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Het Opdrachtgeversforum is een actieve kring van (semi-) publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur
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Organisaties, zoals Rijkswaterstaat en Prorail, die een omvangrijke portfolio van
projecten hebben werken met een tenderboard. In beide organisaties zijn de Tenderboards inmiddels onderdeel van het reguliere werkproces en niet meer weg te denken.

De voordelen!
Er zijn dan ook meerdere voordelen aan te geven die het werken met een Tenderboard
bieden, zoals:
1 het biedt projectteams een platform waar men kan sparren over hoe een project naar de
markt te brengen;
2 het biedt de mogelijkheid om interdisciplinair (vanuit verschillende achtergronden en
disciplines) naar de wijze van inkopen te kijken;
3 het ondersteunt de opdrachtgever bij het nemen van beslissingen;
4 het biedt voor de organisatie een middel om de uniformiteit en effectiviteit te bewaken
in het inkoopbeleid;
5 het verschaft de organisatie een beeld van de professionaliteit van de organisatie;

Hoe te organiseren?
De uitwerking van de werkwijze van een tenderboard kan op verschillende manieren plaatsvinden, maar de kern is toch wel dat in beide organisaties een project op vaste momenten
in het reguliere (inkoop/contracterings)proces naar de tenderboard moet voor een advies of
een besluit.
De deelnemers van de Tenderboards bestaan dan ook uit meerdere leden die ervaring hebben op de verschillende relevante deelterreinen. Kortom een tenderboard is te karakteriseren als een overleg(plat)vorm waarin voldoende deskundigheid aanwezig is om de voornemens vanuit de projectteams te kunnen beoordelen.

En als u nu ook overweegt om een Tenderboard in te stellen?
Vanaf pagina 3 hebben we voor u een aantal onderwerpen (zoals doel, organisatie,
werkwijze, frequentie etc.) ter inspiratie aangegeven hoe Rijkswaterstaat en Prorail die
Tenderboards invulling hebben gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met
betrokken medewerkers van beide organisaties te sparren over hoe dit nu op te pakken
en in te richten.

...en als er incidenteel projecten in de markt worden gezet?
Voor opdrachtgevers die niet geregeld grotere projecten naar de markt brengen lijkt het
inrichten van een Tenderboard in hun organisatie op voorhand niet efficiënt.
Wilt u dan toch een professionele advisering als opdrachtgever dan is er op dit moment
geen klankbord anders dan bijvoorbeeld externe inhuur/deskundigheid.
Het is het overwegen waard om voor die (kleinere) opdrachtgevers een aparte Tenderboard
in te richten vanuit bijvoorbeeld het Opdrachtgeversforum. Dat kan de (kleinere) opdrachtgevers de mogelijkheid bieden om toch te kunnen sparren en de professionaliteit van de
marktbenadering te verhogen.
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ProRail heeft per bedrijfseenheid een
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Documentatie

• Contracteringsplan of- kennisgeving
• Contracteringsvoornemen (afhankelijk van projectgrootte)
• Gunningsvoornemen

• Beknopte scopebeschrijving van het
project
• Ingevulde vragenlijst volgens een
format

• Memo met voorliggende casus
En afhankelijk van de fase:
• Conclusies markstscan en/of PPC
• Concept inkoopplan
• Aanbestedingsleidraad en EMVIcriteria

Frequentie

Iedere 14 dagen

CTB ca 5 keer per jaar, ITB ca 8 keer

Daarnaast kan via de secretaris

per jaar. Extra overleggen indien de

verzocht worden om een spoed

voortgang van het aanbestedings-

procedure.

proces van een project daartoe
aanleiding geeft.

Grondslag

• Europese wet- en regelgeving
(o.a. Richtlijn 2004/17/EG)
• Nationale wet- en regelgeving
(o.a. BASS)

• Wet- en regelgeving
• Inkoopstrategie RWS
• Inkoopbeleid RWS
• Tenderboardprocedure

• Contracteringsbeleid ProRail
• Tenderboardprocedure van de
betreffende tenderboard
• Bedrijfsprocessen ProRail
• Volmachtstructuur ProRail
• Mandateringsregeling ProRail
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GEÏNTEGREERDE CONTRACTEN

Colofon
Deze brochure is samengesteld voor het
Opdrachtgeversforum in de bouw.
Als u meer informatie wilt of een specifieke
vraag heeft naar aanleiding van de brochure,
dan kunt u contact opnemen met het secretariaat
van het Opdrachtgeversforum in de bouw:
info@opdrachtgeversforum.nl

