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gen te bewerkstelligen? Wil je meer kennis of 

inzicht krijgen over contractvormen en de 

voor- en nadelen voor zowel opdrachtgever als 

opdrachtnemer? Of wil je beter weten hoe je 

beter op deze contracten kunt inschrijven en 

hoe je deze contracten kunt beheren? Dan is 

deze cursus iets voor jou!   

 

Wat je kunt verwachten

Het programma van de cursus bestaat uit vijf 

cursusdagen met ieder een eigen hoofdthema. 

Parallel aan deze thema’s werk je aan jouw eigen 

individuele opdracht, waarbij je wordt begeleid 

door een persoonlijke coach.  

 

Cursusdag 1 Het werkveld anno nu: de kansen 

en uitdagingen!

• Introductie van de cursus

• Herkennen van de opgaven 

• Samenwerken en samenwerkingsvormen

 

Cursusdag 2 Contractvormen

• Contrct- samenwerkingsvormen

• Contractkeuze: voor- en nadelen van      

     contracten in relatie tot veranderend werkveld

• Inkoopproces: welke stappen worden        

     genomen tijdens inkopen van werken/     

     diensten?

Cursusdag 3 De uitvraag

• Kansen en  uitdagingen voor groenbeheer 

     ders inzake ‘nieuwe’ uitvraag

• Functioneel specificeren en smart doelstellin- 

     gen formuleren

 

Cursusdag 4  Aanbesteden

• Aanbestedingsbeleid

• EMVI opstellen en beoordeling 

• Marktconsultatie

• Inventarisatie- en adviesgesprek

Cursusdag 5 Sturing en borging 

• Contractbeheersing

• Risicomanagement: risicogestuurde        

     projectbeheersing 

Wat vragen wij van jou? 

Je bent werkzaam in een hbo-functie of op 

hbo-niveau. Daarnaast werk je momenteel aan 

projecten met betrekking tot beheer van de 

openbare ruimte. 

  

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 5 lesdagen van 9.00 tot 

16.00 uur. 

 

Investering en startdata

Kijk voor actuele prijzen en startdata op onze 

website www.haskennistransfer.nl 

Locatie 

HAS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch 

Certificering 

Heb je de cursus met goed gevolg doorlopen, 

dan ontvang je het certificaat ‘nieuwe contract-

vormen openbare ruimte’ van HAS Kennistransfer 

en Bedrijfsopleidingen..

Scope

Dat de aanbestedingen in de openbare 

ruimte veranderen weet iedereen. Van laagste 

prijs naar EMVI en niet beeldkwaliteit staat 

centraal, maar burgertevredenheid. En in 

plaats van technisch wordt er functioneel 

gespecificeerd. Dat is niet alleen het resultaat 

van de Aanbestedingswet maar veel meer 

nog door de veranderende rol van de 

openbare ruimte.  

Naast technische eisen als ‘heel’ en ‘veilig’ 

zijn er eisen omtrent klimaat en andere 

duurzaamheidskwesties en wordt er niet 

gevraagd naar ‘leveren en aanbrengen’ van 

vaste planten maar naar een goed functione-

rende beplanting. En nieuw is ook dat meer 

en meer de fysieke inrichting gekoppeld 

wordt aan maatschappelijke problemen. 

Kenmerkend voor deze cursus

Tijdens de cursusdagen bieden wij een 

afwisselend dagprogramma. Casussen uit jouw 

eigen praktijk, ingebracht door jou of jouw 

mede-cursisten, vormen uitgangspunt van de 

cursus. Vervolgens pas je de kennis toe bij op 

maat geformuleerde opdrachten. Daarnaast  

biedt de cursus je de gelegenheid ‘kennis en 

ervaringen uit te wisselen’ met collega’s uit het 

werkveld. In de cursus zijn zowel opdrachtge-

vers als opdrachtnemers vertegenwoordigd. 

Juist deze combinatie zorgt voor waardevolle 

discussies en verruimd je blik! 

 

Voor wie?

Werk je momenteel aan projecten met 

betrekking tot het beheer van de openbare 

ruimte en merk je dat het complexe werkveld 

meer van je vraagt? Wil je weten welke opgave jij 

op de markt moet zetten om jouw doelstellin-
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