
ProcurCompEU

Europees competentiekader voor professionals 
op het gebied van overheidsopdrachten

ProcurCompEU is een instrument van de Europese Commissie, ontworpen om de 
professionalisering van overheidsopdrachten te ondersteunen. Met 30 
vastgelegde sleutelcompetenties biedt ProcurCompEU een gemeenschappelijke 
referentie voor professionals op het gebied van overheidsopdrachten in de 
Europese Unie en daarbuiten. Daarmee wordt openbaar aanbesteden erkend en 
ondersteund als een strategische functie waarmee overheidsinvesteringen voor 
duurzame groei tot stand worden gebracht.

Om welke competenties gaat het? Voor wie is het bestemd?

Wat is 
ProcurCompEU?

Vóór de 
gunning

Horizontaal

Na de 
gunning

Persoonlijk Mensen

Uitvoering

Aanbestedings
specifieke 

competenties
----------------------

Zachte 
competenties

02

01

03

05

06

04

Individuele personen kunnen 
ProcurCompEU gebruiken om te 
bepalen welke competenties zij verder 
kunnen ontwikkelen en om projecten 
voor persoonlijke ontwikkeling en 
loopbaanplannen op te stellen

Organisaties kunnen ProcurCompEU 
gebruiken voor het beoordelen en 
verbeteren van het vermogen van hun 
aanbestedingsdiensten om te reageren 
op de beleidsprioriteiten van de 
organisatie

Aanbieders van opleidingen kunnen 
ProcurCompEU gebruiken om 
uitgebreide opleidings- en 
studieprogramma’s te ontwikkelen.

Interne   Markt,   Industrie, 
Ondernemerschap    en 
Midden- en    Kleinbedrijf



ProcurCompEU is een reeks vrijwillige, kosteloze en volledig aanpasbare 
instrumenten. ProcurCompEU helpt aanbestedende diensten en individuele 
personen te bepalen wat zij nodig hebben om hun werk goed te doen, lacunes in 
kaart te brengen en gerichte leer- en ontwikkelingsacties te ontplooien om de 
geconstateerde lacunes aan te pakken.

ProcurCompEU stelt professionals op het gebied van aanbestedingen in staat een sleutelrol te spelen 
bij het aanpakken van actuele en toekomstige uitdagingen in verband met de totstandbrenging van 
hoogwaardige investeringen en diensten voor de burgers. Het helpt individuele professionals op het 
gebied van openbare aanbestedingen bij het in kaart brengen van hun competenties en biedt 
ondersteuning bij opleiding en professionele ontwikkeling. Organisaties kunnen de instrumenten 
gebruiken om de teams van professionals te vormen die zij nodig hebben om hun strategische 
investeringsdoelstellingen te verwezenlijken en meer mensen aan te moedigen een carrière in 
aanbestedingen te overwegen. De instrumenten kunnen ook door aanbieders van opleidingen 
worden gebruikt om relevante opleidingsprogramma’s op te zetten.

Competentiematrix
Biedt individuele personen en organisaties de 
structuur om vast te leggen over welke kennis 

en vaardigheden zij moeten beschikken om 
verschillende taken op het gebied van 

openbare aanbestedingen uit te voeren.

Zelfbeoordelingstool
Helpt individuele personen hun individuele 

competenties te beoordelen, en organisaties bij 
het beoordelen van het algemene niveau van 

bekwaamheid en adequaatheid van hun 
aanbestedingsdienst.

Opleidingsprogramma
Ondersteunt personen en organisaties bij het 
vaststellen van relevante opleidingen om hun 

competenties te verbeteren of nieuwe 
competenties te ontwikkelen.

Aanbestedende diensten kunnen een leercultuur en -
omgeving faciliteren waarin medewerkers de kans 
krijgen om zich op basis van hun professionele ambities 
te ontwikkelen en te verbeteren.

Opleidingsorganisaties kunnen ervoor 
zorgen dat hun opleidingsaanbod breed 
genoeg en inhoudelijk in 
overeenstemming is met het beoogde 
opleidingsniveau.
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Organisaties kunnen de mix van 
competenties bepalen die nodig is 
om hun beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken en de daarvoor 
benodigde capaciteiten onder hun 
personeel ontwikkelen.

In kaart brengen van gebieden waarop iemand 
zich kan bijscholen om het gewenste 
bekwaamheidsniveau te bereiken of zich binnen 
een bepaald beroepsprofiel te specialiseren.
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Het ProcurCompEU-pakket is te 
vinden op de website van de 
Europese Commissie en kan 
kosteloos worden gedownload. 
ProcurCompEU is beschikbaar in 
alle officiële talen van de EU.




