
 

 

PROGRAMMA 

Masterclass innovatiegericht inkopen, selectie en gunning 

Kennis-sessie 2 april 2019 

 

 

9.15 Ontvangst met koffie 
 

9.30 Welkomstwoord en inleiding  (Stephan Corvers) 

 
9.40 Innovatiegericht inkopen – deel I (Stephan Corvers en/of Ramona Apostol) 

• Inkoop van onderzoek & ontwikkeling (precommerciële inkoop / PCP) 

• Aanbesteden van innovatieve oplossingen 

• Hoe krijg ik de ‘Wat-vraag’ helder? Behoefte- en marktanalyse & tools 

• Hoe voer ik een goede marktconsultatie uit? De validatie met de markt 

 
11.00 Koffiepauze 

 
11.15 Innovatiegericht inkopen – deel II (Stephan Corvers en/of Ramona Apostol) 

• Het opstellen van een deugdelijke business-case  

• De vertaling naar de aanbestedingsstrategie, vraagmethodiek en 
aanbestedingsdocumenten 

• Bepalen verhouding wegingsfactoren prijs en kwaliteit in kader gunningscriterium beste 
prijs-kwaliteit 

• Value engineering 

 
12.30  Lunch 
 

13.15 Selectie (Leopold Sueters) 
• Het gebruik van uitsluitingsgronden, waar op te letten? 

• Tips en valkuilen bij het hanteren van referentie-eisen  

• Geschiktheidseisen inzake kwaliteits- en milieubeheer 

• Beroep op bekwaamheden van derden  

• Mag van een inschrijver worden verlangd dat hij de werkzaamheden zelf verricht? 

• Veelgemaakte fouten bij toepassing van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

• Aandachtspunten bij de inrichting van een selectiefase 

• Praktische handvaten bij het gebruik van raamovereenkomsten 

 
15.00 Pauze 
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15.20 Gunning (Ali Rassa) 

• Ervaring van personeel als gunningscriterium 

• (On)mogelijkheid van het doorvoeren (besteks)wijzigingen tijdens de 

aanbestedingsprocedure  

• Herstel van gebreken in de inschrijving: wanneer toegestaan?  

• Tips en valkuilen bij beoordeling inschrijvingen  

• Gunningsbeslissing: hoe te motiveren  

• Praktische tips bij hanteren wachtkamerovereenkomst  

 

17.00  Uitloop, vragen, afsluiting en borrel 

 

  

 

 
Trainers: 

Stephan Corvers  –  Corvers Procurement Services BV  (www.corvers.com) 

Ramona Apostol –  Corvers Procurement Services BV  (www.corvers.com) 

Leopold Sueters  –  Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten  (www.aanbestedingsadvocaten.nl) 

Ali Rassa –  Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten  (www.aanbestedingsadvocaten.nl) 

 

Locatie: 

NBC congrescentrum - Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein 
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