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Scope
Dat de aanbestedingen in de openbare 
ruimte veranderen is niet van de laatste 
jaren. Van laagste prijs naar BKPV, van 
beeldkwaliteit naar burgertevredenheid en in 
plaats van technisch wordt er ook 
functioneel gespecifi ceerd. Dit heeft alles 
te maken met de veranderende rol van 
de openbare ruimte en een veranderende 
maatschappij, de veranderende rol van de 
overheid (een terugtrekkende overheid), de 
invloed van burgers, bedrijven en organisaties, 
klimaatverandering en duurzaamheid. En een 
openbare ruimte die zoveel mogelijk 
meerwaarde moet opleveren!

HAS Hogeschool verzorgt al jaren cursussen 
rondom contracten en openbare ruimte met 
en voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers. Een van de conclusies die wij 
met zekerheid kunnen trekken: beide partijen 
willen vooruit! 

Een aannemer wil meer verantwoordelijkheid 
en een opdrachtgever wil die 
verantwoordelijkheid graag overdragen. 
Maar hoe?

Want deze veranderingen hebben vergaande 
consequenties voor zowel de opdrachtgever als 
de opdrachtnemer! Qua gunning en 
aanbesteding, contractvorm, maar ook voor 
wat betreft de taken en rollen: met het 
veranderen van de samenwerkingsvorm zullen 
ook de organisaties mee moeten veranderen. 

Kenmerkend voor deze leerlijn
Door een intensieve samenwerking met 
opdrachtgever en opdrachtnemers ontstaan er 
nieuwe inzichten en kennis. Deze kennis wordt 
vertaald naar Masterclasses. De aangeboden 
masterclasses zijn een resultaat van deze 
samenwerking en worden uitgebreid naar gelang 
er nieuwe kennis en inzichten worden opgedaan. 

De masterclasses bieden je bij uitstek de 
gelegenheid ‘kennis en ervaringen uit te wisselen’ 
met collega’s uit het werkveld. In de 
masterclasses zijn zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers vertegenwoordigd. Juist deze 
combinatie zorgt voor waardevolle discussies en 
verruimd je blik!

1. Masterclass Aanbesteden op ambities (1 dag)
Niet meer op frequentie of beeld maar het 
realiseren van een bepaalde ambitie. Het is 
niet alleen mogelijk, maar het wordt ook in het 
groen steeds vaker toegepast. Naast 
technische eisen als ‘heel’ en ‘veilig’ zijn er 
namelijk eisen omtrent klimaat en andere 
duurzaamheidskwesties en wordt er niet 
gevraagd naar ‘leveren en aanbrengen’ van 
vaste planten maar naar een goed 
functionerende beplanting die ‘biodiversiteit 
kan bevorderen’. 

2. Masterclass Succesvol sturen door optimaal 
gebruik ‘Beste Prijs-Kwaliteit criteria’(EMVI) (1 dag)
BPKV (voorheen EMVI)-criteria) zijn, als het goed is, 
een vorm van risicomanagement!  Door 
risico-sessies kunnen waardevolle gunning 
criteria worden opgesteld, waar in het project op 
gestuurd kan worden. Daarnaast: door 
risicomanagement als communicatiemiddel te 
laten fungeren worden projecten op een effi  ciënte 
en eff ectieve manier gemanaged. 

Voor wie
Werk  je  momenteel aan projecten in de (groene) 
leefomgeving en merk je dat het complexe 
werkveld meer van je vraagt? Dan zijn deze 
masterclasses bij uitstek geschikt voor jou. 

Wat jij kunt verwachten
Er zijn 4 leerlijnen ontwikkeld:
- Leerlijn Contracten in het groen
- Leerlijn Impact dioor groen
- Leerlijn Groen, het nieuwe kapitaal
- Leerlijn De nieuwe groene projectleider
Iedere leerlijn bestaat uit 2 of 3 masterclasses 
die los te volgen zijn.

Wat we van jou verwachten
Wij verwachten van jou een afgeronde, 
relevante opleiding op tenminste mbo niveau 
4 en dat je werkzaam bent in het werkveld van 
beheer leefomgeving.

Duur
Beide masterclasses duren 1 dag.

Investering en startdata
Kijk voor actuele prijzen en startdata op onze 
website www.haskennistransfer.nl

Locatie
HAS Hogeschool, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Certifi cering
Voor iedere met goed resultaat afgeronde 
masterclass ontvang je een bewijs van 
deelname.  
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