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De gemeente Opsterland gaat re-

integratiedienstverlening voor 

uitkeringsgerechtigden in het kader 

van de Participatiewet (deels) inkopen. 

Het betreft dienstverlening voor zowel 

uitkeringsgerechtigden met zowel een 

korte als langere afstand tot de 

arbeidsmarkt, met als doel hen aan 

een baan te helpen of hun afstand tot 

de arbeidsmarkt te verkleinen.

Opsterland Dienst wander.beijen@opsterland.nl 1e kwartaal 2020

Momenteel vindt nog een verkenning plaats van de te 

volgen inkoopprocedure, daarna volgt nog een officiële 

aankondiging. Mocht u reeds interesse hebben dan kunt 

u zich melden door op een A4 kort aan te geven voor 

welke doelgroepen u welke diensten te bieden heeft en 

wat u onderscheidt.

Reïntegratiediensten 2019 - 2020 Weststellingwerf Dienst Open House h.oosterveld@weststellingwerf.nl 

Er zijn periodiek instap 

momenten. Voor info 

zie Tenderned

https://www.tenderned.nl/tenderned-

tap/aankondigingen/159598

Diensten en Leveringen

Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfryslan.nl gepubliceerd. 
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Groot onderhoud Asfalt 2020 Opsterland Werk Meervoudig Onderhands jess.bouma@opsterland.nl 2e kwartaal 2020

Het werk betreft onderhoudswerkzaamheden aan de 

asfaltwegen verspreid over de gemeente Opsterland. De af 

te sluiten overeenkomst betreft een raamovereenkomst voor 

1 jaar, met een mogelijke verlenging van twee keer 1 jaar 

(mogelijk 3 jaar in totaal). Het werk wordt op basis van Beste 

Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) gegund. Hiervoor moet 

een plan van aanpak worden geschreven op basis van de 

volgende vier criteria: Samenwerking, Kennis en ervaring, 

Kwaliteit in uitvoering, Duurzaamheid. Het plan van aanpak 

wordt beoordeeld en omgerekend naar een meerwaarde die 

als fictieve korting op de inschrijfsom geldt. 

Aanbrengen bermverharding 

Weststellingwerf. Raamcontract 2020 - 

2022

Weststellingwerf Werk Meervoudig Onderhands m.vanbalen@weststellingwerf.nl 3e/4e kwartaal 2020

De opdracht betreft het aanbrengen van 

bermverharding op diverse locaties binnen de 

gemeente Weststellingwerf.

Vervanging riolering en aanleg 

hemelwaterriool in een deel van de 

Hoofdweg te Nijeholtpade

Weststellingwerf Werk Nationaal Openbaar w.devries@weststellingwerf.nl 3e kwartaal 2020 Bovenliggende weg wordt opnieuw ingericht

Groot onderhoud riolering 2019 Ooststellingwerf Werk Meervoudig Onderhands g.warrink@ooststellingwerf.nl 3e/4e kwartaal 2020

Dit werk bestaat uit het uitvoeren van sleufloze 

renovatiemaatregelen en bijbehorende 

werkzaamheden. Voor dit werk worden specifieke, 

gespecialiseerde aannemers uitgenodigd om in te 

schrijven.

Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl

9-3-2020

Werken

* Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.   Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen kunt u contact opnemen 

met de betreffende contactpersoon.
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