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2-daagse Workshop Opstellen PvE & leveranciersselectie 
 

Leer in twee dagen om tot een gedegen Programma van Eisen (PvE) te komen en 

de juiste leveranciers te selecteren voor gebouw gebonden voorzieningen.  
 

Video met toelichting workshop van de begeleiders 
 

Programma dag 1 

Opstellen van een Programma van Eisen  

- Procesweg om te komen tot een PvE. 

- Betrekken van alle belanghebbenden in de organisatie. 

- Inhoud en opbouw van PvE. 

- Verschillen tussen functioneel, prestatiegericht en technisch.  

- Voor- en nadelen van functionele omschrijving, bestekken en KPI’s. 

- Mogelijkheden tot verkaveling van de verschillende onderdelen en het beheer. 

- Organisatie en afspraken rondom beheer en onderhoud. 

 

Programma dag 2 

Selecteren van de leveranciers 

- Inventariseren van inkoopvoorwaarden zoals EU-aanbesteding en andere regelgeving. 

- Uitwerken van de criteria en weging in het selectieproces.  

- Leverancierselectie. 

o Verkennen van de markt. 

o Bezoeken en referentiechecks. 

o Opstellen van een longlist – shortlist. 

o Scoren en selecteren. 

- Legitimeren van de keuze bij de belanghebbenden. 

 

Praktisch 

- Werkvorm Interactieve workshop met 2 begeleiders en maximaal 14 deelnemers.  

- Data  9 & 16 april van 9:30 tot 16:30 uur. 

- Locatie  Woonindustrie Nieuwegein (adres: Symfonielaan 1). 

- Kosten  € 549,- voor leden van de Building G100 leden & € 699,- voor niet-leden.  

 

Aanmelden 

Stuur een e-mail naar info@BuildingG100.nl.  

http://www.buildingg100.nl/
https://youtu.be/r7Qwk6nAje8
https://youtu.be/r7Qwk6nAje8
mailto:info@BuildingG100.nl
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Doelgroep 

Personen die verantwoordelijk en/of betrokken zijn bij het selecteren, implementeren, beheren 

en onderhouden van onder andere de volgende gebouw gebonden voorzieningen: HVAC, CCTV, 

toegangscontrole, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, energiemanagement etc. 

 

Motivatie 

Veel organisaties staan voor grote projecten op het gebied van vervanging, uitbreiding en/of 

nieuwbouw. Hoe komt een organisatie tot een gedegen Programma van Eisen (PvE) voor de 

verschillende gebouw gebonden voorzieningen? Op welke manier profiteert de organisatie het 

beste van nieuwe ontwikkelingen en leveranciersexpertise zodat er een goede balans is tussen 

kosten, kwaliteit en prestaties?  

 

Begeleiding 

Floor van der Feltz heeft ruime ervaring met alle onderwerpen die in de workshop 

worden behandeld. Hij is Ambassadeur van Building G100 en tevens lid van de Raad 

van Advies.   

 

Marco Bakker is betrokken geweest bij de selectie en implementatie van 

gebouwbeheer managementsystemen. Hij beschikt over ruime ervaring in ICT en 

organisatie van beheer en onderhoud.    

 

Quotes deelnemers in 2018 

 

Thea Kaspers, manager facilitaire zaken, Beeld & Geluid 

Goede opzet en met alle ervaringen van de deelnemers werd het super 

interessant.  

 

Marcel Schriever, GBS beheerder, Radboud Universiteit 

De workshop geeft vele handvatten om de kwaliteit van het PvE verder te 

ontwikkelen. 

 
 

 

Jeroen van Someren, projectleider, St Maartenskliniek 

- Erg gericht op elektrotechniek en werktuigbouwkunde.  

- Leerzaam en een duidelijke uitleg.  

 

Jurgen Jansen, coördinator facilitair bedrijf, DJI Locatie Zwolle 

- Leerzaam 

- Mooi om ervaringen te delen met elkaar 

- Mensen uit verschillende sectoren (bedrijfsleven/overheid) 
 

 

 

Gerard Journée, coördinator facilitair bedrijf, DJI Locatie Zwolle  

Leerzaam om een PvE goed te kunnen beoordelen. Ik heb veelal kleine 

projecten en kan deze kennis goed gebruiken.  

 

http://www.buildingg100.nl/
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Bas den Boer, energiecontroller & specialist meet- & regeltechniek, Merosch 

Verhelderend met goede discussies.  

 
 

 

Richard Kuepers, senior adviseur werktuigbouwkunde en elektrotechniek, 

Universiteit Utrecht 

- Nuttige workshop  

- Interactieve groep 

- Goede discussies 

 

Jos Heijman, medewerker gebouwen, Gemeente Terneuzen 

Leerzaam met bruikbare tips.  

 
 

 

Carel Bolt, teamleider vastgoedexpertise, Radboud Universiteit 

Weer eens opnieuw definiëren.  

 

Martijn Dokkuma, category manager, ISS Facility Services 

Het was voor mij met name nuttig om meer gevoel te krijgen bij lezen en 

schrijven van PvE’s in de installatietechniek/GBS. Ik merk dat de mede cursisten 

dagelijks met deze PvE’s werken.  

  

 

 

Ruud van der Laan, coördinator technisch beheer, Vivium Zorggroep 

Meer handvatten ontvangen over het opstellen van een PvE.  

 

Martijn ter Bruggen, coördinator planning en onderhoud, Vivium Zorggroep 

- Blij met aangereikte handvatten.  

- Goed initiatief.  

 
 

 

Henry Stoepker, hoofd technische dienst, Rivas Zorggroep 

- Goed om anderen te ontmoeten.  

 

 

Joop van Pinxteren, technisch adviseur, Rivas Zorggroep 

- Zeer leerzaam.  

- Veel nieuwe inzichten.  

 
 

 

http://www.buildingg100.nl/

