbintenissen-, milieu-, sociaal en arbeidsrecht, 

toegankelijkheidseisen en intellectuele-eigendomsrechten 

 EU-financiering en begrotings- en boekhoudregels 

 Sancties 

 Wet- en regelgeving tegen corruptie en fraude 

 Relevante internationale verplichtingen 
 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau:  

 Begrijpen hoe openbare aanbesteding is gereguleerd op EU-, nationaal en subnationaal niveau en hoe 

ontwikkelingen op wetgevingsgebied kunnen worden gemonitord 

 Begrijpen van de gevolgen en implicaties van het aanbestedingsrecht voor het aanbestedingssysteem en de 
toeleveringsketen 

 Begrijpen van verwante rechtsgebieden (waaronder mededingings-, administratie-, verbintenissen-, straf-, milieu-, 

sociaal en arbeidsrecht, toegankelijkheidseisen en intellectuele-eigendomsrechten) 

 Vinden en toepassen van de toepasselijke rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op het 

aanbestedingsproces 

 Ontwikkelen van systemen, instrumenten en procedures die de naleving van regels en procedures bevorderen 
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OPLEIDINGSMODULE 4. E-AANBESTEDINGS- EN ANDERE IT-TOOLS 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

e-Aanbestedings- en andere IT-tools ondersteunen de aanbestedingscyclus, van de aankondiging van de opdracht 

tot de eindbetaling. Deze tools verminderen de administratieve lasten, verbeteren de efficiëntie en versterken de 

transparantie van en het afleggen van verantwoording over aanbestedingsprocedures. Belangrijke tools zijn: 

 Tools voor de voorbereidende fase: TED en nationale aanbestedingsplatforms, e-kennisgeving, gestandaardiseerde 

aanbestedingsstukken en -formulieren 

 Tools voor de indieningsfase, zoals e-indiening, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, e-Certis 

 Tools voor de aanbestedingsfase, zoals e-catalogi, elektronische aanbestedingsplatforms, dynamische 

inkoopsystemen, veilingsystemen en e-facturering 

 Andere IT-tools voor gegevenstransparantie en het voorkomen van fraude en corruptie, zoals bedrijvenregisters en 

registers van overheidsopdrachten 

De digitale transformatie van openbare aanbestedingen vereist een continue proactieve aanpak die ervoor zorgt dat de 

beste beschikbare tools worden gebruikt. Ook vereist deze transformatie permanente educatie van personeelsleden. 

Deze competentie vereist kennis van de e-aanbestedingsplatforms en -functionaliteiten die binnen de organisatie 
worden gebruikt, met inbegrip van nationale en EU-aanbestedingssystemen, en van andere relevante systemen en tools. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Nationale en EU-aanbestedingssystemen 

 Belangrijke e-aanbestedingstools, zoals e-kennisgeving, e-indiening, e-inschrijving en e-facturering 

 e-Aanbestedingsindicatoren die kunnen worden gebruikt voor statische analyse 

 Transparantieregels voor openbare aanbestedingen en ICT-toegankelijkheid 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Gebruikmaken van e-aanbestedingssystemen en -tools bij het uitvoeren van openbare-aanbestedingsprocedures 

 Gebruikmaken van ander IT-tools (zoals registers van overheidsopdrachten, de Arachne-tool) die bijdragen tot een 

grotere transparantie en het voorkomen en/of ontdekken van corruptie in openbare aanbestedingen 

 Gebruikmaken van e-aanbestedingsfunctionaliteiten, zoals leveranciersbeheersystemen, e-veilingen en e-catalogi, 

indien relevant 

 Analyseren en gebruikmaken van door middel van e-aanbestedingssystemen verzamelde gegevens om de 

procedures en processen van de organisatie te verbeteren 

 Ontwikkelen van e-aanbestedingsindicatoren voor de organisatie 

 Identificeren van nieuwe IT-tools die de doelmatigheid van de aanbestedingen van de organisatie kunnen vergroten, 

met inbegrip van ICT-toegankelijkheid 

 Vaststellen van de strategie en procedures voor het gebruik van e-Aanbestedings- en andere IT-tools 
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OPLEIDINGSMODULE 5. DUURZAAM AANBESTEDEN 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Bij duurzaam aanbesteden worden strategische beleidsdoelen van overheidsbeleid geïntegreerd in 
aanbestedingsprocedures, zoals groene overheidsopdrachten, maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten, 
echte mededinging en deelname door kleine en middelgrote ondernemingen. Duurzaam aanbesteden draagt bij tot het 
terugdringen van de milieueffecten van aanbestedingen, het verwezenlijken van maatschappelijke doelen en het 
verbeteren van de opbrengsten voor de organisatie en de samenleving als geheel. Duurzame doelstellingen kunnen op 
verschillende manieren worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door middel van: 

 uitsluitingscriteria die een minimumniveau van naleving van milieu- en sociale wetgeving door contractanten en 
subcontractanten vereisen; 

 selectiecriteria waarmee de kwalificaties van de inschrijver kunnen worden geverifieerd om milieu- en sociale doelen 
te bereiken; Technische specificaties die sociale en milieuaspecten omvatten, zoals eisen voor labels of duurzame 
productieprocessen; 

 evaluatietechnieken, zoals evaluatie op basis van de levenscycluskosten, en gebruik van gunningscriteria waarin 
rekening wordt gehouden met sociale en/of milieufactoren; 

 uitvoeringsbepalingen in de contractvoorwaarden die gericht zijn op het monitoren van de naleving van hoge 
duurzaamheidsnormen; 

 sectorspecifieke wetgeving die bijvoorbeeld verplicht tot de naleving van minimale energie-efficiëntienormen, maar 
ook van horizontale regels zoals toegankelijkheidseisen; 

 groene of sociale actieplannen op het niveau van de lidstaten met welomschreven doelstellingen en flankerende 
maatregelen. 

 

Deze competentie vereist kennis van de duurzaamheidsdoelstellingen (op milieu- en sociaal gebied) van de organisatie 
en van daarmee samenhangend nationaal beleid, evenals van de beschikbare instrumenten, normen en technieken voor 
het integreren daarvan in het aanbestedingsproces.  

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De beginselen en normen van groene en maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten, met inbegrip van 
opdrachten die de deelneming van het midden- en kleinbedrijf en sociale ondernemingen mogelijk maken 

 Groene en sociale actieplannen en doelstellingen op nationaal niveau 

 Duurzaamheidsoverwegingen, selectie- en gunningscriteria en toegankelijkheidseisen 

 Aanbestedingsondersteunende instrumenten, methoden en technieken, zoals het gebruik van technieken voor 
de toepassing van levenscycluskosten en labels 

 Voorbeelden van sectorspecifieke voorschriften 
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LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Inzicht hebben in en anticiperen op de potentiële uitdagingen voor en verwachte voordelen van duurzaam 

aanbesteden 

 Kansen identificeren voor de integratie van duurzaamheidsdoelen in aanbestedingsprocedures 

 Gebruikmaken van aanbestedingsondersteunende instrumenten, methoden en technieken, zoals normen, 
levenscycluskosten en labels 

 Vaststellen van selectie- en gunningscriteria die groene overheidsopdrachten, maatschappelijk verantwoorde 

overheidsopdrachten en de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen aan aanbestedingen 

bevorderen 

 Zorgen voor naleving van de toegankelijkheidseisen 

 In de aanbestedingsstukken opnemen van contractbepalingen inzake de uitvoering van de opdracht en 

gunningscriteria die groene overheidsopdrachten, maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten en 

deelname door kleine en middelgrote ondernemingen bevorderen 

 Gebruik van voorbehouden opdrachten om aanbestedingskansen te bieden aan partijen die een positief sociaal 

effect hebben 

 In stand houden van de markttoegang voor leveranciers bij het gebruik van milieuvriendelijke criteria 

 Communiceren van vereisten voor groene en maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten aan de markt 

en zichtbaarheid geven aan duurzaam aanbesteden 

 Ontwikkelen van realistisch duurzaam-aanbestedingsbeleid voor de organisatie, met inbegrip van de 

vaststelling van doelstellingen 

 Toewijzen van begrotings- en andere middelen aan groene en maatschappelijk verantwoorde 

overheidsopdrachten 
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OPLEIDINGSMODULE 6. INNOVATIEGERICHT AANBESTEDEN 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Innovatiegericht aanbesteden heeft betrekking op het plaatsen van overheidsopdrachten waarbij: 

 het innovatieproces (zoals onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten) wordt ingekocht; of 

 door anderen gecreëerde innovaties (innovatieve oplossingen) worden ingekocht. 

Innovatiegericht aanbesteden draagt bij tot de modernisering van openbare diensten en schept tegelijkertijd kansen voor 
bedrijven om nieuwe markten aan te boren. Door een toekomst- en innovatiegerichte aanbestedingsstrategie te 
ontwikkelen en alternatieve, concurrerende oplossingen mee te wegen, kunnen aanbestedende diensten innovatie aan 
de vraagzijde aanjagen en voldoen aan de behoefte op zowel de korte als de middellange en lange termijn. Een 
welomschreven innovatiegerichte aanbestedingsstrategie zal het risico van slecht of niet-presterende innovaties 
verlagen door te voorzien in een stappenplan dat loopt van het ontwerp van de oplossing via de prototyping naar het 
ontwikkelen en testen van het eindproduct. 

 
Deze competentie vereist kennis van de innovatiedoelstellingen van de organisatie en van daarmee samenhangend 

nationaal beleid, evenals van de beschikbare instrumenten en technieken voor het integreren daarvan in het 

aanbestedingsproces. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De beginselen van innovatiegericht aanbesteden 

 Nationale innovatiedoelen, -strategieën, -doelstellingen en -actieplannen 

 Beschikbare instrumenten en technieken voor het integreren van innovatiedoelen in aanbestedingsprocessen  

 Aanbestedingsprocedures in verband met aanbesteding van O&O-opdrachten: precommercieel aanbesteden en 

innovatiepartnerschappen 

 Concurrentiegerichte dialoog 

 Strategieën voor vroegtijdige marktinschakeling, met name voorafgaande marktconsultaties 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Ondersteunen van de uitvoering van innovatiegerichte aanbestedingsprocedures 

 Begrijpen hoe aspecten van innovatiegericht aanbesteden worden toegepast en wat de voordelen ervan zijn 

 Vaststellen en benutten van kansen om geplande aanbestedingsprocedures open te stellen voor meer innovatieve 

leveranciers 

 De verschillende technieken toepassen om elk soort aanbestedingsprocedure en -opdracht open te stellen voor 

innoverende inschrijvingen (bv. functionele specificaties, varianten, innovatievriendelijke selectie- en 

gunningscriteria, normen, kwaliteitslabels, KPI’s en IER-voorwaarden) 

 Opstellen van een businesscase voor precommercieel aanbesteden en openbaar aanbesteden voor innovatieve 

oplossingen 

 Uitvoeren van procedures inzake precommercieel aanbesteden en innovatiepartnerschappen 

 Vaststellen en benutten van kansen om het aanbestedingsplan van de organisatie te gebruiken om innovatie in de 

markt te stimuleren 

 Uitvoeren van geavanceerde innovatiegerichte aanbestedingsprocedures, zoals concurrentiegerichte dialogen 

 Integreren van doelen en beleid inzake innovatiegericht aanbesteden in de visie en strategie van de organisatie 

 Naar de markt communiceren van een middellangetermijn- tot langetermijnplan en doelstellingen en verzamelen 

van marktreacties ten aanzien van aanbestedingsdoelstellingen 
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OPLEIDINGSMODULE 7. CATEGORIESPECIFIEK 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Categoriespecifieke deskundigheid is een kerncompetentie binnen de aanbestedingsprocedure. De kenmerken van 
de categorie van in te kopen goederen, diensten of werkzaamheden moeten goed worden begrepen, onder meer door 
deskundigen en belanghebbenden (professionals en eindgebruikers) te betrekken bij de procedure. De 
aanbestedingsstrategie en -stukken moeten zodanig zijn ontworpen dat de vastgestelde behoeften worden vervuld en 
maximale waarde wordt verkregen. 

 
Deze competentie vereist kennis van de specifieke kenmerken en aspecten van een of meer categorieën van goederen, 
diensten of werkzaamheden, waaronder leveranciers, technische parameters en marktvoorwaarden. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Geavanceerde marktonderzoekstechnieken en -hulpbronnen 

 Strategieën voor en analyses op het gebied van categoriebeheer 

 Toeleveringsprocessen en de toepassing daarvan in verschillende sectoren 

 Wet- en regelgeving die van toepassing is op de categorie goederen, diensten of werkzaamheden 

 Het verzamelen, classificeren en analyseren van historische aankoopgegevens van de organisatie 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Vaststellen van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de goederen, diensten of werkzaamheden van een 

specifieke categorie 

 Een op de organisatie toegesneden toeleveringsplan opstellen en toeleveringsprocessen uitvoeren 

 Verzamelen en segmenteren van uitgaven aan leveranciers voor een specifieke categorie 

 Ontwikkelen van technische specificaties waarin categoriespecifieke kennis wordt benut 

 Ontwikkelen van een prijsindex voor een specifieke aanbestedingscategorie 

 Verzamelen, classificeren en analyseren van historische aankoopgegevens voor een aanbestedingscategorie 

 Vaststellen van marktfactoren die van invloed zijn op het categoriebeheer 

 Ontwikkelen van een strategie voor het categoriebeheer van de organisatie en omschrijven van de toepasselijke 

categorieën en monitoringresultaten 

 Ontwerpen van systemen, instrumenten en leidraden voor de toepassing van beste praktijken op het gebied van 

categoriebeheer 
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OPLEIDINGSMODULE 8. LEVERANCIERSBEHEER 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Leveranciersbeheer heeft betrekking op het opbouwen en onderhouden van effectieve relaties met huidige en 
potentiële toekomstige leveranciers. Leveranciersbeheer is van essentieel belang voor een succesvolle uitvoering van 
lopende overheidsopdrachten en toekomstige aanbestedingen. Bovendien kan een grotere kennis over leveranciers 
aanbestedingsprofessionals helpen om meer robuuste, ethische, verantwoordelijke en economisch gunstigere 
toeleveringsketens tot stand te brengen door middel van open communicatie met leveranciers, met name met kleine en 
middelgrote ondernemingen. Het verstrekken van informatie, ondersteuning en potentieel ook opleidingen aan 
leveranciers (bv. over het gebruik van e-aanbestedingen) is altijd een doelmatige manier om deze doelstellingen te 
verwezenlijken en er tegelijk voor te zorgen dat in de communicatie met marktpartijen tijdens de aanbestedingsfase de 
openbare-aanbestedingsbeginselen (non-discriminatie, transparantie, gelijke behandeling) in acht worden genomen. 

 
Deze competentie vereist kennis van strategieën en processen om relaties met leveranciers te ontwikkelen en te 
onderhouden met inachtneming van de aanbestedingsbeginselen. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De belangrijkste concepten en instrumenten van het beheer van leveranciers en hun prestaties 

 Passende strategieën voor de communicatie met leveranciers 

 Openbare-aanbestedingsbeginselen die van belang zijn voor het leveranciersbeheer 

 Instrumenten en technieken om de prestaties van leveranciers te monitoren, te analyseren en te verbeteren 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen van de voordelen, risico’s en belangrijkste succesfactoren van leveranciersbeheer 

 Toepassen van passende instrumenten en technieken om de prestaties van leveranciers te monitoren, te analyseren 

en te verbeteren 

 Passende feedback geven aan leveranciers en marktpartijen 

 Goede relaties met leveranciers opbouwen en onderhouden 

 Anticiperen op en beperken van aan leveranciers verbonden risico’s 

 Afhandelen van eventuele geschillen met leveranciers 

 Vaststellen van mogelijkheden om het beleid en/of werkwijzen van de organisatie aan te passen om daarin ruimte 

te scheppen voor de behoeften van leveranciers 

 Ontwikkelen van strategieën en instrumenten voor het bevorderen van constructieve betrokkenheid van leveranciers 

 Gebruikmaken van strategische relaties met leveranciers om een positieve invloed op de markt uit te oefenen, 

bijvoorbeeld door het bevorderen van ethische toeleveringsketens 

 Ontwerpen van de inhoud van opleidingen voor leveranciers en marktpartijen 
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OPLEIDINGSMODULE 9. ONDERHANDELINGEN 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Onderhandelingen kunnen worden gebruikt om de belangen van de organisatie en uiteindelijk die van de 
eindbegunstigde (in de vorm van optimale waarde) veilig te stellen en te bevorderen. Het doel van de onderhandelingen 
is dat de aanbestedende dienst en de leverancier, ondanks potentieel tegengestelde belangen, overeenstemming 
bereiken over het verbeteren van de ingediende inschrijvingen met het oog op een betere vervulling van de in de 
aanbestedingsstukken vastgelegde voorwaarden. In alle onderhandelingen moeten de algemene openbare-
aanbestedingsbeginselen (non-discriminatie, transparantie, gelijke behandeling) en ethische en integriteitsnormen 
worden gerespecteerd. 

 

Deze competentie vereist kennis van onderhandelingsstrategieën tijdens de aanbestedingsfasen en het beheer van de 

opdracht, met inachtneming van de openbare-aanbestedingsbeginselen. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Onderhandelingsprocessen en -stappen 

 Onderhandelingstechnieken en -strategieën 

 Verschillende onderhandelingsstijlen en in onderhandelingen te vermijden vooronderstellingen 

 Het anticiperen op en beheren van risico’s in onderhandelingen 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen wat onderhandelen in het kader van openbare aanbestedingen inhoudt en wanneer er kan worden 

onderhandeld 

 Begrijpen van de belangrijkste concepten en technieken van het onderhandelingsproces 

 Ondersteunen van het onderhandelingsproces door ondersteunende gegevens te verzamelen 

 Formuleren van onderhandelingsdoelstellingen 

 Plannen en opstellen van een onderhandelingsstrategie 

 Openen, voeren en afsluiten van onderhandelingen 

 Herkennen van en zich aanpassen aan verschillende onderhandelingsstijlen 

 Vaststellen van en anticiperen op risico’s in onderhandelingen 

 Anticiperen op en vermijden van vooronderstellingen in onderhandelingen 

 Uitvoeren van complexe onderhandelingsstrategieën 

 Toepassen van speltheoriebeginselen in onderhandelingen 
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OPLEIDINGSMODULE 10. BEHOEFTENANALYSE 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

De behoeftenanalyse is het proces waarin de behoeften worden geïnventariseerd, met inbegrip van de mogelijke 
gevolgen voor de gerealiseerde waarde of de milieueffecten van de aanbesteding. Dit kan op verschillende manieren, 
waaronder door: 

 het onderhouden van contacten met interne en externe belanghebbenden (d.w.z. binnen de organisatie zelf of met 
derden) om hun behoeften te inventariseren; 

 het vertalen van de vastgestelde behoeften in aanbestedingsplanning van goederen en diensten, of in 
overeenstemming met het begrotingsplan van de organisatie; 

 het eventueel aggregeren van behoeften die verband houden met hetzelfde aanbestedingsvoorwerp. 

 

Deze competentie vereist kennis van technieken en instrumenten voor het analyseren van de onderliggende behoeften 

van de organisatie en eindgebruikers in verband met het voorwerp van de aanbesteding. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Beginselen, strategieën, technieken en instrumenten van behoeftenanalyse 

 Technieken en instrumenten voor behoeftenaggregatie 

 Beste praktijken op het gebied van gegevensverzameling en samenwerking 

 Overleg met interne belanghebbenden en behoeftenbepaling en -analyse 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen van de definitie van behoeftenanalyse en van de stappen bij het uitvoeren ervan 

 Begrijpen van het concept behoeftenaggregatie 

 Plegen van overleg met relevante interne belanghebbenden over aanbestedingsbehoeften en -vereisten 

 Opstellen van een verslag over de basisbehoeftenanalyse 

 Bijdragen aan behoeftenanalyses en gegevensinterpretaties 

 Vaststellen van mogelijkheden voor behoeftenaggregatie 

 Toepassen van geavanceerde technieken en instrumenten op het gebied van behoeftenanalyse 

 Nemen van een besluit over prioritaire behoeften en behoeftenaggregatie 

 Bepalen wanneer er technische deskundigheid moet worden binnengehaald bij complexe aanbestedingen 

 Vaststellen van de processen van de organisatie op het gebied van behoeftenbepaling 

 Voorstellen van opties voor groeperingsgerelateerde behoeften ter bevordering van concurrentie en realisatie van 

schaalvoordelen 
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OPLEIDINGSMODULE 11. MARKTANALYSE EN MARKTINSCHAKELING  

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Marktanalyse zorgt ervoor dat de organisatie een duidelijk beeld heeft van de goederen en diensten die de markt wel 
en niet kan aanbieden, en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarbij wordt informatie verzameld over belangrijke 
marktfactoren (zoals politieke, technologische, sociale en milieuaspecten) en over potentiële inschrijvers. Deze informatie 
kan worden gebruikt om de aanbestedingsstrategie (bv. een onderverdeling in kavels) te formuleren en de referentieprijs 
en selectie- en gunningscriteria vast te stellen teneinde de doelstellingen van de organisatie beter te kunnen 
verwezenlijken. 

Marktinschakeling bestaat uit een raadplegingsproces waarin potentiële inschrijvers en oplossingen worden 

geïdentificeerd, lacunes tussen de aanbestedingsbehoeften en wat de markt kan bieden worden vastgesteld of de markt 
wordt geïnformeerd over een naderende aanbesteding. Om marktpartijen bij het proces te betrekken, kunnen 
verschillende technieken worden toegepast, zoals vragenlijsten, technische dialogen, open dagen en het rechtstreeks 
versturen van e-mails aan leveranciers; deze technieken kunnen worden gebruikt zolang ze worden uitgevoerd met 
inachtneming van de openbare-aanbestedingsbeginselen (non-discriminatie, transparantie, gelijke behandeling) en 
ethische, privacy-, vertrouwelijkheids- en integriteitsnormen, zodat daadwerkelijke en eerlijke mededinging wordt 
gewaarborgd. 

 
Deze competentie vereist kennis van technieken en instrumenten voor marktanalyse en marktinschakeling die kunnen 
worden gebruikt om de kenmerken van de leveranciersmarkt, de marktvoorwaarden en markttrends te begrijpen met 
het oog op het vaststellen van de aanbestedingsstrategie. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De belangrijkste concepten van marktanalyse en marktinschakeling in de context van openbare aanbesteding 

 De belangrijkste instrumenten en technieken voor marktanalyse en marktinschakeling 

 Relevante limieten en beperkingen voor de communicatie met potentiële leveranciers 

 Inkoopstrategieën en -processen 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Verrichten van voorafgaande consultaties met de markt overeenkomstig de openbare-

aanbestedingsbeginselen 

 Opstellen van een inkoopverslag zonder daar leveranciers bij te betrekken 

 Analyseren van de resultaten van de marktanalyse en marktinschakeling en deze gebruiken bij het formuleren 

van technische specificaties 

 Proactief identificeren van marktkansen om tegemoet te komen aan huidige en toekomstige behoeften 

 Ontwerpen van de marktanalyse- en marktinschakelingsstrategie op basis van de aanbestedingsstrategie 

 Anticiperen op marktrisico’s voor de aanbestedingsstrategie 

 Afstemmen van de aanbestedingsstrategie van de organisatie op markttrends 

 Beïnvloeden van leveranciersmarkten via continue marktinschakeling 
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OPLEIDINGSMODULE 12. AANBESTEDINGSSTRATEGIE 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Bij het ontwerpen van de aanbestedingsstrategie wordt doelbewust gebruikgemaakt van verschillende elementen 
van de aanbestedingscyclus om op basis van de marktvoorwaarden het proces te ontwikkelen dat de doelstellingen van 
de organisatie op de meest effectieve wijze verwezenlijkt en daadwerkelijke mededinging waarborgt. Dit omvat het 
maken van een keuze tussen: 

 verschillende typen aanbestedingsprocedures; 

 afzonderlijke of gezamenlijke aanbesteding; 

 verschillende kenmerken van de procedure, zoals de reikwijdte, de duur en een eventuele onderverdeling in kavels; 

 verschillende technieken en instrumenten voor elektronische indiening (elektronische veilingen en catalogi, 
dynamische inkoopsystemen); 

 verschillende typen contracten (bv. directe contracten of raamcontracten) en contractbepalingen inzake de uitvoering 
van de opdracht. 

 
Deze competentie vereist kennis van de beschikbare aanbestedingsstrategieën en de componenten daarvan (bv. keuze 
en kenmerken van de verschillende procedures, indieningsinstrumenten, soorten contracten) die kunnen worden gebruikt 
om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Soorten aanbestedingsprocedures 

 Afzonderlijke of gezamenlijke aanbesteding 

 Kenmerken van de procedure (reikwijdte, duur, verdeling in kavels) – Technieken en instrumenten voor elektronische 

indiening (elektronische veilingen en catalogi, dynamische inkoopsystemen) 

 Verschillende typen contracten (bv. directe contracten of raamcontracten) en contractbepalingen inzake de 

uitvoering van de opdracht 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen van de belangrijkste opties voor het formuleren van een aanbestedingsstrategie en de bijbehorende 

behoeften en marktcontext 

 Ondersteunen van de uitvoering van de aanbestedingsstrategie en kiezen en toepassen van de juiste procedures en 

instrumenten 

 Selecteren van de beste aanbestedingsaanpak voor elke opdracht 

 Een besluit nemen over de reikwijdte en de duur van een procedure 

 Toepassen van de belangrijkste stappen van de aanbestedingsstrategie 

 Uitvoeren van gezamenlijke grensoverschrijdende aanbestedingsprocedures 

 Inzetten van het volledige scala aan beschikbare opties bij het ontwerpen van een aanbestedingsstrategie 

 Toesnijden van de aanbestedingsstrategie op diverse marktbehoeften en -omstandigheden 

 Beheren van functieoverstijgende inkoopbenaderingen 

 Beheren van het risico van mededingingsbeperkend gedrag 

 Ontwikkelen van strategieën en instrumenten voor het toesnijden van de aanbestedingsstrategie op diverse 

marktbehoeften en -omstandigheden 

 Monitoren van de uitvoering en aanpassen van de aanbestedingsstrategie door toepassing van uit eerdere 

aanbestedingsprocedures getrokken lessen 
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OPLEIDINGSMODULE 13. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Bij het opstellen van technische specificaties worden de bevindingen van de behoeftenanalyse en de marktanalyse 
omgezet in concrete specificaties en evaluatiecriteria die kunnen worden gebruikt om inschrijvingen te beoordelen en 
opdrachten te gunnen. Dit omvat het vaststellen van doelstellingen en van niet te gedetailleerde minimumeisen aan het 
aanbestedingsvoorwerp om te voorkomen dat de mededinging onnodig wordt beperkt. Om innovatie en voortdurende 
verbetering mogelijk te maken, moeten technische specificaties resultaatgericht en toekomstbestendig zijn. Publieke 
inkopers zouden al bij het opstellen van technische specificaties de uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria moeten 
formuleren die zullen worden toegepast om de inschrijvingen te evalueren teneinde de economisch meest voordelige 
inschrijving (EMVI) te selecteren. Technische specificaties kunnen ook verwijzingen naar normen en labels bevatten om 
te zorgen voor consensus, transparantie en gelijke behandeling. 

 
Deze competentie vereist kennis van het opstellen van technische specificaties die potentiële inschrijvers in staat stellen 
om realistische inschrijvingen in te dienen die rechtstreeks tegemoetkomen aan de onderliggende behoeften van de 
organisatie. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De rol en het formaat van technische specificaties 

 Het aanpassen van modelformulieren bij het opstellen van technische specificaties 

 Het vaststellen van technische specificaties met behulp van prestatie- of functionele eisen, of door 

referentienormen 

 Het ontwerp van selectie- en gunningscriteria en de wisselwerking daarvan met technische specificaties 

 Wegings- en scoringmechanismen voor andere criteria dan de prijs 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen van de rol en het formaat van technische specificaties in een aanbestedingsprocedure 

 Begrijpen van de implicaties van nationale en EU-regels inzake het opstellen van technische specificaties 

 Ondersteuning geven aan het opstellen van technische specificaties 

 Ontwikkelen van technische specificaties waarin de resultaten van de behoeftenanalyse en de marktanalyse 

worden weerspiegeld 

 Gebruiken van prestatie- of functionele eisen, of maken van verwijzingen naar normen en labels in de technische 

specificaties 

 Vaststellen van de in de aanbestedingsprocedure te gebruiken wegings- en scoringmechanismen 

 Verzamelen van gegevens om specificaties te finetunen 

 Aanpassen van technische specificaties aan verschillende behoeften en markten 

 Laten aansluiten van technische specificaties op de fase van het opdrachtbeheer 

 Vaststellen van beleid en richtlijnen van de organisatie voor het opstellen van technische specificaties 

overeenkomstig internationale beste praktijken en nationale en EU-regels 

 Monitoren van de uitvoering en trekken van lessen 
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OPLEIDINGSMODULE 14. AANBESTEDINGSSTUKKEN 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Voordat een aanbestedingsprocedure wordt gestart, moeten de aanbestedingsstukken worden opgesteld, met 
inbegrip van de uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria die de basis vormen voor het nemen van een besluit over de 
gunning van de opdracht. In de aanbestedingsstukken (en de technische specificaties) worden de administratieve 
vereisten van de procedure beschreven, wordt de geraamde waarde van de opdracht gerechtvaardigd en worden de 
voorwaarden voor de indiening, evaluatie en gunning van de opdracht gespecificeerd. Daarnaast kunnen in de 
aanbestedingsstukken nog andere elementen worden opgenomen, zoals ontwerpcontractbepalingen, annulerings-, 
wijzigings- en beëindigingsvoorwaarden, bepalingen inzake de uitvoering van de opdracht, enz. 

 
Deze competentie vereist kennis van de inhoud van aanbestedingsstukken, waaronder de uitsluitings-, selectie- en 
gunningscriteria die de basis vormen voor het nemen van een besluit over de gunning van de opdracht en een succesvolle 
aanbestedingsprocedure moeten waarborgen. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Het ontwerpen van uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria 

 Administratieve vereisten voor openbare aanbestedingsprocedures 

 Naleving van nationale en EU-wetgeving 

 Inpassen van het perspectief van marktdeelnemers en de output van marktanalyse en marktconsultaties in een 

aanbestedingsprocedure 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Correct bepalen welke documenten moeten worden opgenomen in de aanbestedingsstukken 

 Gebruikmaken van modelformulieren en -documenten die de deelname van marktpartijen maximaliseren met het 

oog op: 

a. Het opstellen van uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria 

b. Het opstellen van instructies voor inschrijvers 

c. Het opstellen van andere toepasselijke aanbestedingsstukken 

 Vaststellen van prestatiemaatstaven voor de fase van het opdrachtbeheer 

 Bepalen van het passende contractmodel 

 Publiceren van aankondiging van opdrachten 

 Opnemen van technische, commerciële en milieueisen in de aanbestedingsstukken 

 Opnemen van functionele eisen in de aanbestedingsstukken 

 Ontwerpen van een organisatiestrategie voor het opstellen van de aanbestedingsstukken met inachtneming van 

het toepasselijke wettelijk kader 

 Controleren van de naleving van wet- en regelgeving in de aanbestedingsstukken 
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OPLEIDINGSMODULE 15. EVALUATIE VAN DE INSCHRIJVINGEN 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Bij de evaluatie van de inschrijvingen moeten de inschrijvingen op objectieve wijze en in overeenstemming met de 
wettelijke vereisten worden beoordeeld op basis van de in de aanbesteding vermelde uitsluitings-, selectie- en 
gunningscriteria teneinde de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) vast te stellen. Het evaluatiecomité moet 
worden geleid door ervaren professionals die uitstekend bekend zijn met hun taken, verantwoordelijkheden en 
procedurele verplichtingen, ondersteund door technische deskundigen op het gebied van het aanbestedingsvoorwerp, 
die ook zouden moeten worden betrokken bij het beoordelen van standaarden en labels; Het proces moet worden 
gedocumenteerd, zodat de redenen voor de gunning kunnen worden aangetoond en gerechtvaardigd. 

 
Deze competentie vereist kennis van het passende evaluatieproces, afhankelijk van het type aanbestedingsprocedure, 
met inbegrip van de taken en verantwoordelijkheden van het evaluatiecomité, om ervoor te zorgen dat alle inschrijvingen 
op een objectieve en transparante wijze worden beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde criteria. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De stappen van het evaluatieproces  

 De taken en verantwoordelijkheden van het evaluatiecomité 

 De openbare-aanbestedingsbeginselen 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden bij de evaluatie van inschrijvingen 

 Opstellen van de documentatie voor de evaluatie van inschrijvingen 

 Optreden als lid van een evaluatiecomité 

 Verstrekken van feedback aan inschrijvers 

 Verifiëren van de afwezigheid van belangenconflicten bij leden van het evaluatiecomité 

 Publiceren van een kennisgeving van de gunning van een opdracht 

 Samenstellen van evaluatiecomités met een passend niveau van kennis en ervaring 

 Waarborgen dat evaluaties op een eerlijke, transparante en systematische wijze worden uitgevoerd 

 Oplossen van complexe belangenconflicten tijdens de evaluatie van inschrijvers 
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OPLEIDINGSMODULE 16. OPDRACHTBEHEER 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Opdrachtbeheer houdt in dat het voorwerp van de aanbesteding wordt gerealiseerd overeenkomstig de voorwaarden 
in de technische specificaties en het contract en voldoet aan alle wettelijke eisen en technische specificaties. 
Opdrachtbeheer omvat aspecten van governance, risico, prestaties (en kernprestatie-indicatoren (KPI’s)), voorschriften 
met betrekking tot wijziging van opdrachten en financieel beheer van opdrachten. 

In het geval van contracten met betrekking tot goederen omvat opdrachtbeheer ook het beheer van de logistiek en 
voorraadbeheer. Dat betekent dat ervoor moet worden gezorgd dat de goederen op tijd worden geleverd en voldoen aan 
de kwaliteitsnormen en dat voorraden consistent en kosteneffectief worden beheerd. 

 
Deze competentie vereist kennis van de beginselen van opdrachtbeheer met het oog op een behoorlijke uitvoering in 
overeenstemming met alle wettelijke eisen en technische specificaties en rekening houdend met logistieke aspecten en 
voorraadbeheer. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De belangrijkste concepten en stappen van opdracht- en voorraadbeheer 

 Opdrachtbeheerplannen 

 De beginselen van het verbintenissenrecht 

 Beheer van acties in verband met technische niet-naleving en corrigerende en preventieve maatregelen 

 Procedures voor en grenzen aan opdrachtwijzigingen 

 Documentatie en het bijhouden van registers tijdens de fase van het opdrachtbeheer 

 Evaluatie van leveranciersprestaties, met inbegrip van verificaties en controlechecklists 

 Wettelijke-aansprakelijkheidsprocedures 

 Contractbeëindiging 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Organiseren en ondersteunen van uitvoeringsfuncties in overeenstemming met de reikwijdte, de kwaliteit, het 

tijdschema en de begroting van de opdracht 

 Begrijpen van de fundamentele concepten van het verbintenissenrecht voor zover die van toepassing zijn op 

openbare aanbestedingen 

 Organiseren en uitvoeren van alle stappen van het opdrachtbeheer 

 Beïnvloeden en toepassen van risico- en uitvoeringsbeheerstrategieën 

 Verifiëren dat goederen en diensten voldoen aan de technische specificaties 

 Begrijpen van de implicaties van opdrachtwijzigingen voor de reikwijdte, de kwaliteit, het tijdschema en het budget 

van de opdracht 

 Uitvoering geven aan de contractafsluiting 

 Bijhouden van databanken/registers voor de opdracht 

 Beheren van de voorraad en de logistiek van de opdracht 

 Monitoren en beheren van de administratie en de uitvoering van de opdracht 

 Anticiperen en reageren op onverwachte veranderingen en zorgen voor flexibel opdrachtbeheer 

 Beheren van opdrachtwijzigingen in overeenstemming met de wettelijke beperkingen 

 Vaststellen van het opdrachtbeheerplan van de organisatie in overeenstemming met het aanbestedingsplan 

 Trekken van conclusies uit en evalueren van de doeltreffendheid van de uitvoering van de opdracht 
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OPLEIDINGSMODULE 17. CERTIFICERING EN BETALING 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Voordat een contractant wordt betaald voor goederen, werkzaamheden of diensten moet de aanbestedende dienst 
nagaan of is voldaan aan alle specificaties in de voorwaarden van de opdracht en of alle toepasselijke financiële en 
boekhoudregels zijn nageleefd. 

 
Deze competentie vereist kennis van de verificatiebeginselen en het financiële controlekader die ervoor moeten zorgen 
dat de goederen, diensten of werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden van de opdracht en dat alle toepasselijke 
financiële en boekhoudregels zijn nageleefd voordat wordt overgegaan tot betaling. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De belangrijkste stappen en procedures van het certificerings- en betalingsproces 

 Verificatiebeginselen en kwaliteitscontroles 

 Financiële controlekaders 

 De werking van bankoverboekingen, kredietbrieven en andere betalingssystemen 

 Risico’s en risicobeperkende maatregelen tijdens het certificerings- en betalingsproces 
 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen van de belangrijkste concepten en procedures van het certificerings- en betalingsproces 

 Begrijpen hoe financiële voorschriften en boekhoudregels van invloed zijn op het certificerings- en 

betalingsproces 

 Opstellen van de procesformulieren en het papierwerk voor het certificerings- en betalingsproces 

 Verifiëren dat facturen overeenkomen met ontvangsten en ordertransacties 

 Toepassen van de relevante technieken en instrumenten om dubbele betalingen te voorkomen 

 Doorsturen van betalingsverzoeken 

 Anticiperen op risico’s en voorstellen doen voor risicobeperkende maatregelen om problemen te voorkomen 

voordat ze zich voordoen 

 Ontwerpen van doelmatige certificerings- en betalingsprocessen voor de organisatie/aanbestedingsfunctie 

 Gebruikmaken van systemen en instrumenten om een cultuur van verificatie en naleving te creëren 

 Oplossen van complexe betalingsproblemen 
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OPLEIDINGSMODULE 18. RAPPORTAGE EN EVALUATIE 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Rapportage en evaluatie behelst het achteraf beoordelen van de geleverde producten en de resultaten van het 
aanbestedingsproces om sterke en zwakke punten te identificeren en lessen te trekken voor toekomstige 
aanbestedingen. Dit gebeurt door relevante gegevens te verzamelen in overeenstemming met de 
verslagleggingsverplichtingen op het niveau van de organisatie en op nationaal niveau. 

 
Deze competentie vereist kennis van instrumenten en technieken voor het monitoren van de uitvoering van opdrachten. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Monitoringinstrumenten en -technieken 

 Europese en nationale verslaggevingsvereisten en -normen en procedures voor de tenuitvoerlegging daarvan 

 Controlespoor en verslaggevingssystemen en -instrumenten 

 Verificaties achteraf 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Ten uitvoer leggen van Europese en nationale verslaggevingsvereisten, -normen en -procedures 

 Begrijpen van het belang van een controlespoor en de belangrijkste aanbestedingsfasen die daarmee verband 

houden 

 Evalueren en beoordelen van gegevens over de uitvoering van de aanbesteding 

 Uitvoering geven aan de aanbevelingen van auditverslagen en verslagen over verificaties achteraf 

 Uitvoeren van verificaties achteraf 

 Monitoren van de uitkomsten om lessen te trekken uit voltooide procedures en opdrachten 

 Verzamelen van feedback van leveranciers over voltooide procedures/opdrachten 

 Voorstellen doen voor verbeteringen om geleerde lessen in de praktijk te brengen 

 Ontwerpen van systemen om uit voltooide aanbestedingsprocedures geleerde lessen te verzamelen, te 

analyseren en te vertalen naar de praktijk 
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OPLEIDINGSMODULE 19. CONFLICTOPLOSSING/BEMIDDELING 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Conflictoplossing en bemiddeling hebben betrekking op: 

 het voorkomen en oplossen van meningsverschillen, geschillen en conflicten tussen partijen in alle fasen van het 
aanbestedingsproces en het beheer van de opdracht, met als doel om overeenstemming te bereiken in het 
gezamenlijke belang van beide partijen; en 

 het beheren van tegen de organisatie ingediende klachten volgens het nationale toetsingssysteem; en 

 het begrijpen van het nationale toetsingssysteem en het nationale stelsel van rechtsmiddelen en van 
geschillenbeslechtingsmechanismen op verschillende niveaus. 

 

Deze competentie vereist kennis van conflictoplossings- en bemiddelingsprocessen, waaronder het beheer van klachten 
en procedures in de context van het nationale toetsingssysteem. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Klachtenmechanismen 

 Rechtsmiddelen in nationale en EU-wetgeving 

 Conflictpreventie-instrumenten 

 Conflictbeslechtings-, arbitrage- en bemiddelingstechnieken 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Toepassen van de belangrijkste instrumenten en technieken voor conflictbeslechting op het gebied van openbare 

aanbesteding 

 Gebruikmaken van praktische instrumenten waarmee conflictpreventie voortdurend kan worden verbeterd (zoals 

het verkrijgen en ten uitvoer leggen van feedback van marktpartijen) 

 Objectief analyseren van de feiten van de situatie en presenteren van duidelijke bevindingen en aanbevelingen 

voor mogelijke oplossingen 

 Anticiperen op en toepassen van verschillende conflictbeslechtings-, arbitrage- en bemiddelingstechnieken 

 Formuleren van reacties op klachten en in conflicten met leveranciers 

 Ontwerpen van procedures voor het voorkomen en oplossen van potentiële conflicten 
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OPLEIDINGSMODULE 20. AANPASSINGSVERMOGEN EN 

MODERNISERING 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Publieke aanbestedingsprofessionals moeten kunnen reageren op en zich kunnen aanpassen aan veranderende taken 

en omstandigheden. Dat kunnen veranderingen in werkmethoden (bv. digitalisering), de verwachtingen van burgers (bv. 

voedselveiligheid), technologische oplossingen en uitdagingen (bv. big data en cyberveiligheid), rampenscenario’s (bv. 

pandemieën, natuurrampen) of beleidsuitdagingen (bv. klimaatverandering) zijn. 

Openbare-aanbestedingsprofessionals moeten op de hoogte zijn van relevante veranderingen in de wet- en 

regelgevings-, de politieke en de technologische omgeving van openbare aanbestedingen. Ze moeten openstaan voor 

veranderende omstandigheden, nieuwe ideeën en zienswijzen en nieuwe werkmethoden. Ze moeten zich kunnen 

aanpassen en bestand zijn tegen veranderingen, en die zelfs omarmen door te zoeken naar moderne en innovatieve 

oplossingen om uitdagingen in aanbestedingsprocedures het hoofd te kunnen bieden. Ze moeten, om te zorgen voor 

naleving, in staat zijn hun aanpak in noodsituaties opnieuw te beoordelen en tegelijkertijd volledig gebruik te maken van 

de beschikbare flexibiliteit. Ze zouden moeten zoeken naar leer- en ontwikkelingskansen die een soepele aanpassing 

aan veranderingen en nieuwe instrumenten ondersteunen. 

Deze competentie vereist kennis van technieken en instrumenten van veranderingsmanagement 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Technieken en instrumenten van veranderingsmanagement 

 Technieken voor de ontwikkeling van de organisatie 

 De belangrijkste concepten van persoonlijke weerbaarheid en weerbaarheid van de organisatie 

 Creatief oplossen van problemen 

 Behendig leren 

 Denken in ontwerp 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Tegemoet treden van nieuwe situaties met een open blik 

 Efficiënt werken in een omgeving van onzekerheid 

 Toepassen van specifieke technieken die vertrouwen kweken bij het gebruik van verschillende instrumenten en 

processen 

 Toepassen van doelmatige veranderingsmanagementsbenaderingen en -instrumenten 

 Aanpassen van persoonlijk gedrag aan verschillende situaties 

 Toepassen van technieken die de weerbaarheid helpen vergroten 

 Uitvoering geven aan veranderingsmanagement dat helpt bij het omzetten van ideeën in acties 

 Optreden als facilitator voor veranderingsmanagement binnen de organisatie 

 Betrekken van de belanghebbende partijen bij het veranderingsproces en beïnvloeden van deze partijen tijdens het 

proces 

 Bevorderen en creëren van een omgeving die aanzet tot actie, innovatie en leren 

 Ontwikkelen van een strategie voor het vergroten van de weerbaarheid van de organisatie 

 Vaststellen van nieuwe trends in de markt die bevorderlijk zijn voor modernisering 
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OPLEIDINGSMODULE 21. ANALYTISCH EN KRITISCH DENKEN 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Aanbestedingsprofessionals moeten analytisch en kritisch kunnen denken om informatie accuraat en objectief te 

kunnen beoordelen. Daarbij moeten ze gebruikmaken van hun gezond verstand, anticiperen op kansen en dreigingen en 

problemen op een efficiënte en creatieve manier kunnen oplossen. 

Deze competentie vereist kennis van technieken en instrumenten voor analytisch en kritisch denken. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De belangrijkste concepten, technieken en instrumenten van analytisch en kritisch denken 

 Kwalitatieve data-analyse 

 Kwantitatieve data-analyse 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau:  

 Begrijpen van het belang van kritisch denken voor het oplossen van problemen 

 Analytisch en kritisch denken in diverse situaties en vaststellen van belemmeringen voor persoonlijk analytisch en 

kritisch denken 

 Gebruikmaken van kwalitatieve en kwantitatieve data-analysemethoden 

 Interpreteren en vaststellen van correlaties tussen gegevens 

 Toepassen van geavanceerde data-analysemodellen 

 Prioriteren van problemen op basis van logica 

 Interpreteren van en vaststellen van correlaties tussen gegevens 

 Leidinggeven aan collectieve brainstormsessies met behulp van creatief denken 

 Creëren van systemen en instrumenten die de organisatie helpen om analytisch en kritisch te denken 

 Analytisch en kritisch denken in complexe situaties die doeltreffende oplossingen vereisen 

 Maximaliseren van de denkkracht van individuele personen en de organisatie 
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OPLEIDINGSMODULE 22. COMMUNICATIE 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Communicatie moet ervoor zorgen dat de doelen en processen van het algemene aanbestedingsbeleid en van 

afzonderlijke aanbestedingsprocedures door belanghebbende partijen goed worden begrepen. Communicatie steunt op 

het gebruik van passende communicatiekanalen (mondeling, schriftelijk, elektronisch) om relevante en nauwkeurige 

informatie te verstrekken, met inachtneming van de openbare-aanbestedingsbeginselen van non-discriminatie, 

transparantie en gelijke behandeling. Daarbij moeten openbare-aanbestedingsprofessionals zich aanpassen aan het 

communicatiemedium en zich richten tot de specifieke doelgroep. 

Deze competentie vereist kennis van communicatie-instrumenten en -technieken en de wijze waarop de openbare-

aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn op verschillende communicatiesituaties. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De toepassing van de openbare-aanbestedingsbeginselen in verschillende communicatiesituaties 

 Effectvolle communicatiestrategieën en -instrumenten 

 Verschillende communicatiestijlen 

 Spreken in het openbaar 

 Effectief schrijven 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Toepassen van de openbare-aanbestedingsbeginselen (non-discriminatie, transparantie en gelijke behandeling) in 

verschillende communicatiesituaties 

 Samenvatten van de essentiële punten van een gesprek of vergadering 

 Zich op passende wijze schriftelijk en mondeling uitdrukken 

 Kiezen en gebruikmaken van verschillende communicatiekanalen en -instrumenten 

 Begrijpen van het belang van verbale en non-verbale communicatie 

 Vereenvoudigen van complexe verbale communicatie 

 Actief luisteren en gebruikmaken van passende communicatiestrategieën in gesprekken en vergaderingen 

 Antwoorden op informatieverzoeken van marktpartijen over aanbestedingsstukken 

 Ontwerpen van een gedetailleerde en precieze communicatie over deliverables 

 Overtuigend communiceren en gebruikmaken van effectieve communicatiestrategieën 

 Finetunen en uitvoeren van een communicatiestrategie 

 Aanpassen van communicatie aan verschillende communicatiestijlen 

 Onberispelijk en professioneel schrijven 

 Creëren van een open en vertrouwenwekkende omgeving binnen de organisatie waarin eerlijk kan worden 

gecommuniceerd 

 Omgaan met complexe situaties en vertonen van emotioneel stabiel gedrag op basis van feiten en objectiviteit 
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OPLEIDINGSMODULE 23. ETHIEK EN NALEVING 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Openbare-aanbestedingsprofessionals moeten alle toepasselijke regels, gedragscodes en richtlijnen naleven en de 

beginselen van openbare aanbestedingen (gelijke behandeling, non-discriminatie, transparantie en evenredigheid) in 
acht nemen.  

Alle bij openbare aanbestedingen betrokken partijen moeten voor alle concrete taken de naleving verifiëren door gebruik 
te maken van de beschikbare instrumenten voor het beoordelen van het risico op belangenconflicten, corruptie en 
mededingingsbeperkende praktijken, zoals samenspanning en manipulatie van inschrijvingsprocedures, of het risico op 
nalevingsproblemen bij leveranciers. 

Deze competentie vereist kennis van de toepasselijke regels en beginselen van aanbestedingsprocedures en van de 

instrumenten, gedragscodes en richtlijnen die helpen om die regels en beginselen na te leven. 

 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Begrijpen van de belangrijkste ethische beginselen en handelen op basis van hoge integriteitsnormen 

 Wettelijke vereisten en naleving 

 Ethische risico’s in het openbare-aanbestedingsproces 

 Gedragscodes voor overheidsdiensten 

 De nationale strategie voor corruptiebestrijding 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau:  

 Begrijpen van de belangrijkste ethische beginselen en handelen op basis van hoge integriteitsnormen 

 Toepassen van de regels/gedragscode/richtlijnen ter voorkoming van corruptie en samenspanning/ethische normen 

van de organisatie 

 Toepassen van een protocol voor het beoordelen van het eigen ethische gedrag 

 Ervoor zorgen dat aanbestedingsprojecten en de toeleveringsketen voldoen aan internationale ethische normen 

 Verstrekken van aanbevelingen en adviezen om de naleving van ethische normen en beleid te verbeteren 

 Gebruikmaken van specifieke instrumenten voor het voorkomen van fraude, corruptie of belangenverstrengeling 

bij de evaluatie van inschrijvingen (zoals door inschrijvers te verstrekken verklaringen) 

 Monitoren van op daadwerkelijke naleving en continue verbetering gerichte acties en plannen 

 Creëren van een cultuur waarin naleving wordt bevorderd en beloond 

 Opstellen van de gedragscode/ethische normen van de organisatie 

 Detecteren van ondoelmatige en onethische beleidslijnen, praktijken en processen die verhinderen dat de best 

mogelijke aanbestedingsresultaten worden bereikt 

 Ontwikkelen van protocollen voor het beoordelen van het eigen ethische gedrag door de 

aanbestedingsprofessionals zelf, en niet zozeer van de processen 
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OPLEIDINGSMODULE 24. SAMENWERKING 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Geen enkele aanbestedingsprofessional werkt in afzondering. Om succesvol te zijn, moeten aanbestedingsprofessionals 
samenwerken met elkaar en met hun omgeving. Dat betekent dat ze in teams moeten werken en het delen van ideeën 

en strategieën en het verzamelen van input en deskundigheid moeten aanmoedigen. Dit is zowel van toepassing op 
kleine organisaties, waar de publieke inkoper afhankelijk is van interne en externe partijen, als op grotere organisaties 
en inkoopcentrales, die beschikken over een bewuste strategie voor het opbouwen van multidisciplinaire 
aanbestedingsteams (met bijvoorbeeld een jurist, een econoom en een specialist of deskundige op het betrokken gebied) 
voor specifieke aanbestedingsprocedures. 

Deze competentie vereist kennis van samenwerkingsinstrumenten en -technieken. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Werken in een team en teamwaarden 

 Werken in multidisciplinaire teams 

 Samenwerkingstechnieken en -benaderingen 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen van het belang van teamwerk bij het creëren van waarde 

 Begrijpen en benutten van de waarde van multidisciplinaire teams 

 Begrijpen van het begrip cultuur en het belang van actief luisteren 

 Actief luisteren in de samenwerking met andere teamleden en verzamelen van input van verschillende diensten 

 Aanpassen van persoonlijk gedrag aan verschillende situaties 

 Opbouwen van teams en netwerken waarin goed wordt samengewerkt, op basis van de behoeften en de juiste mix 

van competenties voor het creëren van waarde 

 Managen van en het beste halen uit multidisciplinaire teams 

 Fungeren als referentiepunt voor het delen van kennis tussen de verschillende functies/afdelingen van de 

organisatie 
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OPLEIDINGSMODULE 25. RELATIEBEHEER 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Relatiebeheer staat voor het creëren en onderhouden van solide interne en externe relaties op basis van wederzijds 

vertrouwen en geloofwaardigheid. Aanbestedingsprofessionals moeten vaak overleg plegen met belanghebbenden om 
de doelen van de organisatie te bereiken en bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame relaties met 
belanghebbenden. 

Deze competentie vereist kennis van de belangrijkste concepten en methoden op het gebied van relatiebeheer. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Interne en externe belanghebbenden 

 Relatiebeheertechnieken 

 Leiderschap op basis van collegialiteit en het motiveren van aanbestedingspartners 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 In kaart brengen van de interne en externe belanghebbenden van de organisatie 

 Toepassen van gestructureerde relatiebeheerinstrumenten, zoals databeheersystemen 

 Begrijpen hoe interne en externe belanghebbenden aanbestedingsprojecten en -besluiten beïnvloeden 

 Omgaan met diverse belanghebbenden met uiteenlopende belangen 

 Beheren van de verwachtingen van interne en externe belanghebbenden 

 Toepassen van geavanceerde relatiebeheertechnieken (register van belanghebbenden, matrix van 

belanghebbenden) 

 Formuleren van een visie, een missie en de waarden van de organisatie voor alle interne en externe 

belanghebbenden 

 Ontwikkelen van relatiebeheertechnieken en -instrumenten 
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OPLEIDINGSMODULE 26. TEAMMANAGEMENT EN LEIDERSCHAP 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Teammanagement en leiderschap zijn van cruciaal belang voor het vaststellen van een duidelijke richting en haalbare 

doelstellingen voor aanbestedingsteams en aanbestedingsgerelateerde functies. Teammanagement en leiderschap 
zouden moeten worden gebruikt om een omgeving te creëren waarin samenwerking en het bereiken van 
gemeenschappelijke doelen de norm is. Dit betekent dat de gebruikte methoden en technieken moeten worden 
toegesneden op het team en de leden ervan moeten ondersteunen en dat rollen en verantwoordelijkheden duidelijk 
moeten zijn omschreven. Ook moeten er verwachtingen voor het team als geheel en voor de individuele teamleden 
worden geformuleerd en moet het team worden aangespoord om samen te werken bij het verwezenlijken van de 
vastgestelde doelen. 

Deze competentie vereist kennis van de belangrijkste concepten en methoden op het gebied van relatiebeheer. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De belangrijkste concepten van teammanagement en positief leiderschap 

 Methoden en instrumenten voor het managen van een team 

 Gedragsanalyse 

 Managementstijlen 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Toepassen van methoden en instrumenten voor het managen van een team 

 Bepalen van de sterke en zwakke punten van teamleden 

 Gebruikmaken en verder versterken van de sterke punten van teamleden 

 Geven van constructieve feedback aan en erkennen van positieve resultaten van het team 

 Toepassen van een positieve leiderschapsstijl 

 Begrijpen hoe de structuur van de organisatie van invloed is op de wijze van leidinggeven 

 Begrijpen van individuele gedragsvoorkeuren en ontwikkelen van dienovereenkomstige leiderschapsvaardigheden 

 Aanpassen van de managementstijl aan verschillende personen en gedragingen 

 Overtuigen, betrekken en inspireren van anderen en anderen enthousiasmeren voor waardegenererende 

activiteiten 

 Stimuleren en tot stand brengen van een cultuur van leiderschap en excellentie 

 Ontwikkelen van teammanagement- en leiderschapsbenaderingen en -instrumenten 
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OPLEIDINGSMODULE 27. GEVOEL VOOR DE ORGANISATIE 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Gevoel voor de organisatie heeft betrekking op het begrijpen van de administratieve structuur, de organisatiecultuur 

en het wettelijk en beleidskader waarin de organisatie opereert. Dit bewustzijn van de verhoudingen en structuren binnen 
de organisatie stelt aanbestedingsprofessionals in staat om de belangen en de motivatie van belanghebbende partijen 
te begrijpen en om passende actie te ondernemen die optimale waarde en de beste resultaten voor de organisatie 
oplevert. 

Deze competentie vereist kennis van de administratieve structuren, procedures en processen, de interne cultuur en het 
wettelijk en beleidskader van de organisatie. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule, die intern door de organisatie zou moeten worden verzorgd, zou het volgende aan 

de orde moeten komen: 

 De geschiedenis, visie en missie, beleidsprioriteiten en strategische doelstellingen van de organisatie 

 De managementstructuur, de interne procedures, systemen en instrumenten 

 HR-aspecten, waaronder loopbaanontwikkeling en opleidingsmogelijkheden 

 Het wettelijk kader en de ethische en nalevingsnormen van de organisatie 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen van de missie, de beleidsprioriteiten en de doelen van de organisatie en de manier waarop die verband 

houden met de aanbestedingsfunctie 

 Begrijpen van de waarden, de interne cultuur en de sociale aspecten van de organisatie die bijdragen aan succesvol 

teamwerk 

 Begrijpen van de organisatiestructuur en de rol van de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij de 

aanbestedingsfunctie 

 Toepassen van de interne procedures, systemen en werkstromen van de organisatie 

 Bepalen van de verschillende interne en externe belanghebbenden van de organisatie en hun behoeften, onderlinge 

verhoudingen en manieren van communicatie 

 Begrijpen van de wettelijke omgeving van de organisatie 

 Begrijpen van de loopbaanperspectieven binnen de organisatie en opleidingsmogelijkheden die de individuele 

beroepsontwikkeling ondersteunen 
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OPLEIDINGSMODULE 28. PROJECTBEHEER 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

De doeltreffende uitvoering van een aanbestedingsproject vereist inzicht in en de toepassing van de belangrijkste 
concepten, methoden en instrumenten van het beheer van aanbestedingsprocedures. Dit projectbeheer zou ervoor 

moeten zorgen dat aanbestedingsprojecten worden uitgevoerd volgens het geplande tijdschema en in overeenstemming 
met de verlangde kwaliteit en de begroting, dat belanghebbende partijen daarbij worden betrokken en dat risico’s worden 
beperkt. 

Deze competentie vereist kennis van de belangrijkste concepten en instrumenten van projectbeheer die relevant zijn 
voor overheidsdiensten. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De belangrijkste concepten en methoden op het gebied van teammanagement 

 Planning en tijdmanagement 

 Delegering van taken 

 Het geven van constructieve feedback 

 Beheer van projectrisico’s 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Stellen van prioriteiten en opstellen van een passend actieplan 

 Vaststellen en signaleren van potentiële projectrisico’s 

 Verzoeken om ondersteuning en/of advies 

 Opstellen en uitvoeren van een projectplan 

 Delegeren van taken en zorgen voor monitoring 

 Coördineren van taken met andere belanghebbenden bij het project 

 Tijd managen en ervoor zorgen dat deadlines worden gehaald 

 Geven van constructieve feedback 

 Ervoor zorgen dat de doelstellingen van het project aansluiten op de overkoepelende strategie van de organisatie 

 Anticiperen op kansen en problemen door middel van proactieve planning en creatief denken 

 Uitvoeren en monitoren van complexe projecten in een onzekere of snel veranderende omgeving 

 Anticiperen op projectrisico’s en toepassen van mitigatiemaatregelen 

 Effectief beheren van begrotingen en middelen 

 Opzetten van projectbeheersystemen en -instrumenten voor de organisatie 
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OPLEIDINGSMODULE 29. PRESTATIEGERICHTHEID 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Om optimale waarde te genereren conform de richtlijnen en het beleid inzake openbare diensten moeten 
aanbestedingsprofessionals hun werkzaamheden focussen en prioriteren. Hun rol is om kostenbesparingen te 

realiseren, strategische en duurzame doelen te verwezenlijken, proactief inefficiënties te identificeren, hindernissen weg 
te nemen en op consistente wijze duurzame, hoogwaardige resultaten te bereiken. 

Deze competentie vereist kennis van strategieën en methoden voor het kosten- en uitvoeringsbeheer waarmee 
inefficiënties kunnen worden geïdentificeerd en de wijze waarop aanbestedingsprojecten waarde genereren kan worden 
gemonitord. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 Concepten en het belang van optimale aanbestedingswaarde, uitvoering en doelmatigheid 

 Het gebruik van kernprestatie-indicatoren (KPI’s) 

 Instrumenten en methoden van uitvoeringsbeheer 

 Belangrijke economische en financiële concepten 

 Financieel en begrotingsbeheer 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau:  

 Stellen van prioriteiten en toepassen van tijdmanagement om de doelmatigheid te maximaliseren 

 Bepalen van kansen om waarde te creëren 

 Consistent vaststellen van slimme persoonlijke doelstellingen en KPI’s 

 Analyseren van de KPI’s van en verstrekken van regelmatige feedback aan teamleden 

 Voeren van een effectief financieel en begrotingsbeheer om optimale waarde te genereren 

 Omschrijven van de doelen en doelstellingen van de organisatie 

 Ontwerpen van instrumenten voor het beoordelen van de competenties en ontwikkeling van teamleden 

 Creëren van een inclusieve organisatiecultuur waarin openbare aanbesteding wordt gewaardeerd als een 

strategische functie 
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OPLEIDINGSMODULE 30. RISICOBEHEER EN INTERNE CONTROLE 

BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE 

Openbare aanbestedingen bewegen zich op het snijvlak van publieke en particuliere belangen. Zij zijn onderworpen aan 
meerdere lagen van intern en extern toezicht, waar zelfs media-aandacht onder kan vallen, en worden algemeen 

gezien als vatbaar voor fraude en corruptie. Als zodanig bestaat een groot deel van het werk van 
aanbestedingsprofessionals uit het beheren van een aantal elkaar overlappende risico’s. Dit vereist een strikte en 
bedachtzame toepassing van mitigatiemaatregelen en controle en een proactieve bescherming van de belangen van de 
organisatie en het algemeen belang. 

Deze competentie vereist kennis van de verschillende soorten risico’s die zich kunnen voordoen in openbare 
aanbestedingsprocedures, met inbegrip van mogelijke mitigatiemaatregelen, en van de interne controle- en 
auditfuncties, steeds vanuit een aanbestedingsperspectief. 
 

OPLEIDINGSONDERWERPEN 

In deze opleidingsmodule zou het volgende aan de orde moeten komen: 

 De verschillende risico’s in het openbare-aanbestedingsproces 

 Risicobeperkende maatregelen in openbare aanbestedingen 

 Internecontrole- en risicobeheerprocedures 

 Beoordeling van het risico op fraude 

 Stappen bij de aanleg van een controlespoor 

 

LEERUITKOMSTEN 

Aan het eind van de opleidingsmodule zouden de cursisten het volgende moeten kunnen begrijpen en/of 

uitvoeren op het gewenste bekwaamheidsniveau: 

 Begrijpen van de concepten van de verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid binnen een aanbestedende dienst 

 Begrijpen van de verschillende risico’s die zich kunnen voordoen in het openbare-aanbestedingsproces 

 Uitvoeren van elementaire internecontrole- en risicobeheerprocedures 

 Toepassen van veranderingsmanagement en versiecontrole 

 Voorkomen en detecteren van veelvoorkomende fraude- en corruptierisico’s 

 Uitvoeren van een op risico’s gebaseerde analyse van leveranciersrisico’s 

 Bijhouden van een risicoregister en ontwikkelen van risicobeperkende maatregelen 

 Uitvoeren van een beoordeling van het risico op fraude 

 Versterken van internecontroleprocessen  

 Evalueren van risicobeheerprocessen en voorstellen doen voor verbeteringen 

 Evalueren van frauderisicobeoordelingen en monitoren van de doeltreffendheid van mitigatiemaatregelen 

 Opzetten van succesvolle risicobeheerstrategieën en -processen  

 Ontwerpen van frauderisicobeoordelingsstrategieën en -instrumenten voor de organisatie 

 Integreren van de lessen die zijn getrokken uit uit eerder gedetecteerde risico’s om de internecontrole- en 

risicobeheerprocessen te versterken 
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HOE NEEMT U CONTACT OP MET DE EU? 

Kom langs 

Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt 
het adres van het dichtstbijzijnde informatiecentrum op: https://europa.eu/european-
union/contact_nl 

Bel of mail 

Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt 
met deze dienst contact opnemen door: 

— te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde 
telecomaanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen), 

— te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of 
— een e-mail te sturen via: https://europa.eu/european-union/contact_nl 

WAAR VINDT U INFORMATIE OVER DE EU? 

Online 

Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op 
de Europa-website op: https://europa.eu/european-union/index_nl 

EU-publicaties 

U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op: 
https://op.europa.eu/nl/publications (sommige zijn gratis, andere niet). Als u meerdere 
exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of 
uw plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/european-union/contact_nl). 

EU-wetgeving en aanverwante documenten 

Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1952 
in alle officiële talen, krijgt u op EUR-Lex op: http://eur-lex.europa.eu 

Open data van de EU 

Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp/nl) biedt toegang tot 
datasets uit de EU. Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, 
zowel voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden. 
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