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Nieuwsbrief Beter Aanbesteden
Jaargang 1, Nummer 10, 29 mei 2019

Wij hebben het laatste nieuws rondom Beter Aanbesteden weer voor u op een

rijtje gezet.
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Nieuws
 

Workshops: Inkoper en inschrijver wisselen van stoel
Bouwend Nederland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseren in het

kader van de actieagenda Beter Aanbesteden twee workshops waarin inkopers worden

uitgedaagd om in te schrijven op een aanbesteding en ondernemers op de stoel gaan zitten

van de aanbesteder.

 

Trias Politica Advies verzorgt de workshops en schotelt de deelnemers een leuke opgave voor

waarbij het gehele aanbestedingstraject in een sneltreinvaart voorbij flitst. Door een andere

pet op te zetten, ervaar je de andere kant van het aanbestedingsproces. Hierdoor ontstaat

meer begrip voor elkaars insteek en belangen.

mailto:BeterAanbesteden@minezk.nl





Met 'Inkoop op de kaart' is een uitgebreide factsheet over de

inkoopfunctie gemaakt, ter verbetering van de communicatie

tussen beleid, bestuur en inkoop. Hiermee ronden Stichting

Rijk en de Provincie Noord Holland actie 2 uit de actieagenda

Beter Aanbesteden af. Klik op de afbeelding links om de

inkoopkaart in groot formaat te openen.

 

Daarnaast wordt een opleidingsinitiatief ontwikkeld, om de

aanbevelingen uit de factsheet verder concreet uit te werken.

Onderdeel van het initiatief is een e-learning omgeving, waar

inkopers een leertraject kunnen volgen over de communicatie

met bestuurders en budgethouders. Kort gezegd krijgen

inkopers vaardigheden aangereikt om zichzelf meer op de

kaart te zetten.

 

De ervaringen van de bijeenkomsten leveren ongetwijfeld ook ideeën op over hoe de

samenwerking over en weer verbeterd kan worden. Die inzichten worden gebruikt om een

handreiking met praktische tips samen te stellen die zal worden gepubliceerd op de website

van PIANOo. Hiermee wordt invulling gegeven aan actie 19 uit de actieagenda “aandacht

vragen voor planning, termijnen en kwaliteit van de beantwoording”. Met deze handreiking

kunnen inkopers en ondernemers zorgen dat een aanbesteding soepel verloopt en een mooi

resultaat oplevert.

 

Data:              Keuze uit maandag 24 juni of donderdag 4 juli

Plaats:            Den Haag

Tijd:                10.00 – 16.00 uur

Kosten:           deelname is gratis en inclusief lunch

Aanmelden:    info@aanbestedingsinstituut.nl [graag aangeven voor welke datum u zich

aanmeldt] 

Let op! Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt dus schrijf je snel in.

 

Inkoop op de kaart

 

Masterclass Bouwteam
In de bouw- en infrasector is hernieuwde aandacht voor het ‘Bouwteam’ als

samenwerkingsvorm. Centraal in het bouwteam staat de gezamenlijkheid waarmee

opdrachtgever en opdrachtnemer een project uitwerken. Kennis over het Bouwteam is echter

beperkt beschikbaar. Bouwend Nederland en CROW bieden daarom tijdens een interactieve

masterclass handvatten voor de toepassing van het Bouwteam en beantwoorden prangende

vragen.

 

Interesse?!

11 juli staat een eerste masterclass gepland voor de regio Leiden. Na de zomervakantie volgen

mogelijk meer bijeenkomsten. Hebt u interesse in een bijeenkomst bij u in de buurt, neem

dan contact op met Wouter Saes van Bouwend Nederland (w.saes@bouwendnederland.nl) of

Roy Voorend van CROW (roy.voorend@crow.nl).

 

Marktdag aanbesteden Midden-Limburg

https://dimitryberg.nl/Inkoopland/inkoopland-hr.jpg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/16/actieagenda-beter-aanbesteden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/16/actieagenda-beter-aanbesteden
mailto:info@aanbestedingsinstituut.nl
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/artikel/2019/02/levert-bouwteam-altijd-een-succesverhaal-op-101269775


Op 8 april jl. heeft het landelijk overleg Beter Aanbesteden

stilgestaan bij de voortgang van de acties, maar ook ideeën

uitgewisseld over de toekomst van Beter Aanbesteden ná

afronding van alle acties. Duidelijk is dat iedereen toekomst

ziet voor Beter Aanbesteden. Het ideaalbeeld is dat overal in

Nederland constructieve gesprekken gevoerd worden tussen

aanbestedende diensten en ondernemers. De acties vormen

geen eindpunt daarvan, maar een begin. Aanjager Karsten

Klein benadrukt dat alle betrokken partijen een

verantwoordelijkheid hebben om dit ideaalbeeld waar te

maken. De bedoeling is om rond de zomer meer duidelijkheid

te hebben over de wijze waarop Beter Aanbesteden een

vervolg krijgt.

Via de communicatiecampagne Beter Aanbesteden houden we

u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Beter

Aanbesteden en de uitvoering van de verschillende acties.

Stuur deze nieuwsbrief vooral door binnen uw netwerk!

Op 14 mei jl. organiseerden MKB Limburg, KvK, de Limburgse Werkgeversvereniging en de

Samenwerking Midden-Limburg een marktdag aanbesteden te Roermond. Centraal stond

“meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking”. Na een inleiding door wethouder

Rens Evers leidde aanjager Beter Aanbesteden Karsten Klein een paneldiscussie tussen

wethouder Piet Verlinden van Leudal, advocaat Louis Einig van Boels Zanders en Tom van den

Boogaard van Heijmans. Daaruit werd duidelijk dat een gesprek soms meer oplost dan

juridische procedures. Daarna konden de deelnemers workshops volgen. De workshop “hoe

kom ik als bedrijf in beeld bij de overheid” trok met stip de meeste bezoekers. Hier ligt dus

duidelijk een behoefte vanuit het bedrijfsleven.

 

Landelijk overleg Beter Aanbesteden

 

Beter Aanbesteden in beeld
 

Agenda
PIANOo Congres 6 juni

Ondernemersvriendelijk aanbesteden Provincie Overijssel 14 juni

Marktdag Achterhoek 27 juni

 

In de media
Binnenlands Bestuur - Het clusterverbod van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012

Bizob website voor ondernemers  

Ondernemersflyer Inkoop en aanbestedingen - Gemeente Schagen

 

Communicatiecampagne

https://www.pianoo.nl/nl/actueel/agenda/pianoo-congres-2019
https://www.mkbregiozwolle.nl/ondernemersvriendelijk-aanbesteden/?mm_not=1
https://www.cumela.nl/actueel/agenda/marktdag-ondernemend-aanbesteden-achterhoek
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/hekkelman-advocaten-notarissen/het-clusterverbod-van-artikel-1-5.9612688.lynkx
https://www.bizob.nl/ondernemers/
https://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3717798/nieuws/ondernemersflyer_over_inkoop_en_aanbestedingen.html


Meer informatie over Beter aanbesteden vindt u op een vaste

plek op de website van PIANOo.

Wilt u een gedrukt exemplaar van de actieagenda ontvangen?

Digitaal kenbaar maken dat u meedoet met Beter

Aanbesteden met digitale banners? Of uw actie in deze

nieuwsbrief? Dat kan! mail ons via

beteraanbesteden@minez.nl.

Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73

2594 AC Den Haag

Vragen?

beteraanbesteden@minez.nl

 

Colofon

 

             

         

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,

van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

 

https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/aanbestedingswet/beter-aanbesteden
mailto:beteraanbesteden@minez.nl
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