


ZAKEN DOEN MET DE 
INTERNATIONALE 

ORGANISATIES
Iets voor mij?



Overzicht

•Verschil tussen corporate en project procurement

•Politieke en wetenschappelijke internationale 
instellingen

•Het systeem van de Verenigde Naties

•De Europese Unie

•De multilaterale ontwikkelingsbanken



Corporate versus 
project procurement



Corporate en project procurement
Verkoop je producten en diensten aan de instelling zelf, voor hun eigen 
gebruik?

• Corporate aankopen zijn gecentraliseerd

• Steeds aparte afdelingen (“corporate procurement”)

• Aankopers met specialisaties (vb. IT, transport, telecom, gebouwen, catering, 
vertalingen, groendiensten...)

• Vaak langetermijn framework contacten

• Afstand vaak een issue (vb. schoonmaakdiensten, traiteur,...)

• Voor NAVO en Europese instellingen een voordeel (Brussel)

• Aankopen VN altijd erg gecentraliseerd, ook voor goederen die voor het 
terrein bestemd zijn (centrale en regionale opslagplaatsen)



Politieke en 
wetenschappelijke 
instellingen



Politieke en economische 
samenwerkingsverbanden
• Oeso

• Parijs
• Procurement: http://www.oecd.org/callsfortenders/
• Kleinere contracten, vooral economisch studiewerk

• NAVO
• eerst toelaatbaarheidsverklaring bekomen via FOD Economie, Algemene

Directie Economisch Potentieel, Directie Luchtvaart & Defensie
• Gebouwen, pijpleidingen, telecommunicatie, ICT, veiligheid, transport en 

logistiek,... 
• Verschillende aankoopdiensten: Headquarters, Nato Communications and 

Information Agency, Nato Support and Procurement Agency

http://www.oecd.org/callsfortenders/
http://www.nato.int/structur/procurement/
https://www.ncia.nato.int/Industry/Pages/Business-Opportunities.aspx
https://www.nspa.nato.int/en/index.htm


Wetenschappelijke internationale instellingen

• Centre européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
• Geneve
• Procurement: http://procurement.web.cern.ch/doing-business-with-cern
• Er wordt gestreefd naar evenwicht tussen lidstaten; België komt niet aan quotum

• ITER
• Bouw van magnetische fusie-installatie in Cadarache door 35 landen(China, Europese

Unie, India, Japan, Korea, Rusland en Verenigde Staten)
• Procurement: https://www.iter.org/proc/overview
• Barcelona, Cadarache

• European Space Agency: Europees Ruimtevaartprogramma
• Site in Noordwijk, aankoopdiensten in Parijs
• Registratie verplicht: http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main

http://home.cern/about
http://procurement.web.cern.ch/doing-business-with-cern
https://www.iter.org/proc/overview
https://www.iter.org/proc/overview
http://www.esa.int/ESA
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main


Zakendoen met politieke en wetenschappelijke 
instellingen
Wat doen FIT/EEN voor U?

Seminaries in Brussel 
en/of zendingen naar 

sites/aankoopdiensten

FIT beschikt over een 
goed network van 

contacten

Powerpoint 
presentaties van de 

aankopers zelf



Europese instellingen



Europese instellingen

• Leveren aan EU-instellingen in Brussel (EC en zijn DG’s, Europees 
parlement, Raad van de EU, het Economisch en Sociaal Comité, 
Comité van de Regio’s) 

• Agentschappen in andere EU-landen met gecentraliseerde werking

• Vbn: EASA, EEA, EFCA, EIGE, etc…

• Zie ook: http://europa.eu/about-eu/agencies/index_nl.htm

• FRONTEX (http://frontex.europa.eu/about-
frontex/procurement/general-information/)

• ENISA (https://www.enisa.europa.eu/)

http://europa.eu/about-eu/agencies/index_nl.htm
http://frontex.europa.eu/about-frontex/procurement/general-information/
https://www.enisa.europa.eu/


Europese banken

• EBWO (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling)

• http://www.ebrd.org/home

- Focus vnl. op zgn. transitielanden (ook Maghreb sinds enkele jaren)

- 86% van portefeuille bestemd voor de private sector

- financiert max. 35% van de projectkost (co-financiering zoeken)

- EIB Groep http://www.eib.org/ (Voor VL: via intermediaire(s))

- ECB https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

http://www.ebrd.org/home
http://www.eib.org/
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html


Europese programma’s/fondsen

• Rechtstreeks beheerd door de Europese Commissie

• Horizon2020 “Onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU (ex FP7)

• http://www.vlaio.be/maatregel/horizon-2020-onderzoeks-en-innovatieprogramma-van-
de-eu

• COSME (EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-
sized Enterprises)

• http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

• International Cooperation and Development (ontwikkelingslanden – opvolger EuropeAID)

• http://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en

• Call’s for proposals en tenders via: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1466609593250&do=publi.welcome&searchtype=QS&ord
erby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1

http://www.vlaio.be/maatregel/horizon-2020-onderzoeks-en-innovatieprogramma-van-de-eu
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466609593250&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1


Europese programma’s/fondsen

• Beheerd door de EU28-lidstaten/regio’s

• Vnl. Structuurfondsen/EFRO (Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling)

• Zie: http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/funding/erdf/

• Ook Interreg: http://www.vlaio.be/artikel/interreg-programmas-
vlaanderen

• Vb. SCALE-UP project

• http://www.projectendatabank.be/nl/projecten/scale-up-supporting-
clean-tech-innovators-in-accesing-large-enterprises-through-unlocking-
procurement-71/

• http://www.i-cleantechvlaanderen.be/#!projecten/c1dt8

http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/funding/erdf/
http://www.vlaio.be/artikel/interreg-programmas-vlaanderen
http://www.projectendatabank.be/nl/projecten/scale-up-supporting-clean-tech-innovators-in-accesing-large-enterprises-through-unlocking-procurement-71/
http://www.i-cleantechvlaanderen.be/#!projecten/c1dt8


Zakendoen met/in Europa
Wat doen FIT/EEN voor U?

Evolutie van programma’s/bestedingsportefeuilles opvolgen

Organisatie van seminaries/zendingen over/naar landen met een significant aantal projecten 
gefinancierd door EU/EBWO (vb. Missie Azerbeidjan-Georgië)

Geven van “eerste-lijns”-informatie over het zakendoen met Europese instellingen

Introductie/begeleiden van Vlaamse bedrijven bij deze instellingen

Doorsturen van openbare aanbestedingen

Organisatie brokerage-events (matchmaking B2B, B2G,…)

EEN - POD-Database 



Systeem van de 
Verenigde Naties2





Verkopen aan de VN-agentschappen

• Essentiële starterswebsite voor leveranciers (registratie, tenders,...)

• Overzicht VN-instellingen en agentschappen 

• Vaak humanitaire hulp

https://www.ungm.org/
http://www.un.org/en/aboutun/structure/pdfs/UN_System_Chart_2015_Rev.4_ENG_11x17colour.pdf


VN: wat doet FIT voor u?

•Systeem wordt momenteel herbekeken om reiskosten VN te drukken

•Eventueel uitbreiding van verplaatsingen naar hoofdzetels (Kopenhagen, Geneve, 
Rome, New York,...)

•Co-organisatie met meerdere landen

Elke 2 jaar: dag met VN-
inkopers

•2016: gezondheidszending naar Geneve met WHO en Rode Kruis

•2018: zending naar Kopenhagen (eind juni, inschrijvingen afgesloten)

•2019: zending naar Rome rond landbouw en voeding (IFAD, FAO, WFP) - TBC

Zendingen naar 
hoofdzetels van VN-

agentschappen

•Wegwijzen maken op websites VN

•Steun bij registratie UNGM

•Statistieken en overzichten van toegewezen contracten,... 
En verder...



MDB (Multilateral 
Development Banks)



Welke instellingen?

• Multilaterale Ontwikkelingsbanken: armoedebestrijding staat voorop 
– jobcreatie speelt een grote rol

• Wereldbank: steun aan overheden (IBRD, IDA) en aan de private 
sector (IFC)

• Aziatische (ADB), Afrikaanse (AfDB), Inter-Amerikaanse (IDB) 
ontwikkelingsbanken hebben gelijkaardigde structuur en 
aankoopprocedures

• Wereldbank meest transparant

• Caribean Developmentbank (CDB), Asian Investment Infrastructure
Bank (AIIB), Islamic Development Bank (IsDB),...



The World Bank Group

Middle Income

Countries 

Low Income

Countries
Business Insurance

MIGAIFCIBRD IDA

GOVERNMENTS PRIVATE SECTOR



Share of total FY15 lending commitments 
by Region (Total: $42.5 billion)

Disbursements for Investment Projects – WB FY2017

23%

17%

10%13%

19%

18%

Total IBRD/IDA 
($ millions)

Africa

East Asia and Pacific

Europe and Central Asia

Latin America and the Caribbean

Middle East and North Africa

South Asia



Top areas of spend World Bank in FY17 

Agriculture, Fishing, and 
Forestry

7% Education
7%

Energy and Extractives
15%

Financial Sector
7%

Health
6%

Industry, Trade, and Services 
10%

ICT
2%

Public Administration
16%

Social Protection  
6%

Transportation
14%

Water, Sanitation, and Waste 
Management

10%



Gedecentraliseerde werking van de MDB

• Voor elk investeringsproject wordt binnen elke lokale overheid één of 
meer uitvoerend agentschap aangeduid

• Het uitvoerend agentschap bereid elk project voor en voert het uit

• De voorbereiding en uitvoering nemen gemiddeld zes jaar in beslag

• In de loop van die jaren worden tientallen grote en kleine 
aanbestedingen uitgeschreven, voor studies, diensten, goederen en 
werken

• Wat lokaal kan aangekocht worden, gaat via “national bidding” (NBC)

• Het heeft geen enkele zin de Wereldbank te contacteren over een 
welbepaalde aanbesteding 
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Roles of Borrower and World Bank

Loan/Credit Agreement

World Bank Supplier/
Contractor

Country
(Implementing
Government

Agency)
Bidding Documents/Contracts

Business Opportunities

Complaints/
Audits

April 2016



PCR

Stay Tuned Throughout Project Cycle

Project Identification

Project Preparation

Project Appraisal

Loan NegotiationsLoan Approval and Signing

Project Supervision

Implementation

Evaluation

World Bank activityJoint activity Borrower activity

CPS, PRSP,

ESW

PID, PAD,

MOS

GPN,

PP
SPN, REoI,

CAN

Country Partnership Framework
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Where to Find Information

• Country Partnership Framework/Strategy
• Poverty Reduction Strategy (PRSP)
• Sector Strategies (ESW)
• Project Information Document (PID)
• Project Appraisal Document (PAD)
• Procurement Plan (PP)

• Project Completion Report (PCR)

• General Procurement Notice (GPN)
• Specific Procurement Notice (SPN)
• Request for Expression of Interest (REoI)
• Contract Award Notice (CAN)

• Monthly Operational Summary (MOS)
• Procurement Guidelines (PGs)
• Standard Bidding Documents (SBDs)
• Standard Request for Proposal (SRfP)

www-wds.worldbank.org

www.devbusiness.com
www.devex.com

www.worldbank.org/projects 
[click on Procurement tab 
next to Projects tab in the 

middle of the page]

www.worldbank.org/procure
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World Bank procurement procedures

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-
and-services/brief/world-bank-procurement-
bidding?cid=EXT_WBSocialShare_EXT

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROC
UREMENT/0,,menuPK:51355691~pagePK:84271~piPK:84287~t
heSitePK:84266,00.html

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/world-bank-procurement-bidding?cid=EXT_WBSocialShare_EXT
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/world-bank-procurement-bidding?cid=EXT_WBSocialShare_EXT
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/world-bank-procurement-bidding?cid=EXT_WBSocialShare_EXT
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,menuPK:51355691~pagePK:84271~piPK:84287~theSitePK:84266,00.html


Do’s
• Begin er niet aan als je niet op lange termijn wil werken, en eventueel 

je zakenmodel/product wil aanpassen

• Onderschat de investering niet in tijd en geld

• Alternatief: partneren met of toeleveren aan ondernemingen met 
ervaring

• Wees selectief in het opvolgen van landen en sectoren, en zelfs van 
projecten

• Identificeer een lokale partner en blijf met hem in contact

• Beantwoord precies aan de technische specificities (TOR - Terms of 
Reference) (alternatieven enkel in een bijlage vermelden)



Do’s (2)

• Blijf goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het land, locale 
wetten en gewoonten, het project en zijn noden en de competitie

• Technische ervaring én ervaring in het land essentieel

• Uw offerte moet tijdig en volledig binnen zijn (bijlagen, 
handtekening,…)

• Contacteer tijdig het uitvoerend agentschap voor verduidelijkingen

• Contacteer diplomatieke en economische vertegenwoordigers



Dont’s

• Begin er niet aan als je niet op lange termijn wil werken

• Alternatief: partneren met of toeleveren aan ondernemingen met 
ervaring

• Onderschat de investering niet in tijd en geld

• Te veel aanbestedingen tegelijk opvolgen

• Er alleen voor gaan

• Pas in actie schieten als de aanbesteding wordt gepubliceerd

• Onverzorgde documenten (layout, taal), copy-pasten zonder aan de 
werkelijke behoeften te voldoen



MDB: wat doet FIT voor u?

U duidelijk maken of het zin heeft in deze markt te investeren

Informatie terugvinden op de websites van de MDB (landen, sectoren, projecten, 
aanbestedingen, documenten, ...)

Vinger aan de pols voor nieuwe tendensen en mogelijkheden: nieuw procurement systeem van 
de Wereldbank: duurzame aankopen!, lange termijn relatie met de industrie, ..

Informatievergaderingen en workshops in Brussel

Trainingen over beste strategische aanpak (enkel indien duidelijk potentieel en op lange termijn!)

Zendingen naar ontwikkelingslanden met MDB als aanknooppunt



Koning Albert II-laan 37 | BE-1030 | BRUSSELS | BELGIUM
www.flandersinvestmentandtrade.be | info@fitagency.be

twitter.com/fitagency | twitter.com/InvestFlanders | www.linkedin/groups

Johan Malin, johan.malin@fitagency.com

Arnout Geys, arnout.geys@fitagency.com

mailto:johan.malin@fitagency.com
mailto:arnout.geys@fitagency.com

