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OPLEIDING

#OVERHEIDSOPDRACHTEN EN AANKOOP

management & overheidsopdrachten: hoe fouten en fraude voorkomen? |
organisatiebeheersing aankoopproces publieke sector
omschrijving

INTRODUCTIE

Binnen uw organisatie in de publieke sector merkt u ongetwijfeld het steeds toenemende belang van een systeem van organisatiebeheersing
(of 'interne controle'). Hiermee wordt gestreefd naar afdekking van de belangrijkste risico’s, de realisatie van de vooropgestelde
doelstellingen, efficiëntieverbetering alsook het voorkomen van fraude.

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

U detecteert vlotter de diverse risico’s in het aankoopproces en u weet de passende beheersmaatregelen aan te wenden teneinde deze
risico’s optimaal af te dekken en hierover te rapporteren.
De aangebrachte methodiek kan ook bij andere processen in uw organisatie worden gebruikt.

OMSCHRIJVING

Tijdens deze opleiding verdiept u zich in de organisatiebeheersing binnen het aankoopproces . Er wordt ingegaan op de mogelijke risico’s
die via beheersmaatregelen (zo veel mogelijk) kunnen worden afgedekt.
Het aankoopproces wordt hierbij in zijn verschillende stappen behandeld.
Startend bij het identiﬁceren van een behoefte tot aankoop, over het uitschrijven en gunnen van een overheidsopdracht tot ﬁnaal de
uitvoering en evaluatie van de overheidsopdracht.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot medewerkers van aankoopdiensten in de publieke sector en ook tot de medewerkers die
betrokken zijn bij en/of verantwoordelijk zijn voor organisatiebeheersing binnen uw organisatie.

VOORKENNIS

Er is geen voorkennis vereist. Vertrouwdheid met overheidsopdrachten is een pluspunt, maar niet noodzakelijk.

METHODOLOGIE

De theoretische basis wordt geïllustreerd met een interactieve praktijk case.

programma
Aan de hand van een interactieve praktijk-case worden deze risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht zodat elke organisatie hier
zelf mee aan de slag kan (en dit niet alleen voor het aankoopproces).
Inhoudstafel:
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Organisatiebeheersing/Interne controle?
De aankoopfunctie
Plaats in de organisatie
Rollen en verantwoordelijkheden
Relatie met aanvragers en gebruikers
Strategie inzake aankoop
Stappen in het aankoopproces
Bepalen aankoopbehoefte
Uitschrijven overheidsopdracht
Gunning
Uitvoering
Evaluatie
Risico’s en beheersmaatregelen
Risico’s
Beheersmaatregelen of interne controles
Evaluatie van risico’s

docent
Lieven Penninck , director Publieke Sector bij EY (interne controle, interne audit en risicomanagement)

getuigenissen
"De cursus gaf een duidelijk overzicht van organsiatiebeheersing. De opbouw van de dag was zeer goed met telkens per processtap een
oplijsting van de risico's en de passende beheersmaatregelen. Een aanrader in al zijn facetten: sprekers, inhoud en aanpak."

Marleen Smeyers , lokaal bestuur Olen
"Deze opleiding blijft niet steken in theorie. Je ontvangt praktische tools waarmee je onmiddellijk aan de slag kan."

Deruwe Wouter, lokaal bestuur De Panne
"Zeer interessante cursus, een duidelijke blik op de risico's en de beheersmaatregelen binnen het aankoopproces. Heel praktisch
toepasbaar!"

Esther Vaesen, Stad en OCMW Dilsen-Stokkem
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