FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN
Opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed

Workshop Aanbestedingen
door Olaf Estoppey

Tijdens deze tweedaagse workshop krijgt u als restaurator zicht op de mogelijkheden die
aanbestedingen kunnen bieden en de wijze waarop u kunt deelnemen aan aanbestedingsprocedures.
De workshop is toegespitst op het aanbesteden van restauraties.
Deze workshop is onderdeel van de universitaire postmaster-opleiding Conservering en restauratie
van cultureel erfgoed bij de Universiteit van Amsterdam (C&R).

Programma

Dag 1:
− Introductie
− Privaat opdrachtgeverschap (regelgeving en voorbeelden)
− Publiek opdrachtgeverschap (Europese aanbestedingswetgeving; aanbestedingswet 2012;
drempelwaarden; aanbestedingsbeleid opdrachtgevers)
− Aanbestedingsprocedures (verschillende soorten procedures; soorten opdrachten; voorbeelden;
digitaal aanbesteden; waar en hoe kan ik opdrachtpublicaties vinden?)
Lunchpauze
−
−
−
−

Inschrijven op publieke opdrachten (waar moet je rekening mee houden?; risico’s bij inschrijven;
samenwerken bij inschrijven; voorbeelden)
Presentatie publieke opdrachtgever
Presentatie inschrijver
Paneldiscussie

Dag 2:
− Terugblik dag 1
− Verdieping: (het opstellen van specificaties: waar moet een goede specificatie aan voldoen?;
betrekken van marktkennis bij het opstellen van specificaties; duurzaamheid_MVO_Social Return;
voorbeelden)
− Verdieping: Het beoordelen van inschrijvingen (waar moet een goede beoordeling aan voldoen?
Hoe kan ik de beoordeling beïnvloeden? Wat kan ik met een negatieve uitslag? Voorbeelden)
Lunchpauze

−

−
−

Workshops aanbesteden
 Workshop 1: Samenwerken (zoek de juiste partner)
 Workshop 2: Reageren op een publicatie (met o.a. offerte maken)
Terugkoppeling uitwerking (presentatie per workshop; vragen)
Samenvatting en afronding (do’s & dont’s; tips & tops; evaluatie)

Data

De workshop wordt gegeven op 23 en 24 juni van 9:00 tot 17:00 uur.

Locatie

De workshop wordt gegeven in het Ateliergebouw, Hobbemastraat 22 in Amsterdam. Meer
informatie: http://www.uva.nl/over-de-uva/de-uva-in-amsterdam/locaties/content/externelocaties/ateliergebouw-rijksmuseum.html
Lunch wordt gehouden in de kantine van het Ateliergebouw, u ontvangt hiervoor lunchvouchers.

Prijs

€ 250,00 inclusief lesmateriaal. De workshop is vrijgesteld van BTW. Als u zich tegelijkertijd aanmeldt
voor de workshop ‘Juridische Aspecten’ (25 en 26 juni) is de totaalprijs voor beide workshops geen
€ 500,00 maar € 450,00.

Doelgroep

Restauratoren en professionals uit aanverwante disciplines.

Aantal deelnemers

Aan de workshop kunnen (naast 15 deelnemers aan het post-mastertraject) maximaal 8 personen
deelnemen.

Docent

Olaf Estoppey studeerde milieubiologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, kwam na zijn studie in
aanraking met het inkoopvak in Ziekenhuis Amstelland. Daar werkte hij ruim vijf jaar als inkoper en
volgde Nevi 1 en 2. Na zijn boeiend avontuur in het ziekenhuis werd hij begin 2001 Hoofd
Inkoopmanagement aan de Vrije Universiteit en kwam daarmee terug op het oude nest. In die functie
heeft hij onder andere de afdeling inkoop opgezet en was vijf jaar lang manager van deze afdeling.
Sinds het najaar van 2006 werkte hij eerst als senior consultant en later als managing consultant voor
ADC Performance Improvement. In deze functies heeft hij diverse inkoopprofessionaliseringstrajecten
begeleid en verzorgde hij complexe aanbestedingen voor diverse opdrachtgevers in de (semi)
overheid, waaronder voor Eye en Nationaal Archief. Sinds begin 2013 is hij actief als zelfstandig
inkoopadviseur onder de naam Emendos. Naast deze functie is hij tevens een ervaren trainer bij de
branche vereniging NEVI waar hij inkooptrainingen in het kader van NEVI Professional Publiek.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door ons voor 1 juni 2014 per e-mail of post een ondertekend
inschrijfformulier toesturen (adressen staan op dit registratieformulier). Na aanmelding zenden wij u
verdere informatie over o.a. de betaling. Na ontvangst van de betaling staat u definitief ingeschreven.
Nadere informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Angèle Goossens (coördinator permanente
educatie) en Rosa Hoogenboom (secretaresse permanente educatie), via e-mail pe-CenR@uva.nl en
telefoon: 020 525 2015.

