
 

Tijdelijke recruitment opdrachten (inhuur) 

NPO heeft soms tijdelijk personeel buiten NPO nodig (inhuur) voor bijvoorbeeld bepaalde 

specialistische kennis. Zelfstandigen en recruitment en detacheringsbureaus krijgen gelijke 

en eerlijke kansen om voor NPO te komen werken. Wij garanderen dat ons inhuurproces 

open en transparant is voor iedereen.  

Waar staan de opdrachten? 

Wij plaatsen al onze inhuur opdrachten op onze marktplaats.  

Hoe werkt onze marktplaats? 

Om gebruik te kunnen maken van onze marktplaats, dien je een account te hebben. Dit 

account maak je aan bij Negometrix waar je je gratis kunt registreren.  

 

Daarna volg je onderstaande stappen: 

• Meld je aan voor de marktplaats inhuur Nederlandse Publieke Omroep (NPO); 

• Geef aan voor welke vakgebieden je offerteaanvragen wilt ontvangen; 

• Vul het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ in; 

• Ga akkoord met de voorwaarden die NPO stelt. 

Hierna ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw aanmelding. Vanaf dat moment 

ontvang je bij passende opdrachten een uitnodiging via e-mail om een offerte uit te brengen.  

Hoe bied je kandidaten aan? 

Heb je via de e-mail een uitnodiging ontvangen om een offerte uit te brengen? Dan vind je 

op Negometrix meer informatie over de opdracht, de gunningscriteria en de procedure. Met 

het indienen van een offerte kun je jouw kandidaat aanbieden.  

Procedure 

• Je ontvangt per e-mail met een uitnodiging om een kandidaat aan te bieden. Deze 
accepteer je; 

• Je dient een offerte in via de marktplaats; 

• NPO evalueert jouw offerte of jouw aangeboden kandidaten; 

• Is jouw offerte of aangeboden kandidaat één van de beste? Dan nodigen we jou of jouw 
kandidaat uit voor een gesprek bij NPO; 

• Iedereen die een offerte heeft ingediend of een kandidaat heeft aangeboden, krijgt na 
de reactietermijn en nadat alle gesprekken gevoerd zijn, een bericht over gunning 
(toewijzing) of afwijzing.  

https://bit.ly/2Y05cKi
https://platform.negometrix.com/
https://platform.negometrix.com/Registration.aspx
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