
PUBLIEKE MARKTMONITOR
HOUD OVERZICHT OP DE PUBLIEKE INKOOPMARKT EN SPEEL 
VROEGTIJDIG IN OP INKOOPBEHOEFTEN VAN OPDRACHTGEVERS



Houd overzicht op de publieke markt
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De overheid koopt jaarlijks voor ruim 73 miljard euro in. Dit

vertaalt zich in ruim 9.000 aanbestedingen, waarvan ca. 35%

door gemeenten. Ieder jaar loopt een groot aantal contracten af:

in 2019 ruim 7.500, in 2020 naar verwachting 8.000. Houdt u

het overzicht op uw markt?

De publieke marktmonitor ontsluit voor u alle tenderinformatie, 

maar ook openbare verslagen van gemeenteraden (of het Rijk, 

Gedeputeerde Staten, etc) . Met de tool*

• Analyseert u de publieke markt op een nieuwe, eenvoudige 

manier en stuurt u uw accountmanagers gerichter op pad

• Beantwoordt u voor uw product/dienst vragen als:

o Hoe ziet uw markt eruit? Wat zijn ontwikkelingen?

o Welke relevante aanbestedingen lopen er momenteel? 

o Waar winnen mijn concurrenten welke opdrachten?

o Welke contracten lopen af? Op welke regio’s moeten mijn 

accountmanagers focussen de komende periode?

o Waar ontstaan nieuwe inkoopbehoeften waar wij 

vroegtijdig op kunnen inspelen? 

* Benieuwd naar een korte demoversie? Volg deze link. 

https://significant-data-analytics.nl/tender/demo/


Ontsluit overzichtelijk alle tenderinformatie
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Elke voor u relevante aanbesteding bevat de volgende informatie: 

• De momenteel openstaande tenders

• De naam van de aanbesteding en aanbestedende dienst

• De plaats van uitvoering en aard van de opdracht

• De waarde van de opdracht (mits correct ingevuld)

• De betreffende CPV-code(s)

• Type opdracht: dienst, levering of werk 

• De weging van prijs als gunningscriterium

• De datum van publicatie en looptijd opdracht

• De URL van de aanbesteding en de onderliggende stukken 

En voor gegunde aanbestedingen:

• De datum van gunning

• Het aantal inschrijvers

• De winnaar(s) 

• De doorlooptijd



Speel vroegtijdig in op inkoopbehoeften van gemeenten
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• De tool ontsluit de openbare Gemeenteraadssystemen, waarin 

alle openbare verslagen en beeldmateriaal van 

gemeenteraden staan opgeslagen. Ook kunnen verslagen van 

de Tweede Kamer, Gedeputeerde Staten en Provincies 

worden toegevoegd.

• Hiermee kunt u monitoren welke gemeenten zich bezig 

houden met uw onderwerp (bijvoorbeeld energietransitie) en 

kunt u al vóórdat een aanbesteding op de markt komt inspelen 

op de inkoopbehoefte van een gemeente

• U monitort automatisch

o 2 miljoen documenten

o 10 miljoen pagina’s

o Ruim 4 miljard woorden

o … en toenemend



Breid openbare informatie uit met andere (interne) data
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• De tool is uit te breiden met koppelingen met andere openbare 

data zoals 

o Websites van overheden, 

o Websites van concurrenten 

o Nieuwswebsites 

o Social media

• Of haal nóg meer uit de openbare data, door de tool te 

verrijken met uw interne data zoals uw

o Bid planning en eigen contracten database

o CRM gegevens

o …



Meer weten?
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Bart Geurts – senior consultant

+316 10 80 55 58

bart.geurts@significant.nl

Niels van Bruggen – senior consultant

+316 20 16 49 84

niels.van.bruggen@significant.nl


