
  

 

      
Tenderprocedure 

BUURTAANBESTEDING 
& TENDER 
De wijk Bovenveen 

(Voorburg) wil graag dat 

het mooie park intensiever 

wordt gebruikt: als plaats 

voor sport, spel en 

ontmoeting.  Samen 

spelen zorgt voor 

ontmoeting. Ontmoeting 

zorgt voor meer 

verbinding. Help jij de wijk 

met een mooi programma 

voor Sport&Spel in Park ‘t 

Loo? 

Buurttender is een dienst 
van Urban Villagers. 
Uitgevoerd met de wijk 
Bovenveen en de 
gemeente Leidschendam-
Voorburg. 
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1. Inleiding  

De wijk Bovenveen in Voorburg, nodigt je uit een tender in te dienen voor het organiseren van leuke, 

actieve sport- en speldagen en drie kleinere activiteiten. Bovenveen heeft namelijk meegedaan aan 

een zogeheten Buurttender, waarmee de buurt kan aangeven wat zij een waardevolle toevoeging vindt 

aan de buurt en aan welke richtlijnen dat moet voldoen. Via een tender kan dit idee door een 

ondernemer of organisatie worden uitgevoerd. De deadline voor het indienen van een tender is 8 

augustus 2016. 

Met deze aanbestedingstekst, word je uitgenodigd mee te doen aan de tenderprocedure. Heb je het 

beste plan voor goede sport- en speldagen voor en met de wijk? Dan zal de wijk voor jouw plan kiezen. 

Je wordt dan financieel ondersteund door de gemeente Leidschendam-Voorburg.  

 

Om een goed beeld te geven van wat de wijk graag zou willen, vind je hieronder:  

2. De algemene omschrijving van de sport- en speldagen en drie activiteiten, zoals die__ __ p.1 

    door vertegenwoordigers van de buurt is geformuleerd  

3. Omschrijving van opdracht en doelen________________________________________________p.2 

4. De richtlijnen en criteria waaraan de tender moet voldoen___     _ _p.3 

5. Praktische informatie         _________p.5 

6. Uitleg over het instrument ‘Buurttender’ en de procedure     __ p.5 

7. Informatie over het indienen van de tender en vervolgprocedure      __p.6 

 

2. Algemene omschrijving van Sport- en speldagen en activiteiten 
 

Mensen in de wijk Bovenveen willen graag dat er meer sportieve activiteiten worden georganiseerd, 

dat er meer ontmoeting plaatsvindt en dat het park intensiever wordt gebruikt. In de wijk Bovenveen 

ligt een mooi park: Park ’t Loo. Dit park is door de wijk aangewezen als plaats om sport- en speldagen 

te organiseren die een sociaal verbindend karakter hebben.  

De sport- en speldagen staan centraal bij deze buurtopdracht. De vraag aan jou als potentiele 

evenement manager, is om ze zo te organiseren dat mensen worden geïnspireerd om op actieve wijze 

vaker het park te gebruiken, dat mensen elkaar ontmoeten via sport en spel en dat de dagen samen 

met bestaande verenigingen worden georganiseerd. Om ontmoeting nog verder te stimuleren, word 

je ook gevraagd drie maal bij een bestaand buurtevenement aan te haken. Je organiseert dan een 

(sociale) activiteit die aansluit bij het programma van het evenement. 

Bewoners van de wijk zien voor zich dat er door het jaar heen, drie dagen worden georganiseerd 

waarbij de hele wijk kan meedoen aan sport- en spelactiviteiten. De wens is dat het park daardoor 

meer zal worden gebruikt. Namelijk, als je eenmaal hebt meegemaakt wat je samen allemaal kunt 
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doen in het park, dan kun je dat ook op andere dagen gaan doen. Dus als je bijvoorbeeld aan een 

vliegerwedstrijd hebt meegedaan op zo’n sport- en speldag, dan kun je misschien ook op andere dagen 

gaan vliegeren met de mensen die je hebt ontmoet. Op die manier kan er sterkere sociale cohesie 

ontstaan én gaan mensen meer bewegen. 

De vraag is om deze sport- en speldagen samen met bestaande verenigingen op te zetten. Dan kan de 

plaatselijke sportclub laten zien wat ze doen (en misschien nieuwe leden werven) en worden hun leden 

betrokken bij de wijk. De coördinator/evenement manager maakt dus gebruik van bestaande 

activiteiten en netwerken én verbindt mensen door gezamenlijk te organiseren. 

Ook het aansluiten bij andere evenementen gaat uit van samenwerking tussen jou en andere 

organisaties. Het soort activiteit dat je dan organiseert, kan worden opgezet in samenwerking met de 

hoofdorganisatie en misschien ook weer met verenigingen. 

De opdracht is geformuleerd via de stappen van Buurttender. De wijk heeft hierdoor inhoudelijk 
kunnen sturen welke opdracht er in de wijk moet worden uitgevoerd. De financiële ondersteuning van 
€10.000 voor de uitvoering komt van de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

Hieronder vind je de criteria voor de opzet van de sport- en speldagen en activiteiten zoals die door de 

wijk zijn opgesteld.  Met ‘de wijk’ wordt bedoeld bewoners, ondernemers en organisaties. De deadline 

voor het indienen van een tender is 8 augustus 2016. 

 

3. Opdracht en doelen 

Ben je een goede organisator met inzicht in sport en spel? Dan kun je een projectplan opstellen en 

indienen als tender. De formele omschrijving van opdracht en doelen is als volgt: 

Bovenveen zoekt een persoon of organisatie die: 

 Drie Sport&Spel dagen kan organiseren in Park ’t Loo verspreid over een jaar. 

 Het opzetten van zo’n dag samen met bewoners en wijkorganisaties doet. 

 Bij drie belangrijke momenten in de wijk (bijv. de opening van iets groots) aansluit door: 
o Een sport en spelactiviteit te organiseren met als doel ontmoeting tussen bewoners. 

Zo’n bijeenkomst kan inhaken op iets dat al wordt georganiseerd; samenwerking met 
andere organisaties wordt gestimuleerd. 

De verwachting is dat er een evenementenbureau op deze opdracht zal inschrijven of een organisatie 

die een soort event manager met een sociaal hart kan leveren. 

De opdracht heeft de volgende algemene doelen: 

1. De Sport&Speldagen moeten ervoor zorgen dat het park intensiever wordt gebruikt door 
bewoners. 

2. De Sport&Speldagen moeten ervoor zorgen dat mensen gaan bewegen en sporten en dat het 
bijdraagt aan gezondheid. 

3. De Sport&Speldagen en de extra activiteiten bij een evenement moeten zorgen voor meer 
cohesie in de wijk: meer mensen kennen elkaar, groeten elkaar en vinden het leuk om een 
praatje te maken. Er moet dus een langdurig effect worden gecreëerd. 
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4. Richtlijnen en criteria 

In de tender omschrijf je uiteraard hoe je de doelen van de wijk wilt bereiken. Ook word je gevraagd 

om onderstaande richtlijnen (1 t/m 11), die zijn opgesteld door de wijk, helder te verwerken. De 

richtlijnen hieronder vormen de basis waarop de tender wordt beoordeeld maar geven je hopelijk ook 

houvast en structuur. 

De ‘opdrachtnemer’ is degene die de opdracht gaat uitvoeren. Of je jezelf vervolgens event manager, 

project manager of coördinator noemt, kun je zelf bepalen. 

 

1. De organisatie en uitvoering van de Sport&speldagen worden samen met sport- en 
activiteitenverenigingen of organisaties uit de wijk gedaan. Het doel daarvan is om:  

o Gebruik te maken van wat er al is in de wijk, 
o Te weten wat goed loopt en waar vraag naar is, 
o Mensen kennis te laten maken met de activiteiten van zo’n vereniging. 

 

2. Bij het ontwikkelen en selecteren van activiteiten voor de Sport&speldagen wordt extra 
nadruk gelegd op water (Park ’t Loo wordt namelijk aangepast en krijgt veel waterpartijen). 
Het doel daarvan is: 

o Dat kinderen met water kunnen spelen, 
o Dat kinderen op een veilige manier met water leren omgaan (niet iedereen heeft een 

zwemdiploma). 
 

3. Tijdens de Sport&speldagen wordt informatie en voorlichting over park en natuur gegeven 
(i.s.m. natuur-gerelateerde organisaties). Met als doel dat men: 

o Kennis opdoet over de natuur, 
o Respect krijgt voor het park. 

 

4. De opdrachtnemer organiseert op een aantrekkelijke manier activiteiten die mensen ook in 
het dagelijks leven kunnen doen. Doel daarvan is: 

o Om mensen te stimuleren deze activiteit ook op andere momenten in het park te doen 
waardoor  

 Het park meer wordt gebruikt, 
 Men elkaar vaker ontmoet en leert kennen. 

 

5. De opdrachtnemer vraagt input van bewoners tijdens de voorbereiding en laat hen 
meedenken over de invulling van de Sport&speldagen (de nauw betrokken Focusgroep denkt 
in ieder geval graag mee). En geeft ruimte aan bewoners die ook iets willen doen op zo’n dag 
(bijv. verkopen van limonade of hapjes of organiseren van een spel). 
 

6. De Sport&Speldagen vinden het liefst plaats in de twee noordelijke (Bovenveense) delen van 
het park met evt. uitloop. 
 

7. Om elke Sport&speldag speciaal en aantrekkelijk te maken, moet elke dag een ander thema 
hebben. 
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8. Het tweede deel van de opdracht is het aanhaken bij drie al bestaande evenementen in de 
wijk. Het gaat daar dus niet om het initiëren van een evenement, maar om een extra activiteit 
te organiseren samen met de hoofdorganisatie. Het specifieke doel van zo’n activiteit is om 
ontmoeting tussen bewoners te faciliteren en te stimuleren. Denk voor bestaande 
evenementen bijvoorbeeld aan de opening van het Waterspoorpark, Koningsspelen of 
Burendag. 
 

9. Naast de algemene doelgroep ‘bewoners van Bovenveen’ moeten een paar specifieke 
doelgroepen worden bereikt: migranten gezinnen en met name vaders, mannen uit de wijk, 
en minder-valide bewoners. 
 

10. De Sport- en speldagen en andere activiteiten moeten passen binnen de bestaande 
vergunningsvereisten die de Gemeente Leidschendam-Voorburg stelt. 
 

11. De tender moet een financieel plan bevatten. Mocht de opdrachtnemer ook andere bronnen 
van inkomsten hebben voor het organiseren van de activiteiten, dan kunnen die aan de 
begroting worden toegevoegd. 

 

4.1  Aanvullend 

Naast een projectplan waarin duidelijk wordt op welke wijze aan de verschillende richtlijnen zal 

worden voldaan, zijn er nog een paar zaken die goed zijn om te benoemen. Hiermee geef je meer 

inzicht in je ideeën.  

 Locatie. Park ’t Loo strekt zich uit langs twee wijken. De gewenste locatie is het noordelijke 

deel, langs de wijk Bovenveen. Mocht je andere ideeën hebben over gebruik van het park, geef 

dan een toelichting. De gemeente is momenteel bezig met een herinrichting van het park; bij 

de uiteindelijk planning moet hiermee rekening worden gehouden. 

 Werkwijze. Geef in de tender naast de invulling van de richtlijnen ook inzicht in je werkwijze. 

Je kunt bijvoorbeeld aangeven met welke lokale verenigingen je zou willen gaan 

samenwerken, hoe je de communicatie (publiciteit) met de wijk gaat doen of hoe je bewoners 

betrekt bij de voorbereiding. 

 Informatie over de organisatie. Geef aan waarom jij de geschikte persoon bent voor deze 

opdracht of waarom jouw organisatie dat is.  

 Data. Geef een indicatie en motivatie van de data voor de sport- en speldagen. 

 Evaluatie methode. Er zijn geen smart doelen opgesteld aan de hand waarvan een evaluatie 

zou kunnen worden gedaan. Het is aan te raden van te voren met zowel de gemeente als 

bewoners te overleggen over het evalueren van de te behalen doelen. 
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5. Praktische informatie 

 

 Informatie over demografie van de wijk (opleidingsniveaus, culturele achtergronden, 

leeftijden, gezinssamenstellingen, etc.) vind je via Wijkatlas. In deze tool kan veel informatie 

worden geselecteerd over de hele gemeente of per wijk. De wijk Bovenveen is wijk nummer 

10. 

 Financiële middelen (totaal €10.000) worden door de gemeente verstrekt. Afspraken hierover, 
worden dan ook gemaakt met de gemeente (niet met Urban Villagers als organisator van 
Buurttender). 

 De Focusgroep is een groep bewoners die nauw betrokken is geweest bij het opstellen van de 
opdracht. Nadat de winnaar van de tender bekend is, hebben zij geen formele rol meer. Wel 
vinden zij het fijn en/of zijn bereid mee te denken over de uitvoering van de opdracht samen 
met de toekomstige opdrachtnemer. Hun contactgegevens zullen dan ook worden verstrekt. 

 Aan het indienen van een tender kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

6. Informatie Buurttender en procedure 
 

Een Buurttender geeft bewoners meer regie over wat er gebeurt in hun buurt. Meer betrokkenheid bij 

het vaststellen van prioriteiten en de besteding van budget voor de buurt. Dit doen zij met elkaar en 

met andere belanghebbenden in de buurt, zoals ondernemers en gemeente. 

 

Er zijn verschillende vormen van de Buurttender, ieder passen bij een bepaalde situatie. Soms is het 

startpunt al bekend, bijvoorbeeld de invulling van een gebouw dat midden in een buurt staat of de 

herinrichting van een plantsoen. Op andere momenten begint de tender bij het opstellen van een soort 

wijk-prioriteitenlijst. Dat laatste is ook het startpunt geweest in Bovenveen waardoor de buurt is 

betrokken van A tot Z: van het opstellen van een prioriteitenlijst tot uitvoering van de aanbesteding. 

De stappen die daarin zijn ondernomen zijn: 

1. Ideeën indienen. 

2. Peilen welk idee het meest wordt ondersteund om verder uit te werken. 

3. Richtlijnen geven aan het gekozen idee mmv de Focusgroep. 

4. Tender uitzetten onder derden. 

5. Stemmen voor de beste tender en een ‘buurtaanbesteding’ doen. 

 

Voordat we overgaan naar stap vijf, zullen de ingediende tenders worden beoordeeld door de 

Focusgroep en daarna door de gemeente. Gekeken wordt naar de invulling van de richtlijnen, de 

begroting en of de financiële risico’s voldoende zijn afgedekt, en naar ervaring en achtergrond van de 

indiener van de tender. Tenders die inhoudelijk aantrekkelijk zijn én bona fide en haalbaar zijn, worden 

voorgelegd aan de hele buurt. Daarna zal de buurt stemmen voor het beste plan. 

De buurt geeft dus inhoudelijke sturing, de Gemeente verstrekt de financiële middelen en beoordeelt 

de plannen en vergunningsaanvragen. 

 

http://www.urbanvillagers.org/
http://leidschendam-voorburg.buurtmonitor.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home


 
 

6 

 
www.urbanvillagers.org  

Het instrument Buurttender is ontwikkeld door Fenneke van der Deijl van het bedrijf Urban Villagers 

en wordt ook door haar begeleid. Urban Villagers is en een merk van Combining Cultures (KvK 

59947519). 

Deze Buurttender wordt uitgevoerd in samenwerking met de wijk en de Gemeente Leidschendam-

Voorburg. 

 

Heeft u vragen over (het indienen van) de tender, neem dan contact op met Fenneke van der Deijl. Zij 

kan u evt. ook doorverwijzen naar de relevante personen binnen gemeente. 

Zie verder www.buurttender.nl  en www.urbanvillagers.org/wat-doen-we/ 

 

Informatie en contact: 

Fenneke van der Deijl 

Fenneke@UrbanVillagers.org  

Tel: 06-26506426 

 

7. Indienen tender en vervolgprocedure 
 

Verwacht wordt dat je met een globaal projectplan inzichtelijk maakt hoe je de activiteiten wilt 

opzetten en hoe je aan de verschillende criteria wilt voldoen. Stuur in één document: 

1. Algemeen projectplan inclusief invulling van de genoemde richtlijnen.  

2. Begroting met financieel plan (kosten en baten). 

3. Bedrijf- of organisatiegegevens, relevant CV en contactgegevens. 

 

- Inleveren op papier én per email. 

- Maximaal 5 A4 tekst. 

- Uiterste datum om uw tender in te dienen, is 8 augustus 2016.  

 

7.1 Planning van vervolgprocedure  

Deadline tenders Laatste dag om tenders in te dienen 8 aug 2016 

Selectie van tenders Op basis van wegingsinstrument zal door een groep 

bewoners een selectie van ingediende tenders 

worden gemaakt. 

15 aug 

Beoordeling door 

gemeente* 

De geselecteerde plannen worden ter beoordeling 

voorgelegd aan de gemeente. 

18 aug 

Voorleggen aan de buurt De geselecteerde plannen worden voorgelegd aan de 

buurt via verschillende communicatiekanalen. 

Vanaf 20 aug 

Pitches De geselecteerde tenders kunnen mondeling worden 

toegelicht tijdens een speciale pitch avond. 

6 sept (avond) 

Stemmen De buurt stemt voor de beste tender en de uitslag 

wordt bekend gemaakt. 

Ca. 15 t/m 18 

sept 

Overleg met Gemeente 

inzake overeenkomst. 

De winnaar overlegt verder met de gemeente en sluit 

een overeenkomst. 

Na de 

stemming 

http://www.urbanvillagers.org/
http://www.buurttender.nl/
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* Gunningvoorbehoud 

- De gemeente behoudt zich het recht van gunning voor en kan een kandidaat-organisator uitsluiten 

voor de gunning indien daar aanleiding toe bestaat; 

- Een integriteits-toets kan deel uitmaken van de gunning; 

- De gemeente is niet verplicht kandidaten te selecteren of te gunnen. 

 

Je kunt de papieren versie sturen naar: En per email naar: 

Urban Villagers 

t.n.v. F.J. van der Deijl 

Pal Maleterstraat 43 

3573 PG Utrecht 

Fenneke@UrbanVillagers.org 

 

 

Je gegevens en ideeën zullen discreet en integer worden behandeld. Aan het indienen van tenders 

kunnen geen rechten worden ontleend. 
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