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De inhoud geeft de stand van zaken op het moment van schrijven weer.

 Executive onderwijs Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en 

inspiratie van hoogopgeleide professionals. Ons onderwijs en aanbod kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak en de beste 

docenten uit de universiteit, het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Daarnaast bieden we een op professionals toegespitst 

interactief onderwijsprogramma, een kleinschalige leeromgeving, interactie met toponderzoekers en het creëren van relevante 

netwerken.  
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doelgroep + factsheet 
 

‘ Hoe kunnen 
conflicten in 
de uitvoering 
voorkomen   
of opgelost 
worden?’

INTRODUCTIE

De visie op aanbesteden is ingrijpend veranderd in het laatste 

decennium. De burger, als eindgebruiker van de diensten, 

goederen en werken die de overheid inkoopt, staat steeds 

vaker centraal. Deze ontwikkeling stelt hoge eisen aan de 

deskundigheid van de inkoper. Niet enkel diensten van 

hoogwaardige kwaliteit tegen de beste prijs inkopen is hierbij 

van belang. Ook andere doelen als sociale en 

duurzaamheidsaspecten, de bescherming van mensenrechten 

of de bevordering van innovatie worden nagestreefd. Om 

deze complexe doelen te bereiken zijn, naast kennis van de 

juridische mogelijkheden, sterke communicatieve 

vaardigheden noodzakelijk. 

Verschuivende belangen en doelen binnen een 

aanbestedingsproces roepen vragen op als  “wat is nodig en 

wenselijk om effectief te communiceren binnen de 

organisatie?” en “hoe kunnen conflicten in de uitvoering 

voorkomen of opgelost worden?”. Goede en effectieve 

communicatie en strategisch beïnvloeden zijn essentieel om 

de beoogde doelen daadwerkelijk te realiseren. 

In Effectief communiceren in de inkooppraktijk staan 

strategisch beïnvloeden en effectieve communicatie centraal. 

Onder professionele begeleiding van trainers én 

trainingsacteurs worden praktische vaardigheden voor het 

communiceren met en het beïnvloeden van anderen getraind. 

Hierbij maken we gebruik van de eigen casuïstiek van 

deelnemers en praktijkvoorbeelden. 

Bijvoorbeeld: hoe ga je om met een leidinggevende die wil 

inkopen op een manier die in strijd is met het 

aanbestedingsrecht? Wat te doen als een medewerker 

innovatieve mogelijkheden voor inkoop van goederen of 

diensten niet wil benutten? En in de externe relatie: hoe te 

sturen op goede verhoudingen met de opdrachtnemers?

LEERDOEL

Doel van deze masterclass is het vergroten van het eigen 

handelingsrepertoire en het effectiever worden in 

samenwerkingsrelaties zodat (juridische) kennis effectief kan 

worden toegepast en conflicten in de uitvoering worden tegen 

gegaan. Zowel binnen de eigen organisatie als in relatie tot 

externe contractpartijen. Naast theoretische kennis over 

communicatie en conflicthantering worden nieuwe 

communicatieve vaardigheden direct getraind onder 

begeleiding van professionele trainers en acteurs.

DOELGROEP

Deze masterclass is ontwikkeld voor professionals met WO-, 

of hbo-niveau die te maken hebben met inkoop- en 

aanbestedingsprocessen of andere, zeer intensieve 

samenwerkingsprocessen en procedures. Bijvoorbeeld de 

verkoop van overheidseigendom en de verlening van 

vergunningen en/of subsidies. 

Er is plek voor 14 deelnemers van de opleiding 

Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk.

Wat is nodig om effectief te communiceren 
binnen de organisatie? 
 



3 4

Effectief communiceren in de inkooppraktijkExecutive onderwijs*

in één oogopslag 
  

3

Programmacoördinatoren

4

program
m

a 
 

DE ESSENTIE

Het doel is het vergroten van het eigen 

handelingsrepertoire en het effectiever 

worden in samenwerkingsrelaties zodat 

(juridische) kennis effectief kan worden 

toegepast en conflicten in de uitvoering 

worden tegen gegaan. 

DOELGROEP

Professionals met WO-, of HBO-niveau 

die te maken hebben met inkoop- en 

aanbestedingsprocessen of andere, zeer 

intensieve samenwerkingsprocessen en 

procedures.

AANMELDEN

Aanmelden kan via email: 

executiveonderwijs.rebo@uu.nl

DUUR

2 dagdelen van 4 uur.

DATA

Maandag 29 april 2019, 13.00-17.00 uur 

en maandag 27 mei 2019, 09.00-13.00 

uur. Op 27 mei wordt er ook voor een 

lunch gezorgd.

LOCATIE

Universiteit Utrecht, Academiegebouw, 

Domplein 29 te Utrecht.

KOSTEN

De kosten voor deelname bedragen 

€ 595,- (BTW vrijgesteld). Dit bedrag is 

inclusief cursusmateriaal en 

consumpties.

CERTIFICAAT

Deelnemers ontvangen een certificaat 

van deelname.

Sofie van den Hombergh MSc

Sofie werkt als trainer en consultant bij de Universiteit Utrecht. Zij focust zich 
voornamelijk op het ontwikkelen, uitvoeren en onderzoeken van leertrajecten 
in sociale professionele vaardigheden en is daarnaast in internationale con-
text actief als programmaleider en coach.

drs. Marjolein Verhallen

Marjolein is werkzaam bij de Universiteit Utrecht als senior adviseur (USBO 
advies) en als ontwikkelaar, coach en programmaleider van maatwerktra-
jecten en leerprogramma's voor professionals, teams en organisaties. Haar 
expertises zijn leiderschaps- en organisatieontwikkeling, procesbegelei-
ding en lifelong learning.

Gerrieke Bouwman LL.M.

Docent en promovenda aanbestedingsrecht, Faculteit Recht, Economie, Be-
stuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, verbonden aan het Public Procu-
rement Research Centre.

Effectief communiceren in één 
oogopslag

FACTSHEET

De masterclass wordt verzorgd door Sofie van den Hombergh MSc en drs. Marjolein Verhallen, beiden werkzaam 
als trainer professionele communicatievaardigheden aan de Universiteit Utrecht, in samenwerking met ervaren 
trainingsacteurs.
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DAG 1

12.30 – 13.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

13.00 – 17.00 uur
• Inleidend: verbinding masterclass met opleiding 

Aanbestedingsrecht door Gerrieke Bouwman
• Introductie theorie communicatie- en beïnvloe-

dingsvaardigheden
• Formuleren leerdoelen
• Rollenspellen met trainingsacteur a.d.h.v. casuïstiek 
• Formuleren persoonlijk(e) actiepunt(en)
• Plenaire afsluiting met belangrijkste bevindingen 

en vooruitblik 

DAG 2

08.30 – 09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee 

09.00 – 13.00 uur (incl. lunch)
• Korte terugblik theorie communicatie- en beïnvloe-

dingsvaardigheden
• Reflectie op voorgenomen en gerealiseerd gedrag in 

afgelopen weken
• Check op leerdoelen
• Rollenspellen met trainingsacteur a.d.h.v. casuïstiek 
• Formuleren persoonlijk(e) actiepunt(en)
• Plenaire afsluiting 

Programma 
masterclass

MAANDAG 29 APRIL 2019 MAANDAG 27 MEI 2019


