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eTenso is een geïntegreerde totaaloplossing om overheidsopdrachten op te volgen.  De 
applicatie is uiterst gebruiksvriendelijk en intuïtief met steeds het totale 
aankoopgebeuren voor ogen.  Het is gebaseerd op webtechnologie en maakt gebruik 
van concept ‘Software as a Service’ waardoor het overal via een webbrowser 
toegankelijk is zonder enige lokale installatie.   
 

Geïntegreerde totaaloplossing 

eTenso is een geïntegreerde totaaloplossing. 
 

 
 
 Procesbegeleiding en –automatisatie van overheidsopdrachten 
 Het aankoopgebeuren in het kader van overheidsopdrachten is geautomatiseerd waarbij de 

gebruiker via rollen en werkbakjes doorheen de werkflow wordt geleid.  

Software overheidsopdrachten 
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 Kennis 
 De applicatie faciliteert kennisdeling en linkt naar de wetgeving en naar de kennisdatabank 

Mercatus. 

 Opleiding 
 Door de opbouw van de applicatie is het een perfecte opleidingstool. 

 Managementinformatie 
 Het management wordt betrokken door goedkeurings- en adviesprocedures, rapportering en 

controle. 

 Gezamenlijke aankoop 
eTenso ondersteunt aankoop- en opdrachtencentrales. 

 

De applicatie werkt bovendien met open standaarden.  Door de openheid van het systeem, kan 
het eenvoudig gekoppeld worden aan andere applicaties. 

 

Hosting 

eTenso wordt gehost op het Windows Windows Azure Platform, het cloud computing-platform van 
Microsoft.  Er moet niets worden geïnstalleerd op pc, laptop of tablet.   

 

Troeven 

Algemeen 

Procesbegeleiding en –automatisatie 
Via werkflow management wordt de gebruiker doorheen 
het aankoopproces geleid.  Werkflow management is het 
systeem dat gebruikers begeleidt bij het besturen van de 
administratieve processen, in dit geval het volledige 
proces overheidsopdrachten. 

Gebruikers hebben één of meerdere rollen.  De rol 
bepaalt welke taken een gebruiker moet uitvoeren en 
welke bevoegdheden hij kan uitoefenen.  De taken die 
een gebruiker moet uitvoeren, verschijnen in 
elektronische werkbakjes. 

Zeer makkelijk is het gebruik van ‘standaardteksten’, 
voorgedefinieerde teksten die gebruikt kunnen worden bij 
opstellen van de oprachtdocumenten.  De gebruiker kan 
eenvoudig ook eigen standaardteksten definiëren. 

Kennis 
De applicatie faciliteert kennisdeling en verschillende helpfuncties bieden ondersteuning: 
 Help bij gebruik van de applicatie 
 Bondige uitleg rond de bepalingen in de wetgeving overheidsopdrachten voor het 

betrokken deel  
 Link naar de wetgeving overheidsopdrachten 
 Link naar de online rechtsbibliotheek Mercatus van Kluwer (optioneel) 

Opleiding 
Door de opbouw van de applicatie is het een perfecte opleidingstool voor zowel algemene als 
gerichte opleidingen en opleidingen voor specifieke doelgroepen.  Het geeft de cursisten een 
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inzicht in de reële problematiek van overheidsopdrachten en is niet beperkt tot het toepassen 
van formele juridische regels. 

Managementinformatie 
Het management kan door rapportering en controle de zaken opvolgen maar kan ook actief 
worden betrokken door goedkeurings- en adviesprocedures. 

Gezamenlijke aankoop 
De nieuwe wetgeving laat aankoop- en opdrachtencentrales toe en eTenso ondersteunt deze 
manier van gezamenlijk aankopen doordat verschillende organisaties toegang hebben tot een 
gemeenschappelijk deel van de applicatie. 
 
Open standaarden 
De applicatie werkt met open standaarden.  Door de openheid van het systeem, kan het 
makkelijk gekoppeld worden aan andere applicaties (boekhoudpakketten, e-besluitvorming, 
mailtoepassingen, SAP, …). 

 

Betrokkenheid van de hele organisatie 

Aankoopaanvraag 
Elke gebruiker die hiervoor gemachtigd is, kan een 
aankoopaanvraag indienen.  De aankoopaanvraag komt 
dan in het werkbakje van de aankoper die kan beslissen 
de aanvraag te weigeren of te aanvaarden. 

Behoeftebepaling 
De aankoper kan aan één of meerdere gebruikers vragen 
om een behoeftebepaling op te stellen.  Een 
behoeftebepaling is een invulformulier van 1 bladzijde 
waarin bondig wordt gevraagd de behoefte te definiëren. 
Een mail wordt gestuurd naar de medewerker die de 
behoeftebepaling moet uitvoeren.  

Behoefteanalyse 
De aankoper kan aan één of meerdere gebruikers vragen 
om een behoefteanalyse op te stellen.  Een 
behoefteanalyse is een invulformulier van 12 bladzijden 
waarin bondig wordt gevraagd de behoefte gedetailleerd 
te definiëren. 
Een mail wordt gestuurd naar de medewerker die de 
behoefteanalyse moet uitvoeren.  

 
Goedkeuringen 
Op elk moment kan een aankoper goedkeuring vragen aan een andere gebruiker in de 
organisatie.  Dit komt dan in het werkbakje van de betrokken gebruiker. 
 
Adviezen 
Op elk moment kan een aankoper advies vragen aan een andere gebruiker in de organisatie.  
Dit komt dan in het werkbakje van de betrokken gebruiker. 
 
Berichten 
Gebruikers kunnen binnen de applicatie berichten naar elkaar sturen. 
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Evaluatie door verschillende gebruikers 
Een aankoper kan aan één of meerdere andere gebruikers vragen om één of meerdere 
gunnings(sub)criteria te beoordelen.  De aankoper krijgt een overzicht van alle beoordelingen 
en kan op basis hiervan zijn eigen (finale) beoordeling ingeven. 

 
Specifiek 

Administratieve opvolging 
eTenso zorgt voor de volledige administratieve 
procesopvolging.  De applicatie zorgt voor 
vereenvoudiging en tijdsbesparing.  
 
Budgetopvolging 
eTenso biedt budgetopvolging, eventueel gekoppeld aan 
het gebruikte boekhoudpakket. 

Technische opvolging / Uitvoering 
Technische opvolging van het aankoopgebeuren: 
meetstaat, opvolging van vorderingsstaten, oplevering, 
borgvrijgaven, verrekeningen, posten, termijn 
wijzigingen, uitvoeringstermijn, schorsingen, 
eindafrekening, … 

Gebruikersbeheer 
Enkel geïdentificeerde gebruikers hebben toegang tot het 
systeem.  Het beheer van gebruikers en de rollen gebeurt 
eenvoudig door een beheerder vanuit één centraal punt.  

 
Komt tegemoet aan de eis tot (interne) controle 
Elk jaar stijgt de nood aan een degelijke dossieropvolging.  Interne controle wordt steeds 
belangrijker en hogere overheden (toezichthoudende overheid, Europa, …) kijken strikt toe op 
de correcte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. Ook de stap naar een rechtbank 
is niet meer zo groot.  Met  eTenso bent u zeker dat in uw organisatie de processen rond 
aankopen en overheidsopdrachten correct worden uitgevoerd. 

Gebruiksvriendelijk 
eTenso is zeer eenvoudig aan te leren, net omdat de software gebaseerd is op het managen 
van business processen en dus een logisch verloop hanteert.   

Praktijkgericht 
eTenso is ontwikkeld vanuit de praktijk: vanuit 20 jaar ervaring in het domein van 
overheidsopdrachten, en vanuit honderden aankoopdossiers die succesvol werden afgerond.  
Geen theoretische modellen maar praktijkgerichte processflows en schermen die u toelaten om 
uw aankopen efficiënt en effectief uit te voeren. 

Vlaamse en Europese beleidsdoelstellingen 
De Vlaamse en Europese beleidsdoelstellingen streven naar een doorgedreven e-
procurementbeleid.  Via eTenso wordt het volledige proces overheidsopdrachten gedigitaliseerd.   
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Parametrisatie en customizing 

Op maat van uw organisatie: parametrisatie 
Het standaardpakket kan geparametriseerd worden 
volgens de organisatie, volgens bepaalde specifieke 
karakteristieken van elke opdrachtgever. We denken hier 
aan gebruikers en rollen, adresgegevens, diensten, 
goedkeuringen, … 

 
 
Op maat van uw organisatie: customizing 
Indien gewenst kunnen in eTenso ook bepaalde bijkomende tools specifiek op maat van uw 
organisatie worden ontwikkeld. 

 

Verwijzing naar online rechtsbibliotheek Mercatus 

Mercatus is een zeer uitgebreide online databank met zowel praktische als diepgaande informatie 
rond overheidsopdrachtenregelgeving.  Vanuit eTenso kan Mercatus worden opgeroepen waarbij de 
gebruiker onmiddellijk bij de relevante wetgeving en artikels komt. 
Bij de ontwikkeling van Mercatus is er steeds van uitgegaan dat niet alleen de kwaliteit van de 
informatie van belang is maar ook de gebruiksvriendelijkheid van de databank. Dagelijks is er een 
team van gemotiveerde werknemers aan de slag om Mercatus te actualiseren en verder uit te 
breiden. 
 
Mercatus bevat: 

 Actuele en gecoördineerde regelgeving 
 Toelichting en informatie bij de wetgeving 
 Rechtspraak 
 Rechtsleer/doctrine 
 Modeldocumenten 
 Draaiboek / Stappenplan  

 
Mercatus is een product van Wolters Kluwer Belgium nv, de grootste Belgische aanbieder van 
professionele uitgaven en diensten.  Honderden medewerkers staan garant voor meer dan 1.500 
toonaangevende publicaties, 1.000 opleidingen en diensten in domeinen zoals overheidsopdrachten, 
recht, milieu, verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening, welzijn en gezondheid, veiligheid en 
preventie, fiscaliteit, financiën en verzekeringen … 
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Licentietypes 

eTenso werkt met vijf verschillende licentietypes. Het type licentie bepaalt welke rollen kunnen 
worden toegekend aan een gebruiker.  

 

Met een beleidslicentie bijvoorbeeld kan een gebruiker de rol ‘evaluator’ en/of ‘auditor’ en/of 
‘beslisser’ en/of ‘adviseur’ en/of ‘aankoopaanvrager’ hebben. De rol bepaalt welke taken een 
gebruiker in de applicatie kan uitvoeren. Hoe minder taken, hoe lager de licentieprijs. Op deze 
manier kan de hele organisatie tegen aanvaardbare kost bij het aankoopproces worden betrokken. 
Op een ondersteunende licentie is 50% korting en op een beleidslicentie 70%. De medewerkende 
licentie, waarmee gebruikers aankoopaanvragen kunnen indienen, is zelfs helemaal gratis! 

Specifieke taken verbonden aan de rollen (een gebruiker kan meerdere rollen hebben): 
(1) beheer van de applicatie (beheer van gebruikers, standaardteksten, …) 
(2) volledig aankoopproces waaronder opstellen van opdrachtdocumenten en evaluaties 
(3) behoeftebepalingen opstellen 
(4) behoefteanalyses opstellen 
(5) offertes evalueren 
(6) raadplegen van het aankoopproces (lezen maar niet wijzigen) 
(7) beslissingen nemen (goedkeuring/afkeuring) 
(8) advies geven 
(9) een aankoopaanvraag indienen 

Licquid 

eTenso is ontwikkeld met Licquid, een variant op de Business Process Management (BPM) tools.  
Licquid laat toe om eenvoudig en snel webapplicaties te maken volgens de noden van de gebruikers.  
Het is modulair opgebouwd waardoor op heel korte tijd en zeer efficiënt bedrijfsprocessen 
geautomatiseerd kunnen worden.  Ontwikkelaars kunnen quasi zonder code softwaretoepassingen 
ontwikkelen. Ze kunnen: 
 Werkflows en processen uittekenen 
 De database beheren via een domain manager 
 Pagina’s ontwerpen 

 

  

Rollen

Admin

licentie

Aankoper

licentie

Ondersteu‐

nende lic.

Beleids‐

licentie

Medew.

Licentie

(50%) (30%) (0%)

Administrator 
(1) √

Aankoper
 (2) √ √

Opsteller behoeftebepaling 
(3) √ √ √

Opsteller behoefteanalyse 
(4) √ √ √

Evaluator 
(5) √ √ √ √

Auditor
 (6) √ √ √ √

Beslisser
 (7) √ √ √ √

Adviseur 
(8) √ √ √ √

Aankoopaanvrager 
 (9) √ √ √ √ √

(100%)
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Bijkomende diensten 

eTenso, de software overheidsopdrachten, is maar een deel van onze dienstverlening.  Ontdek hier 
alle diensten dit PPI en Item Solutions u kunnen aanbieden.   
 

 
 

Advies en begeleiding 

Advies en begeleiding op vlak van overheidsopdrachten: 
 Overheidsopdrachten in het algemeen (werken, leveringen, diensten, concessies, …) 
 Begeleiding van A tot Z waaronder opmaken van de behoefteanalyse, opstellen van de 

opdrachtdocumenten (het bestek) en het selectie- en evaluatieverslag. 
 Publiek Private Samenwerking (PPS) 
 Begeleiding van A tot Z waaronder opmaken van de behoefteanalyse, opstellen van de 

opdrachtdocumenten (het bestek), voeren van de onderhandelingen, opstellen van het 
evaluatieverslag en overeenkomsten. 

 Ad hoc advies 
 Ad hoc ondersteuning bij de opmaak van bestekken en evaluatieverslagen, opvangen van 

vragen, juridische vragen, finanieel/economische vragen, ondersteuning bij onderhandelingen, 
… 
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Optimalisering van het aankoopbeleid 

Het opzetten van een expertisecentrum overheidsopdrachten. 
 Het proceseigenaarschap van de procedure overheidsopdrachten.  

o Ondersteuning bij de ontwikkeling van een globale planning. 
o Ondersteuning en bewaking van de meerjarenplanning. 
o Continue optimalisatie van de procedure overheidsopdrachten. 
o Ad hoc ondersteuning bij de opmaak van bestekkenen zelf opstellen van bestekken. 
o Ondersteuning bij het opvangen van vragen. 

 Organisatie van de expertise betreffende overheidsopdrachten om inhoudelijke 
ondersteuning te bieden. 

o Taken van juridische aard. 
o Taken van financieel/economische aard. 
o Het bieden van ondersteuning bij onderhandelingen. 

 Kennisoverdracht 
 Aansturing van het expertisecentrum 

 

Organisatieontwikkeling 
Uittekenen van een optimaal aankoopbeleid en -organisatie en eventuele reorganisatie van het 
aankoopgebeuren. 
 

Opleiding 

Algemene opleidingen 
Bedoeld voor de mensen die bestellingen moeten doen en behoeften moeten formuleren, maar 
die niet betrokken zijn bij het opmaken van bestekken. Er wordt ingegaan op de vraag waarom 
men onderworpen is aan de wetgeving overheidsopdrachten en welke praktische gevolgen dit 
heeft voor betrokkene. Met deze cursus (voorlichting) wordt aan de mensen duidelijk gemaakt 
waar de verschilpunten liggen tussen overheidsopdrachten en aankopen die mensen in hun 
dagelijks leven gewoon zijn.  

 
Gerichte opleidingen – niveau 1 
Mensen die betrokken zijn bij het opmaken van bestekken en het opvolgen ervan. Hierin zijn 
tevens de mensen begrepen die niveau 2 dienen te volgen. De lessen worden zeer praktisch 
gegeven door middel van het gebruik van de applicatie. Hierdoor wordt de handigheid in 
gebruik van de applicatie verhoogd en is er een kennisverdieping van de materie 
overheidsopdrachten. Deze lessen kunnen gegeven worden met voorbereide dossiers, maar 
kunnen ook gegeven worden aan de hand van reële dossiers waarmede op het lesmoment 
iemand bezig is.  
 
Gerichte opleidingen – niveau 2 
Mensen die verantwoordelijk zijn voor het opmaken van bestekken. Zelfde methodiek als niveau 
1 maar meer uitgebreid ingaan op de verschillende mogelijkheden en het uitgebreid gebruiken 
van de begeleidingsfuncties.  

 
Specifieke doelgroepen 
Mensen van inspectie financiën, interne audit, juridische cellen, bepaalde personen uit hoofde 
van hun specifieke functie.  
Dit is een doorgedreven opleiding die ad hoc wordt georganiseerd en kan bestaan uit:  

o Interne en externe seminaries 
o Studiedagen (intern en extern) 
o Interne coaching  
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Studies 

Marktonderzoeken 
Valorisatie gebouwen, uitbesteding van diensten, locatiestudies, leasing, … 
 
Haalbaarheidsstudies 
Financiële en economische haalbaarheid, DBFMO-opdrachten (Design Build Finance, Maintain, 
Operate), … 
 

Software overheidsopdrachten: eTenso 

eTenso is een totaaloplossing om overheidsopdrachten op te volgen.  De applicatie is uiterst 
gebruiksvriendelijk met steeds het totale aankoopgebeuren voor ogen.   

De toepassing is gebaseerd op webtechnologie en maakt gebruik van het SaaS concept 
(Software as a Service). Dit betekent dat het via een webbrowser toegankelijk is (Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, …).  eTenso wordt gehost op het Windows 
Windows Azure Platform, het cloud computing-platform van Microsoft.  Er moet niets worden 
geïnstalleerd op pc, laptop of tablet.   

De applicatie heeft een zeer solide basis: het is ontwikkeld door specialisten 
overheidsopdrachten in samenwerking met ervaren ICT-specialisten. 

 

Automatisatie 

eTenso is ontwikkeld met licquid met een variant op de Business Process Management (BPM) 
tools.  Dit pakket laat toe om eenvoudig en snel webapplicaties te maken die volledig aangepast 
zijn aan de wensen van de gebruiker.  Het is modulair opgebouwd waardoor op heel korte tijd 
en heel efficiënt bedrijfsprocessen geautomatiseerd kunnen worden.  Ontwikkelaars kunnen 
quasi zonder code softwaretoepassingen ontwikkelen. Ze kunnen: 
 Werkflows en processen uittekenen 
 De database beheren via een domain manager 
 Pagina’s ontwerpen 

 

 

Public Procurement International (PPI nv) 

PPI nv is als adviesbureau gespecialiseerd in overheidsopdrachten in het algemeen en Publiek 
Private Samenwerking (PPS) in het bijzonder.  PPI werkt enkel voor overheden en heeft daar de 
laatste 20 jaar een uitgebreide en grondige expertise opgebouwd. 
 
Bij overheidsopdrachten en PPS-projecten zijn  er steeds twee grote partijen: de overheid en de 
privépartners(s).  PPI heeft bewust gekozen om maar aan één enkele kant van de 
onderhandelingstafel te staan om alle mogelijke belangenconflicten te vermijden.  Als uitgangspunt 
geldt steeds dat gezocht wordt naar een situatie waar de overheid voordeel bij heeft.  Het 
belangrijkste aspect van overheidsopdrachten is het verdedigen van de belangen van de 
opdrachtgever. 
 
www.ppi.be 
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Item Solutions bvba 

Item Solutions is al bijna 15 jaar actief in ontwikkeling van software.  De missie is om steeds te 
evolueren en te verbeteren. De voortdurende drive naar optimalisatie heeft geleid tot de huidige 
organisatie: een groep van extreem talentvolle medewerkers met een ongeëvenaarde ervaring in 
het ontwikkelen van software. 
 
Item Solutions is een waarde gedreven organisatie met een sterke eigen identiteit.  Doel is het 
ontwikkelen van een cultuur die streeft naar wederzijds respect, open communicatie en delen van 
kennis.   
 
www.itemsolutions.com 
 
 

Enkele referenties 

GasthuisZusters Antwerpen (GZA) 
Organisatie van zorg- en welzijnsvoorzieningen bestaande uit een ziekenhuis met drie campussen en 
meerdere woonzorgcentra. 
Contactpersoon: de heer Geert Heyrman, +32 (0)3 285 27 03, Geert.Heyrman@gza.be  
Werkt sinds april 2013 met eTenso, eerst de bèta-versie en daarna de productie-versie 
 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het 
Brusselse hoofdstedelijke gewest en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. 
Contactpersoon: mevrouw Ann Boulangier, +32 (0)2 563 06 20, ann.boulangier@vgc.be 
Opdracht gewonnen via officiële overheidsopdracht 
 
IGEAN - intergemeentelijke vereniging ten dienste van 30 aangesloten gemeenten 
IGEAN milieu & veiligheid is werkzaam voor alles wat te maken heeft met milieu, huisvuilverwerking en 
arbeidsveiligheid. 
IGEAN dienstverlening is werkzaam voor alles wat te maken heeft met grondbeleid, ruimtelijke ordening 
en stedenbouw.  
Contactpersoon: mevrouw Katleen Van Goylen, +32 (0)3 350 08 09, milieu@igean.be 
 
HeLics Intercommunale Opdrachthoudende Vereniging 
Intercommunale voor informatica van de stad Leuven en de stad Hasselt. 
Contactpersoon: mevrouw Claudine Van Beylen, +32 (0)16 27 29 11, claudine.vanbeylen@hasselt.be 
 
 

Contact - Informatie 

Wenst u meer informatie of een demo van de software: bel naar Dimi Hertoghs op +32 (0)484 626 
730 of stuur een mailtje naar dh@ppi.be. 
 
 
 


