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1. Voorwoord
Ten tijde van de vorige aanbestedingsnotitie notitie (oktober ’10) was er vanuit het oogpunt van de
corporatie sprake van een gunstig ‘aanbestedingsklimaat’. Als gevolg van de algehele malaise in de
bouwsector schreven o.a. aannemers zeer scherp in op aanbestedingen. Intussen is het
aanbestedingsklimaat drastisch veranderd. Er is meer vraag dan aanbod, er is een tekort aan vakmensen,
levertijden lopen op, aannemers bedanken voor werk in verband volle werk portefeuilles, met als gevolg
dat de prijzen de afgelopen jaren enorm zijn gestegen. Dit geeft aan dat de markt zeer gevoelig is voor
extreme schommelingen. Om die reden zal Wonen Noordwest Friesland regelmatig haar beleid op het vlak
van inkoop tegen het licht houden en zo nodig bijstellen. De vorige beleidsnotitie inkoop beperkte zich tot
de inkoop van vastgoed gerelateerde onderdelen. Dit nieuwe inkoopbeleid betreft inkoop beleid over alle
inkopen die door Wonen Noordwest Friesland worden gedaan.
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2. Inleiding
Woningcorporaties besteden jaarlijks heel veel geld aan zaken als nieuwbouw, renovatie, beheer,
onderhoud en investeringen in duurzaamheid. Zij zijn daarmee de grootste opdrachtgever in de
Nederlandse woningbouwsector. Ook bij de inkoop van diensten voor de bedrijfsvoering gaat het vaak om
grote bedragen, denk bijvoorbeeld aan de kosten voor ICT. Mede vanwege die omvang en vanwege de
groeiende maatschappelijk behoefte aan transparantie, is het van belang onze inkoop en ons
opdrachtgeverschap op een professionele manier vorm te geven. Op deze wijze kunnen we onze middelen
doelmatig en rechtmatig inzetten en een optimale prijs/kwaliteit verhouding realiseren met een transparant
proces als basis.

WonenNWF gaat kritisch om met al haar uitgaven. Dit past in de lijn van onze opgave het bouwen,
verhuren en beheren van betaalbare woningen. In principe gaan we voor de laagste prijs, maar ook bij 1
op 1 opdrachten en bij de opvraag van één offerte zijn we kritisch op het prijsniveau van de aanbieding.

Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft meerdere functies. Allereerst dient het als een helder kader
waaraan medewerkers die betrokken zijn bij inkoop zich dienen te houden. Daarnaast dient het ook om
(potentiële) opdrachtnemers en overige belanghouders te informeren over de standpunten en procedures
met betrekking tot inkoop en aanbesteden.

2.1. Reikwijdte
De reikwijdte van het inkoop- en aanbestedingsbeleid betreft zowel de inkoop van technische als van niet
technische zaken, zoals:

- dagelijks onderhoud
- planmatig onderhoud
- projecten (renovatie en sloop- nieuwbouw)
- overige producten, diensten en adviezen

Lopende contracten worden uiteraard gerespecteerd. Bij het afsluiten van nieuwe contracten geldt het
inkoop-en aanbestedingsbeleid.

Het beleid is integraal en afdeling overstijgend. Het beleid zal daardoor jaarlijks door iedere afdeling zelf
worden geëvalueerd. Eventuele aanpassingen worden aangeven bij de Manager Vastgoed. De manager
Vastgoed is de proceseigenaar van het inkoopbeleid en verantwoordelijk voor het inkoopproces in Engage.

2.2. Inkoop en aanbesteden
Vaak worden begrippen als aanbesteden en inkopen door elkaar gebruikt. Dat is niet correct, inkopen en
aanbesteden zijn twee begrippen die wel nauw met elkaar verbonden zijn.

Het inkoopbeleid gaat over de visie, de beleidskaders en de rolopvatting met betrekking tot alle zaken die
er ingekocht worden. Het is een afgeleide van het organisatiebeleid.

Aanbesteden is slechts een onderdeel van het gehele inkoopproces, namelijk het tactisch deel om te
komen tot het contracteren van die partij/ondernemer die het meest geschikte product tegen de beste
prijs/kwaliteit kan leveren. In het aanbestedingsbeleid ligt vast wat het beleid is aangaande het uitvoeren
van aanbestedingen. Inkoopbeleid is dus ‘breder’ qua opzet en aanbesteden is hierin een onderdeel.
Omdat beide onderwerpen nauw met elkaar verweven zijn, is er voor gekozen om zowel het inkoopbeleid
als het aanbestedingsbeleid in één document te beschrijven.

2.3. Context: de Aanbestedingswet
Corporaties worden door de Nederlandse wetgever niet beschouwd als aanbestedende diensten en zijn niet
verplicht de Aanbestedingswet toe te passen. Wanneer corporaties maatschappelijk vastgoed ontwikkelen,
moeten ze op grond van de Woningwet wel aanbesteden. De Woningwet stelt geen nadere eisen aan
bijvoorbeeld de aanbestedingsprocedure: corporaties mogen dat zelf weten.

Wel zijn corporaties verplicht de Aanbestedingswet te volgen wanneer zij bijvoorbeeld bij de realisatie van
een herstructureringsproject ook werkzaamheden aanbesteden in opdracht van de gemeente, voor zover
dat binnen de Woningwet überhaupt is toegestaan. Omdat de gemeente, als zij zelf deze werken
rechtstreeks zou aanbesteden, wel aanbesteding plichtig is onder de Aanbestedingswet, wordt deze
verplichting in dit soort gevallen doorgelegd naar de corporatie.
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Corporaties worden verplicht om bepaalde categorieën van gebouwen met een maatschappelijke
gebruiksbestemming aan te besteden. Als de waarde van een dergelijke opdracht een bepaalde drempel
overschrijdt, momenteel 5,548 miljoen euro, moet een Europese aanbesteding worden georganiseerd als
het gaat om bepaalde (in een ministeriele regeling genoemde) activiteiten. Wonen Noordwest Friesland zal
zich conformeren aan de regels die hiervoor gelden.

De Europese commissie heeft als oordeel dat Nederlandse woningcorporaties voor alle werkzaamheden
onder de Europese aanbestedingsrichtlijn vallen. Zowel Aedes als de Nederlandse overheid zijn het hier
niet mee eens. De commissie zet echter nog niet de volgende formele stap om Nederland te manen
wetgeving aan te passen. De drempelbedragen die dan gelden zijn € 5.548.000,- voor ‘werken’ en
€ 221.000,- voor “Diensten”. Voor de inkoop van diensten vallen we dan al snel onder de Europese
aanbestedingsrichtlijn. De ontwikkelingen omtrent dit onderwerp worden nauwlettend gevolgd. Indien
nodig zullen we ons beleid hierop moeten aanpassen.

2.4. Aedes leidraad
Bij het opstellen van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebruik gemaakt van de leidraad inkoopbeleid
en de leidraad aanbestedingsbeleid van Aedes. Beide leidraden zijn ontwikkeld door werkgroepen
bestaande uit een aantal corporatiemedewerkers, ondersteund door externe adviseurs en zijn juridisch
getoetst.

WonenNWF maakt dankbaar gebruik van deze leidraden, de voorbeelden en standaarden aangereikt vanuit
Aedes, wetende dat deze actueel zijn en aangepast worden zodra wet- en regelgeving wijzigt.

2.5. Communicatie
We vinden het belangrijk dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid van WonenNWF ‘zichtbaar’ is. We willen
immers transparant zijn. Onderdeel daarvan is het openbaar maken van ons beleid. We doen dat door ons
inkoop- en aanbestedingsbeleid op onze website te plaatsen. Op deze wijze weten (potentiële)
opdrachtnemers en andere belanghouders zoals huurders en gemeenten hoe de inkoop bij ons is
georganiseerd.

2.6. Inkoopbeleid in relatie tot ons ondernemingsbeleid
In het ondernemingsplan van Wonen Noordwest Friesland (WonenNWF) staan 5 speerpunten centraal.
Betaalbaarheid is topprioriteit. Maar ook “transparantie” en “integer handelen” hebben een hoge prioriteit.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de corporatie essentieel. Dit geldt voor het interne
beleid, maar zo mogelijk nog meer voor de wijze waarop omgegaan wordt met externe contacten.
WonenNWF hecht veel aan lean en efficiënt werken.

Wij gaan op een professionele wijze om met inkoop waarbij wij zorgen voor een doelmatige besteding van
onze maatschappelijke gelden. In onze inkoopprocessen streven wij naar een optimale prijs/uitvoerings- en
proceskwaliteitsverhouding, tegen beheersbare risico’s die een maximale waarde creëren voor onze
huurders. Wij zijn een professioneel opdrachtgever voor onze (potentiële) opdrachtnemers. Van onze
opdrachtnemers verwachten we dat zij bijdragen aan onze visie en onze (maatschappelijke) doelstellingen.

2.7. Regisserend opdrachtgeverschap
Woningcorporaties zijn in transitie van ‘traditioneel’ naar meer regisserend opdrachtgeverschap.
‘Traditioneel’ opdrachtgeverschap kenmerkt zich door zelf te ontwerpen, (technische) eisen te stellen aan
de manier waarop er gebouwd of geleverd moet worden en aan te besteden op de laagste prijs. De
uitdaging is om met minder middelen meer te bereiken door de markt te stimuleren hun kennis in te zetten
en met innovatieve, creatieve oplossingen te komen.

Bij regisserend opdrachtgeverschap verschuift de rol van de corporatie als opdrachtgever van controle en
realisatie naar regie. Het ontwerpen of ontwikkelen van een product of dienst ligt niet meer bij de
corporatie, maar die taak komt steeds meer bij de marktpartijen te liggen. We concentreren ons meer op
het gewenste eindresultaat en de uitvoering laat je meer aan de markt over. Prijs en kwaliteit (technisch,
proces, huurdersbenadering, samenwerking e.d.) zijn dan criteria bij aanbestedingen.
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3. Inkoop
Veelal is het is niet wenselijk of nodig om voor de inkoop van diensten, goederen of werkzaamheden aan
de bestaande woningvoorraad of ten behoeve van sloop- en of nieuwbouwontwikkelingen een uitgebreide
aanbestedingsprocedure te volgen. Vaak kan worden volstaan met een korte omschrijving van het product
of werk waarvoor een prijs wordt gevraagd op basis waarvan een ondernemer een aanbieding doet. Het
aantal partijen dat wordt gevraagd tot het doen van een aanbieding zal voor een deel afhangen van het
geschatte bedrag van de totale opdracht maar ook de complexiteit van de opdracht kan invloed hebben,
bij zeer specifieke werkzaamheden kan het juist wenselijk zijn om 1 op 1 met een marktpartij tot een prijs
te komen ongeacht de hoogte van de investering.

In hoofdbeginselen gaan we uit van de volgende punten:
- Transparantie: We zijn duidelijk en precies in het formuleren van de vraag / opdracht
- Gelijke behandeling: We zorgen voor gelijke kansen en gelijke behandeling voor alle partijen die

meedoen bij een aanbesteding.
- Proportionaliteit: Per opdracht bekijken we welke procedure geschikt en proportioneel is. We

stellen redelijke eisen in verhouding tot aard en omvang van de opdracht.
- Objectiviteit: Ons optreden moet niet alleen transparant maar ook objectief en (op de inhoudelijke

prestatie) controleerbaar zijn. We kiezen op basis van objectieve gronden een
aanbestedingsprocedure en selecteren partijen. We kunnen onze keuzes (op verzoek) schriftelijk
motiveren.

- Integer: Ook hebben we integriteit hoog in het vaandel. We houden ons aan de richtlijnen die we
opgenomen hebben in ons integriteitsbeleid.

3.1. Organisatorische uitgangspunten
Bij inkoop en/of aanbesteding hanteren we de volgende organisatorische uitgangspunten:

- Inkoop is decentraal geregeld: de afdelingen specificeren zelfstandig wat zij nodig hebben en gaan
leveranciers selecteren en contracteren. Vervolgens ‘bestellen’ en ‘bewaken’ zij ook zelf.

- We werken zoveel mogelijk met uniforme inkoop- en aanbestedingsdocumenten van Aedes omdat
we hiermee risico’s rondom het inkoopproces kunnen beperken. In ieder geval zal bij de jaarlijkse
evaluatie de actualiteit van deze documenten worden bewaakt, maar ook tussentijdse
aanpassingen worden middels nieuwsbrieven en updates van Aedes gemonitord.

- We hanteren de algemene inkoopvoorwaarden van WonenNWF voor leveringen, diensten en
werken.

- Schriftelijk vastleggen: bij inkopen van > € 50.000,- of bij afwijkingen leggen we het proces, de
gemaakte afwegingen en het genomen besluit schriftelijk vast zodat een en ander altijd te
controleren is door derden. Besluitvorming en verantwoordelijkheden zijn van te voren helder
vastgelegd evenals het proces om tot de juiste selectie van een partij te komen.

- Als professioneel opdrachtgever bieden wij bij de meervoudige aanbestedingen partijen de
gelegenheid om over alle aspecten van de opdracht vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.
Daarvoor organiseren wij bij de aanbestedingen vragenrondes die resulteren in een nota van
inlichtingen. Alle partijen ontvangen gelijktijdig alle vragen (geanonimiseerd) en de bijbehorende
antwoorden, dus ook de antwoorden op vragen die andere partijen hebben gesteld.

- Wij willen werken met marktconforme prijzen in onze inkoopprocessen, waarbij de laagste prijs
vaak doorslaggevend is tenzij andere belangen ook mee tellen in de gunningscriteria.

- Als partijen tijdens de aanbesteding al een aanzienlijk deel van de opdracht uit moeten voeren om
te kunnen inschrijven, hanteren wij een rekenvergoeding. Wij vinden dit bij professioneel
opdrachtgeverschap horen en zijn ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van de inschrijving verhoogt.
De dan te hanteren rekenvergoeding zal vooraf in het proces worden bepaald in afstemming met
de verantwoordelijke sector manager.

- Meer-ogen-principe: we beoordelen offertes/aanbestedingen met meerdere medewerkers;
- Partijen die het werk niet gegund krijgen, krijgen van ons een schriftelijke of elektronische

afwijzing. We motiveren waarom ze de opdracht niet gekregen hebben. We staan open voor een
evaluatiegesprek na afloop van een aanbesteding.

3.2. Selectie bedrijven
Het doel van de selectiefase is om objectief en transparant partijen te kiezen waarvan wij verwachten dat
zij het meest geschikt zijn voor de uitvoering van de opdracht en van wie wij graag een prijsaanbieding
ontvangen.
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Lokale economie

WonenNWF heeft de leefbaarheid in de dorpen in haar werkgebied hoog in het vaandel staan.
Werkgelegenheid is een belangrijk item in de leefbaarheid in de regio. WonenNWF heeft daarom als beleid
om zoveel mogelijk te werken met regionale partijen/opdrachtnemers, omdat WonenNWF een prominente
plaats inneemt in de lokale economie (Noordwest Friesland) en deze economie wil steunen. Wel zijn we
prijsbewust en mag dit niet meer kosten dan anders. Bij gelijkwaardigheid gunnen we de opdracht bij
voorkeur aan een bedrijf binnen de regio dan aan een bedrijf buiten de regio.

Buiten de regio

Het is het niet altijd mogelijk om met regionale partijen te werken. Zeker wanneer het gaat om meer
specialistische opdrachten of producten/diensten. Ook willen we bedrijven uit de regio scherp houden voor
marktconforme prijzen. Daarom zal ook bij bedrijven buiten de regio een prijs worden gevraagd.

Selectie criteria

Vanzelfsprekend werken we alleen met partijen/opdrachtnemers die van ‘onbesproken’ gedrag en
financieel gezond zijn. Bij het selecteren van de bedrijven houden we rekening met de onderstaande
uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria:

Uitsluitingsgronden:
- De marktpartij verkeert in staat van faillissement.
- Er is faillissement, liquidatie of surseance van betaling aangevraagd.
- Tegen de marktpartij is een uitspraak gedaan met betrekking tot gedragsberoepsregels.
- De marktpartij heeft een ernstige fout begaan, die door WonenNWF aannemelijk kan worden

gemaakt.
- De marktpartij heeft niet voldaan aan de verplichting tot betaling van sociale zekerheidspremies.
- De marktpartij heeft niet voldaan aan de verplichting tot belastingbetaling.
- De marktpartij heeft zich schuldig gemaakt aan valse verklaringen, schending van integriteit en

dergelijke.
- Afgesproken kwaliteit in verleden niet gehaald.
- Betalingsgedrag volgens Graydon toets moet voldoende zijn.

Geschiktheidscriteria:
- Bij vastgoed, voldoen aan Wet Ketenaansprakelijkheid en in bezit te zijn van een G-rekening.
- Gecertificeerd (bv. VCA, bouwgarant) en/of aangesloten bij branche gerelateerde organisaties.
- Bedrijven komen bij voorkeur uit de regio.
- Bij onderhoud en renovatie, bewezen ervaring in werken in bewoonde staat / omgang met

bewoners.
- Bedrijven hebben voldoende financiële draagkracht. In de zin van een bankgarantie /

concerngarantie kan worden afgegeven.
- Bewezen technische bekwaamheid passend bij de opdracht middels referentie projecten.
- VGO keurmerk bij RGS onderhoud bij planmatig onderhoud.
- Beroepsbevoegdheid, alle bedrijven dienen zich te houden aan de eisen van goed werkgeverschap,

wet- en regelgeving, de gestelde milieueisen en de veiligheidseisen.

4. Wijze van inkopen en aanbesteden
WonenNWF hanteert meerdere inkoop- en aanbestedingsprocedures. Voor een aantal activiteiten worden
hier door WonenNWF specifieke methodes gehanteerd. Voor de overige activiteiten die niet specifiek zijn
beschreven wordt de manier van inkoop op basis van drempelbedragen bepaald. Op deze manier is voor
een ieder duidelijk welke inkoopprocedure bij welke activiteit wordt gevolgd.

4.1. Aanbestedingsvormen
WonenNWF hanteert de volgende aanbestedingsvormen:

- De enkelvoudig onderhandse procedure (‘de gunning uit de hand’):
In deze procedure wordt één marktpartij gevraagd om een offerte of inschrijving uit te brengen of
wordt een aangeboden product afgenomen.

- De meervoudig onderhandse procedure:
In deze procedure nodigt de corporatie een beperkt aantal (minstens 2) zelf gekozen marktpartijen
uit om een offerte of inschrijving uit te brengen.
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4.2. Specifieke aanbestedingsvormen
Bij de inkoop van onderstaande activiteiten worden specifieke inkoop- en aanbestedingsprocedures
gehanteerd:

- Vastgoedprojecten
- Inkoop bij dagelijks onderhoud en woningverbetering bij mutatie en op verzoek
- Inkoop bij planmatig onderhoud
- Inkoop bij overige producten, diensten en adviezen

Voor activiteiten die hieronder niet specifiek zijn omschreven gelden de drempelbedragen, zie 4.10.

4.3. Vastgoedprojecten (renovatie, sloop & nieuwbouw)
Bij vastgoedprojecten wordt een onderscheid gemaakt tussen de activiteiten renovatie, nieuwbouw en
sloop. Voor de aanbesteding van projecten kunnen afhankelijk van de situatie de volgende
inkoopprocedures worden gevolgd:

Nieuwbouw:

- Enkelvoudig onderhandse procedure
o Indien locatie eigendom is van aannemer
o Specifieke pilots:

 nieuwe manier van bouwen met name op gebied van duurzaamheid.
 standaard product aannemer.
 ingewikkelde locatie waarbij afstemming met aannemer in begin fase van project

wenselijk is.
- Meervoudige onderhandse aanbesteding,

o Indien de enkelvoudige onderhandse procedure niet van toepassing is.
- Architect keuze: De architect is een keuze die bepaald wordt door de projectleider na overleg met

de manager Vastgoed en de bestuurder. De keus wordt gemotiveerd vastgelegd in een
bestuursbesluit.

Renovatie

- De enkelvoudig onderhandse procedure
o Herhalingsprojecten (prijsvorming op basis van eerdere projecten)
o Specifieke bouwmethode aannemer die interessant is om ervaring mee op te doen en

hiervan te leren.
o Aanbesteding/opdrachtverstrekking volgens prijzenboek met vaste RGS partners

- Meervoudige onderhandse aanbesteding
o Indien de enkelvoudige onderhandse procedure niet van toepassing is.

Sloop

Bij sloop projecten (herstructurering) zijn de drempelbedragen van toepassing

Vastlegging

Voor de aanbesteding van renovatie- en nieuwbouwprojecten, geldt dat de manier van aanbesteden vooraf
in een haalbaarheidsbesluit wordt vastgelegd. Hierin komen de volgende onderwerpen naar voren:

- beargumenteerde keuze voor bouworganisatie- en de aanbestedingsvorm,
- beargumenteerde uitkomst van de voorselectie van aannemers,
- de te hanteren selectie- en gunningscriteria.

4.4. Inkoop bij dagelijks onderhoud
Het dagelijks onderhoud (het dagelijks onderhoud bestaande uit reparatie- en mutatieonderhoud)
kenmerkt zich door een korte doorlooptijd. De huurder wil dat het reparatieverzoek snel wordt verholpen
of dat de aangeboden woning snel is te betrekken. Dit vraagt om vooraf goede afspraken met aannemers
te maken. Bij de uitbesteding is het service bedrijf de voorkeuraannemer, de zaken die zij niet kunnen
oppakken in verband met specialisme of in verband met tijdsgebrek worden uitbesteed.

Voor partijen die een jaaromzet hebben > € 10.000,- worden de afspraken vastgelegd in een
raamovereenkomst. Dit vertegenwoordigt 80-90% van de totale door derden gedraaide omzet in dagelijks
onderhoud. De overige werkzaamheden worden op basis van regie uitgevoerd.

In de raamovereenkomst worden afspraken vastgelegd omtrent de te volgen procedures, doorlooptijden,
facturering, service, huurdersbenadering, te hanteren uurloon, inkooppercentages en dergelijke. Het
raamcontract willen we afsluiten voor de duur van twee jaar. De komende jaren willen we hier in
verbeteren, dit ligt er nog niet voor alle partijen.
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Er wordt gewerkt met vaste partners uit de regio of gespecialiseerde bedrijven. Jaarlijks vindt er een
evaluatiegesprek plaats, hierbij komen o.a. de volgende onderdelen aan bod: prijs, kwaliteit, klantbeleving,
expertise, prestaties etc. Op basis van de gedane evaluaties beoordelen we of we de raamovereenkomst
tussen partijen continueren, dat deze wordt verlengd of wordt beëindigd.

4.5. Woningverbetering bij mutatie en op verzoek
Voor woningverbeteringen bij mutatie of op verzoek worden bij minimaal 3 verschillende partijen offertes
opgevraagd voor de standaard bouwdelen, deze prijzen worden jaarlijks aan het einde van het jaar
geactualiseerd. De werkzaamheden worden vervolgens aan aannemers in volgorde van de laagste prijs
uitbesteed. Bij deze uitbesteding wordt rekening gehouden met de capaciteit van de marktpartij. Bij
woningverbeteringen bij mutatie en bij spoed gevallen is het niet wenselijk om te wachten tot dat de
laagste inschrijver tijd heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Dan komt de eerst volgende marktpartij
in aanmerking. De laagste inschrijver die het werk normaal gesproken zou doen zal schriftelijk (of via mail)
verklaren dat het werk door hem niet tijdig kan worden uitgevoerd. Tevens wordt vanuit efficiëntie
oogpunt rekening gehouden met de standplaats van de marktpartij ten opzichte van de locatie waar de
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats, hierbij komen o.a. de volgende onderdelen aan bod: prijs, kwaliteit,
klantbeleving, expertise, prestaties etc. Op basis van de gedane evaluaties wordt beoordeeld of de partij
opnieuw wordt gevraagd om offerte te geven voor de standaard bouwdelen.

Bij de uitbesteding is het service bedrijf de voorkeuraannemer, de zaken die zij niet kunnen oppakken in
verband met specialisme of in verband met beperkte capaciteit worden uitbesteed.

4.6. Inkoop bij planmatig onderhoud
Met planmatig onderhoud wordt verstaan het preventief onderhoud van de buitenzijde van de woning. Ook
wel instandhoudingsonderhoud genoemd. Om dit onderhoud efficiënt uit te voeren en voor het opstellen
van een juist onderhoudsplan is goede kennis van zaken van belang. WonenNWF wil hierbij de kennis van
de marktpartijen zoveel mogelijk benutten. Het planmatig onderhoud voeren we daarom uit op basis van
resultaatgericht samenwerken (RGS). Bij resultaatgericht samenwerken denkt het onderhoudsbedrijf vooraf
mee over de slimste onderhoudsaanpak op basis van de economische levensduur van vastgoed.

Per regio is een marktpartij geselecteerd. Deze marktpartijen doen één maal per 3 jaar een inschrijving op
eenheidsprijzen. Op basis van de inschrijvingen doen wij een voorstel voor een prijzenboek. Aan dit
prijzenboek dient elke partij zich te conformeren. De eenheidsprijzen die in dit prijzenboek worden
vastgelegd zijn voornamelijk gebaseerd op de laagste inschrijving. Dit prijzenboek wordt éénmaal per drie
jaar geactualiseerd. In het andere jaar wordt deze volgens de BDB-index geïndexeerd.

4.7. Contractonderhoud
Bij contract onderhoud geldt dat het inkoopvoordeel en de efficiënte uitvoering vooral wordt gehaald met
lange termijn afspraken. Bij contractonderhoud hanteren we de drempelbedragen van paragraaf 4.10.

Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats, hierbij komen o.a. de volgende onderdelen aan bod: prijs,
kwaliteit, klantbeleving, expertise, prestaties etc. Op basis van de gedane evaluaties wordt beoordeeld of
het contract tussen partijen gecontinueerd wordt. Bij het einde van de contractduur bestaat de
mogelijkheid om het contract te verlengen, dit wordt onder andere gedaan bij gespecialiseerde
werkzaamheden.

4.8. Inkoop materiaal
Bij de inkoop van materiaal is het belangrijk dat het leveranciers zijn die in staat zijn snel te leveren voor
marktconforme prijzen. Er moet worden opgemerkt dat de keus vrij beperkt is wat betreft deze
leveranciers. Met de leveranciers worden jaarcontracten afgesloten, hierin staan de vastgestelde
artikelprijzen, kortingsbedragen, bonus regelingen en leveringsvoorwaarden. Indien wenselijk wordt met
collega corporaties gezamenlijk ingekocht om zo een groter inkoop voordeel te behalen.

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats, hierbij komen o.a. de volgende onderdelen aan bod: prijs, kwaliteit,
ervaring, expertise, prestaties etc. Op basis van de gedane evaluaties wordt beoordeeld of het contract
tussen partijen gecontinueerd wordt.
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4.9. Inkoopplan bij overige producten, diensten en adviezen
Voor de inkoop van overige producten, diensten en adviezen van enige omvang > € 10.000,- die hiervoor
niet zijn beschreven wordt vooraf aangegeven welke organisatievorm gekozen wordt en op welke wijze
partijen geselecteerd worden. Bij het aangaan van lange termijn contracten zal vooraf worden aangegeven
hoe we hiermee omgaan, voor hoeveel jaar dit geldt, hoe en wanneer het contract wordt geëvalueerd.

4.10. Inkoop op basis van drempelbedragen
Drempelbedragen geven de waarde aan waarboven een bepaald type aanbestedingsprocedure moet
worden gevolgd. De drempelbedragen die door WonenNWF worden gehanteerd voor de inkoop van
goederen, diensten en adviezen staan in de volgende tabel genoemd. De bedragen zijn inclusief BTW.

Tabel drempelbedragen

Dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken, mutatieonderhoud) Betreft werken waar de raamovereenkomst niet in voorziet

Drempelbedrag Aanbestedingsvorm

tot € 10.000,- Enkelvoudig onderhands, minimaal 1 offerte *

€ 10.000,- tot € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 2 offertes *

vanaf € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 3 offertes *

* I.v.m. voortgang (spoed gevallen) kan worden afgeweken, dan in regie.

Planmatig buitenonderhoud (Bouwkundig werk, voegwerk, schilderwerk, isolerende beglazing, dakbedekking, upgrading
buitenkant) Betreft werken waar de prestatieovereenkomst niet in voorziet.

Drempelbedrag Aanbestedingsvorm

tot € 0.00,- 1 offerte bij de vaste RGS partner, wordt getoetst aan marktprijzen en ervaringscijfers. Hierbij
vindt indien nodig onderhandeling plaats over de prijs.

Contractonderhoud (Onderhoud en vervanging van CV en ventilatie, veiligheidskeuringen, brandveiligheid systemen, liften,
automatische deuren, veiligheidssystemen, tuinonderhoud, glasschades, schoonmaak etc.

Drempelbedrag Aanbestedingsvorm

tot € 10.000,- Enkelvoudig onderhands, minimaal 1 offerte, maximale termijn 5 jaar

€ 10.000,- tot € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 2 offertes, maximale termijn 5 jaar

vanaf € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 3 offertes, maximale termijn 5 jaar

Woningaanpassing op verzoek en tijdens mutatie Betreft werken de afspraak met de vaste aannemers niet in voorziet

Drempelbedrag Aanbestedingsvorm

tot € 10.000,- Enkelvoudig onderhands, minimaal 1 offerte *

€ 10.000,- tot € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 2 offertes *

vanaf € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 3 offertes *

* I.v.m. voortgang (spoed gevallen) kan worden afgeweken, dan in regie.

Woningaanpassing projectmatig (isolatie, zonnepanelen)

Drempelbedrag Aanbestedingsvorm

tot € 10.000,- Enkelvoudig onderhands, minimaal 1 offerte, maximale termijn opdracht 3 jaar

€ 10.000,- tot € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 2 offertes, maximale termijn opdracht 3 jaar

vanaf € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 3 offertes, maximale termijn opdracht 2 jaar

Renovatie, herstructurering en nieuwbouw1

Drempelbedrag Aanbestedingsvorm

tot € 10.000,- Enkelvoudig onderhands, minimaal 1 offerte

€ 10.000,- tot € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 2 offertes

vanaf € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 3 offertes

Overige goederen, diensten en adviezen

Drempelbedrag Aanbestedingsvorm

tot € 10.000,- Enkelvoudig onderhands, minimaal 1 offerte

€ 10.000,- tot € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 2 offertes

vanaf € 50.000,- Meervoudig onderhands, minimaal 3 offertes

5. (Bouw)organisatievormen
Bij professioneel opdrachtgeverschap is het van groot belang dat we bij elke nieuwe opdracht afwegen wat
de best passende organisatievorm is. Voor de uitvoering van ons onderhoud en de vastgoedprojecten
hanteren we in de regel 3 organisatievormen, te weten traditioneel, bouwteam en geïntegreerde
contracten. Afhankelijk van het betreffende onderhoudswerk/project kan er gekozen worden voor andere
vormen; deze keuze wordt dan inhoudelijk onderbouwd. In deze paragraaf worden de 3 organisatievormen
voor vastgoed beschreven, en vervolgens wordt ingegaan op het kiezen van een passende organisatievorm
voor de overige goederen, adviezen en diensten.
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5.1. Traditioneel
Er worden bestek en tekeningen / werkomschrijvingen opgesteld door de opdrachtgever op basis hiervan
worden marktpartijen geselecteerd om offerte / aanbieding te doen.

We kiezen hiervoor wanneer we weten op welke wijze we het werk uitgevoerd willen hebben, maar hier
geen herhalingsproject voor handen hebben. Ook willen we zo de ontwikkelingen van de marktprijzen
monitoren door zo nu en dan een meervoudige aanbesteding in te zetten.

Proces

Het proces voor traditioneel aanbesteden vraag een grotere inzet van de opdrachtgever voorafgaand aan
de aanbesteding. Dit kan voor een deel worden uitbesteed aan bijvoorbeeld een architect.

In de werkomschrijving / bestek en tekeningen leggen we ons programma van eisen vast en omschrijven
we zo nauwkeurig mogelijk wat er wordt gevraagd. Op basis van deze gegevens doen de uitgenodigde
marktpartijen een aanbieding.

Indien deze aanbieding binnen onze raming valt zullen we overgaan tot het aangaan van een koop-
aannemingsovereenkomst, gebaseerd op de standaard overeenkomst van Aedes.

Mocht de laagste inschrijving niet binnen ons vastgestelde budget vallen dan wordt er gekeken of het
budget aangepast moet worden of dat de aanbesteding opnieuw gedaan moet worden of dat we moeten
bezuinigen of dat we de hele opdracht moeten laten vervallen.

5.2. Bouwteam
De uitvoerende marktpartij schuift al tijdens de ontwerpfase aan en adviseert over uitvoeringszaken en
kosten. Het beheersen van de financiële middelen en de tijdstermijn worden als grote voordeel hiervan
gezien. Nadelen hiervan zijn het minder aanwezig zijn van de marktwerking en een minder duidelijke
scheiding van de verantwoordelijkheden.

In de volgende gevallen kan er worden gekozen om het werk in bouwteamverband te organiseren.

Nieuwbouw projecten

Indien bij nieuwbouwprojecten wordt gekozen voor een enkelvoudig onderhandse procedure kan dat
middels een bouwteam worden uitgevoerd.

In deze gevallen is het wenselijk om de kennis van de aannemer in het beginstadium van een project te
benutten in verband met een nieuwe specifieke methode van bouwen, een standaard product van een
aannemer, bij redelijk complexe locaties, grondpositie is van opdrachtnemer, of bij herhalingsprojecten. Bij
herhalingsprojecten zit de besparing in het niet opnieuw hoeven volgen van een uitgebreide
aanbestedingsprocedure, maar wordt de desbetreffende aannemer gevraagd een aanbieding te doen op
basis van de (financiële) uitgangspunten van een eerder vergelijkbaar aangenomen werk eventueel
geïndexeerd naar de huidige situatie.

Renovatie projecten

Bij renovatie is het de voorkeur dat de bewoners in hun woning blijven wonen. Dit vraagt veel van een
aannemer: strakke planning, uitstekende communicatie, netjes werken, na komen van afspraken etc. De
aannemer is hiermee het verlengstuk van WonenNWF, zij zijn ons ‘visitekaartje’

Om tot (technisch) goede oplossingen te komen, wordt de kennis van de aannemer benut. Vaak heeft de
aannemer al eerder een vergelijkbaar project voor WonenNWF uitgevoerd en is er ruimte voor de inbreng
van de ervaring van de aannemer en eventuele leermomenten van het vorige project. Zo kunnen we
kwalitatief goede oplossingen bedenken en weten we wat een en ander betekent voor de uitvoering
(planning, overlast e.d). Indien gewenst kan er een proefwoning worden gemaakt.

Onderhoudsprojecten

Indien bij onderhoudsprojecten wordt gekozen voor een enkelvoudig onderhandse procedure kan dat
middels een bouwteam worden uitgevoerd.
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In deze gevallen is het wenselijk om de kennis van de aannemer in het beginstadium van een project te
benutten of bijvoorbeeld bij een nieuwe specifieke methode van bouwen, een standaard product van een
aannemer of bij complexe locaties.

Proces

Wij sluiten met de bouwteampartner een bouwteamovereenkomst. Hierin staat opgenomen dat de
bouwteampartner als eerste een prijsaanbieding mag doen op basis van een open begroting. Wij
beoordelen deze begroting en laten deze tevens indien gewenst nog toetsen door een kostendeskundige.

Mochten we tot overeenstemming komen dan volgt er een aannemingsovereenkomst waarin afspraken
vastgelegd worden over de uitvoering van het werk. We hanteren een eigen standaard bouwteam-
overeenkomst en aannemingsovereenkomst, grotendeels op basis van de standaarden van Aedes.

Wonen Noordwest Friesland zal in dit soort projecten mogelijk een onafhankelijk calculatiebureau
inschakelen ter verkrijging van inzicht in de marktconforme prijs of zal vergelijkbare projecten als
referentie gebruiken al dan niet van collega corporaties. Verder zal Wonen Noordwest Friesland een
afstandsverklaring door alle partners in het bouwteam laten ondertekenen ter voorkoming van claims bij
het beëindigen van een samenwerking in bouwteam.

Bij een prijsaanbieding die meer dan 10% afwijkt van de door ons begrote aanneemsom, zonder dat hier
aanwijsbare redenen voor zijn, dan kunnen we de bouwteamovereenkomst ontbinden en zijn we vrij om
andere partijen uit te nodigen een prijsaanbieding te doen.

5.3. Geïntegreerde contracten (Turn key / Design & Build)
Bij turnkeyprojecten gaan we een overeenkomst aan voor het ontwerpen en uitvoeren van een
bouwproject. Dit kan een ontwikkelaar of een bouwer zijn. Wij stellen het programma van eisen op,
toetsen het ontwerp aan ons programma van eisen en ondersteunen bij een eventuele
bestemmingsplanwijziging.

Bij de turn key projecten zal dit vaak een aanbieding zijn van één marktpartij, in verband met de
grondpositie van de aannemer.

Bij design en build worden meerdere marktpartijen gevraagd een aanbieding te doen. De opdracht wordt
vervolgens gegund aan de marktpartij met de best beoordeelde aanbieding op basis van prijs/kwaliteit.
Deze marktpartij zal vervolgens het project verder ontwikkelen en uitvoeren.

Voorwaarde is dat de ontwikkelaar/bouwer woningen bouwt die redelijkere wijs voldoen aan ons
(standaard) programma van eisen nieuwbouw. Vanzelfsprekend moet er overeenstemming zijn over de
stedenbouwkundige opzet, het ontwerp en de prijs waarvoor we de woningen afnemen.

Proces

Voorafgaand aan het afsluiten van een koop-aannemingsovereenkomst zal de marktpartij een aanbieding
doen. Wonen Noordwest Friesland zal in dit soort projecten mogelijk een onafhankelijk calculatiebureau
inschakelen ter verkrijging van inzicht in de marktconforme prijs of zal vergelijkbare projecten als
referentie gebruiken al dan niet van collega corporaties.

Bij de verdere voorbereiding en uitvoering van het project spelen we geen rol. Vanzelfsprekend houden we
wel contact met de ontwikkelaar/bouwer en volgen we de vorderingen op de bouw. Dit vanuit
betrokkenheid, niet vanuit een formele rol. We krijgen het project na oplevering overgedragen.

5.4. Organisatievorm overige goederen, diensten en adviezen
Bij de inkoop van overig goederen, diensten en adviezen wordt een passende organisatievorm gekozen.
Hierbij wordt de lijn zoals die hierboven beschreven gehanteerd. Dat wil zeggen:

- We kiezen voor een ‘traditionele organisatie vorm’ daar waar het gaat om eenvoudige goederen,
diensten of adviezen, waarvan we goed aan kunnen geven wat en hoe we het willen hebben. We
maken een goede beschrijving van wat we zoeken en vragen partijen/ondernemers om offerte uit
te brengen
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- We kiezen voor het samen ontwikkelen in projectteamverband daar waar het gaat om goederen,
diensten of adviezen waarvan we niet precies weten hoe een en ander eruit moet komen te zien.
We ontwikkelen dan samen met de marktpartij/ondernemer. Vooraf maken we de keuze of we het
ontwikkelen en afname van het product of de ontwikkeling en afname worden in 2 aparte
opdrachten uitgezet. Dit kan wenselijk zijn om een marktconforme prijs te borgen.

- We nemen een kant-en-klaar product of dienst af als het voldoet aan onze eisen en wensen en het
product/dienst al op de markt is.

6. Gunning van de opdracht
Er zijn drie gangbare gunningcriteria:

- Laagste prijs
We gunnen op laagste prijs wanneer marktpartijen eigenlijk geen verschil kunnen maken op
kwaliteit. Dat kan zijn bij zeer eenvoudige opdrachten of bij opdrachten die we tot in detail hebben
uitgeschreven.

- Hoogste kwaliteit
Gunnen op meeste kwaliteit kan voor de hand liggen als we grote prijsdruk in de markt
waarnemen en de gevolgen groot zijn als de opdracht – onder druk van een zeer lage prijs – niet
naar behoren wordt uitgevoerd. We kunnen dan overwegen zelf een prijs vast te stellen. We
hoeven dan alleen de verschillen in kwaliteit te beoordelen. Belangrijk bij het toepassen van dit
gunningscriterium is het vaststellen van een redelijke prijs.

- Beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV*)
BPKV is een combinatie van prijs en kwaliteit, waarbij een marktpartij die een hogere prijs indient
de opdracht toch gegund kan krijgen als hij het prijsverschil compenseert door een hogere
kwaliteit te bieden. De kracht van het gunningscriterium BPKV is dat het ons de mogelijkheid geeft
de marktpartij te selecteren die de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit biedt. Op die manier
kan BPKV bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen. In bijlage 1 wordt er verder
ingegaan op het gunnen op de beste prijs kwaliteit verhouding. Ter verduidelijking is heir ook een
rekenvoorbeeld in opgenomen.

7. Hardheidsclausule
In geval van spoedeisende, andere dringende gevallen en om bijzondere redenen kan WonenNWF te allen
tijde van haar hiervoor omschreven beleid af te wijken. Indien mogelijk qua tijd dient een voorstel ter
besluitvorming worden voorgelegd aan de directeur-bestuurder.

Bij spoedeisende zaken kan het voorkomen dat er geen mogelijkheid is om eerst bestuursbesluit op te
stellen. WonenNWF zal in deze gevallen er alles aan doen om marktconform en integer in te kopen. Een
besluit om af te wijken van het beleid kan worden genomen door de medewerker van Wonen Noordwest
Friesland die op grond van het procuratiereglement budgethouder is, na overleg met en met instemming
van de desbetreffende manager. Zo snel mogelijk na dit besluit worden hierover de directeur/bestuurder,
de controller en/of het managementteam geïnformeerd.
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Bijlage 1: Gunnen op de beste prijs/kwaliteit verhouding

Om een rangorde aan te brengen tussen inschrijvers bij het gunnen op de beste prijs/kwaliteit verhouding,
moeten prijs en kwaliteit vergelijkbaar worden gemaakt. Dat kan door de prijs uit te drukken in een
rapportcijfers of door kwaliteit uit te drukken in geld. Die laatste methode heeft de voorkeur, omdat hij
beter inzichtelijk maakt wat kwaliteit, in de breedste zin van het woord, mag kosten. Deze methode wordt
gunnen op waarde genoemd. Gunnen op waarde werkt met gecorrigeerde inschrijfsommen om de
rangorde van inschrijvers te bepalen. De inschrijver met de laagste gecorrigeerde inschrijfsom wint de
aanbesteding. De gecorrigeerde inschrijfsom ontstaat door de werkelijke inschrijfsom te verminderen met
de in geld uitgedrukte waarde van de kwaliteit van de inschrijving. Gunning vindt altijd plaats op basis van
de werkelijke (ongecorrigeerde) inschrijfsom. De gecorrigeerde inschrijfsom dient alleen om de rangorde te
bepalen.

Bij de uitwerking van gunningscriteria geldt ons principe van eenvoud. Voor de aanbesteden wordt bepaald
op welke kwaliteitscriteria we gaan beoordelen. Deze kwaliteitscriteria kunnen een bedrag van de begrote
bouwsom (inclusief BTW) goedmaken. Om te zorgen dat de kwaliteit daadwerkelijk een prijsverschil kan
goedmaken leggen we de ondergrens op 5% van de geraamde bouwsom, dit percentage kan per
aanbesteding verschillen afhankelijk van kwaliteitseisen en de gewenste kwaliteit. Zie het rekenvoorbeeld
hieronder. Om de kwaliteit objectief te beoordelen worden de inschrijvingen met meerdere personen
afzonderlijk van elkaar beoordeeld. Het gemiddelde van deze beoordelingen wordt gebruikt om de kwaliteit
op een waarde te zetten.

Rekenvoorbeeld
De formule om de gecorrigeerde inschrijfsom te berekenen, ziet er als volgt uit:

€ cor = € -/- ( K1 * FK,1 )

€ cor = gecorrigeerde inschrijfsom
€ = inschrijfsom
K1 = beoordeling op kwaliteitscriterium (rapportcijfer 1-10)
FK,1 = vermenigvuldigingsfactor voor kwaliteitscriterium 1 (bedrag)

Voorbeeld:

De begrote bouwsom van een opdracht is € 3.000.000,- en het goed te maken percentage van de
bouwsom is 5%, dus € 15.000,-. Er zijn drie inschrijvingen gedaan waarvan de kwaliteit is beoordeeld:

Inschrijfsom Beoordeling kwaliteit (K)

Inschrijver Anton BV € 3.050.000,- 9

Inschrijver Bert BV € 2.900.000,- 3

Inschrijver Henk BV € 3.000.000,- 6

Dit leidt tot de volgende gecorrigeerde inschrijfsommen:

Anton BV: € 3.050.000,- -/- ( 9 * € 15.000,- ) = € 2.915.000,-
Bert BV : € 2.900.000,- -/- ( 3 * € 15.000,- ) = € 2.855.000,-
Henk BV: € 3.000.000,- -/- ( 6 * € 15.000,- ) = € 2.910.000,-

In dit voorbeeld wint Bert BV de aanbesteding, omdat de kwaliteit onvoldoende wordt beoordeeld in de

andere twee inschrijvingen. In dit geval kan het wenselijk zijn dat het percentage hoger zou moeten

liggen. Bij hogere percentages wordt de geboden kwaliteit meer gewaardeerd. Een percentage van 10% (

€ 30.000,-) per punt in dit voorbeeld zou de volgende uitkomst geven:

Anton BV: € 3.050.000,- -/- (9 * € 30.000,- ) = € 2.780.000,-
Bert BV : € 2.900.000,- -/- (3 * € 30.000,- ) = € 2.810.000,-
Henk BV: € 3.000.000,- -/- (6 * € 30.000,- ) = € 2.820.000,-

In dit voorbeeld wint Anton BV de aanbesteding, zijn hogere prijs wordt goedmaakt met een hogere

kwaliteit van de inschrijving. Het is belangrijk dat er voor de aanbesteding een goede afweging plaatsvindt

in hoeverre de kwaliteit wordt meegewogen in de vergelijking van de inschrijving.


