
Handleiding Aan de slag met aanbestedingsdata 

Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe u de eerste 2 analyses maakt die we bespreken 

in het webinar Aan de slag met aanbestedingsdata. 

Webinar terugkijken 

Downloaden en voorbereiden data 

Ga naar tenderned.nl/datasets en download onderaan de dataset vanaf 2016. 

Open het gedownloade Excel-bestand en ga naar het tabblad ‘Dataset’. 

Als u analyses wil maken per jaar en/of maand: voeg 1 of 2 kolommen toe door kolom D (en 

E) te selecteren, rechtermuisklik en kies voor ‘Invoegen’.

Geef de nieuwe lege cellen D1 en E1 de namen Jaar en Jaar-maand. 

Selecteer de kolommen D en E en kies voor het celtype ‘Standaard’. 

https://www.tenderned.nl/cms/aanbesteden-cijfers/datasets-aanbestedingen/webinar-terugkijken-aan-de-slag-met-aanbestedingsdata
https://www.tenderned.nl/datasets/


                                                                                                  

Vul in de cellen D2 en E2 de volgende formules in, die het jaar en de jaar-maand berekenen: 

=rechts(C2;4) 

=rechts(C2;4)&"-"&deel(c2;4;2) 

 

 

Als de formules blijven staan (en de uitkomst van het jaar of de jaar-maand niet worden 

getoond), dan staat het celtype waarschijnlijk nog op ‘Tekst’. Nadat u het celtype op 

‘Standaard’ heeft gezet, voert u de formules nogmaals in.  

 

 

Selecteer de cellen D2 en E2. Ga met de cursor naar het blokje rechtsonder en dubbelklik 

zodra de cursor verandert in een plusje. De formules in cel D2 en E2 worden dan automatisch 

toegepast in alle rijen daaronder.  

Controleer dit door naar beneden te scrollen. Ga na of bij de publicatiedatums diverse jaren 

en jaar-maanden worden getoond. 

 

 

Voeg op dezelfde manier een nieuwe kolom in tussen de kolommen AG en AH. Hierin willen 

we de eerste 2 cijfers van de ‘Hoofd CPV definitie’ weergeven. We kunnen dit ‘CPV niveau 1’ 

noemen en onderstaande formule gebruiken. 

=links(AG2;2) 

 

 

  



                                                                                                  

Opdrachttype van recent aankondigde opdrachten 

We geven hier per maand weer hoeveel aanbestedingen van het type werken, diensten of 

leveringen een aankondiging van opdracht hebben gehad in 2021 en 2022. 

Selecteer alle data in tabblad ‘Dataset’ met ctrl+A. Ga naar Invoegen > Draaigrafiek > 

Draaigrafiek 

 

 

 

Zorg ervoor dat er een vinkje staat voor het toevoegen van de gegevens aan het 

gegevensmodel en klik op OK. 

 

 

  



                                                                                                  

Sleep ‘Publicatie type’ en ‘Jaar’ naar ‘Filters’. 

Sleep ‘Type opdracht’ naar ‘Legenda (reeks)’. 

Sleep ‘Jaar-maand’ naar ‘As (categorieën)’. 

Sleep ‘TenderNed-kenmerk’ naar ‘Waarden’. 

 

 

Zet het filter voor ‘Publicatie type’ op ‘Aankondiging opdracht’. 

 

  



                                                                                                  

Zet het filter voor ‘Jaar’ op 2021 en 2022. 

 

Wijzig de waardeveldinstellingen van het TenderNed-kenmerk en kies voor ‘Uniek aantal’. 

 

 



                                                                                                  

 

Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en kies voor ‘Ander grafiektype’. Kies vervolgens 

de gestapelde kolom. 

 

 



                                                                                                  

 

 

Geef de aantallen weer in de grafiek door bij het plusje een vinkje te zetten op 

‘Gegevenslabels’. 

 

 

Het is ook mogelijk om het totaal van alle maanden weer te geven als een cirkeldiagram. 

Wijzig het grafiektype naar een cirkel, verplaats ‘Type opdracht’ van ‘Legenda (reeks)’ naar ‘As 

(categorieën)’ en verwijder ‘Jaar-maand’ uit ‘As (categorieën)’ voor deze uit het veld te 

slepen. 



                                                                                                  

 

Nadat de gegevenslabels zijn toegevoegd, kunt u kiezen voor ‘Meer opties’. Naast de waarde 

kunt u dan ook het percentage weergeven. 

 



                                                                                                  

 

 

Aanbestedende dienst met de meeste gunningen voor bouw  
We gaan hier bekijken welke aanbestedende diensten de meeste gunningen hebben 

gepubliceerd met betrekking tot bouw sinds 2016.  

Voor de bouw gebruiken we in dit geval alle CPV-codes die beginnen met 45 of 71. 

Selecteer alle data in tabblad ‘Dataset’ met ctrl+A. Ga naar Invoegen > Draaitabel > Van 

Tabel/Bereik 

 



                                                                                                  

Zorg ervoor dat er een vinkje staat voor het toevoegen van de gegevens aan het 

gegevensmodel en klik op OK. 

 

 

Sleep ‘Publicatie type’ en ‘CPV niveau 1’ (toegevoegd bij het voorbereiden van de data) naar 

‘Filters. 

Sleep ‘Naam Aanbestedende dienst’ naar ‘Rijen’. 

Sleep ‘TenderNed-kenmerk’ naar ‘Waarden’. 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

Zet het filter voor ‘CPV niveau 1’ op 45 en 71. 

 

 

Zet het filter voor ‘Publicatie type’ op ‘Aankondiging gegunde opdracht’. 

 

 

Wijzig de waardeveldinstellingen van het TenderNed-kenmerk en kies voor ‘Uniek aantal’. Als 

de lijst rechts in beeld niet meer zichtbaar is, dan kunt u die weer zichtbaar maken door op 

de tabel te klikken en bij ‘Draaitabel analyseren’ te klikken op ‘Lijst met velden’. 



                                                                                                  

 

 

 



                                                                                                  

Klik op een cel in kolom B van de tabel. Ga vervolgens naar ‘Gegevens’ en sorteer van hoog 

naar laag. 

 

U ziet nu welke aanbestedende diensten de meeste gunningen hebben gepubliceerd binnen 

de gefilterde CPV-codes. Indien gewenst kunt u meer filters toevoegen. 

Om ook de aantallen per jaar te zien, kunt u ‘Jaar’ toevoegen bij ‘Kolommen’. 

 

 

Vragen 
Komt u er niet helemaal uit? Mail uw vragen naar analyse@tenderned.nl.  

mailto:analyse@tenderned.nl
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