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1. INLEIDING 

 

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) koopt veel in en investeert regelmatig grote bedragen. 

Binnen het totale bedrijfsproces is het inkopen van leveringen, diensten en werken een essentieel 

onderdeel. Als maatschappelijke organisatie willen we in ons beleid integer en voor zover 

mogelijk transparant zijn. Wij willen een betrouwbare opdrachtgever zijn. We doen dit door 

weloverwogen te kiezen voor een selectie- en inkoopproces passend bij ons beleid en onze 

doelstellingen. Wij houden rekening met proportionaliteit bij het aanbesteden en inkopen. Oftewel 

hetgeen wij in offertestadium vragen aan leveranciers en aannemers staat in verhouding tot de 

omvang van de levering. De keuze voor het inkoopproces wordt vervolgens op een transparante 

wijze verantwoord en in overeenkomsten en besluiten vastgelegd. 

 

Bij inkopen hebben wij aandacht voor mensprocessen. OFW zoekt bij het inkopen naar een  

balans tussen een goede werkrelatie met marktpartijen enerzijds en een objectieve en zakelijke 

houding jegens deze partijen anderzijds.   

Het vorige inkoop- en aanbestedingsstatuut (laatstelijk gewijzigd in juli 2012) omvatte alleen de 

inkoop bij bouwkundige projecten en de processen bij aanbestedingen. Dit nieuwe inkoop- en 

aanbestedingsbeleid is opgesteld om vorm te geven aan het bedrijfbrede inkoopproces. Ook zijn 

de samenwerkingsvormen die we in dit kader inzetten geactualiseerd.  

Dit beleid is een levend document en zal periodiek worden getoetst aan de actualiteit en indien 

nodig, gewijzigd. Voor de opdrachtverstrekking na inkoop wordt gebruik gemaakt van de OFW 

model overeenkomsten.   

1.1. Doel, doelgroep & afbakening 
Het doel van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid is om de beleidsuitgangspunten, afspraken en 

procedures met betrekking tot inkoop vast te leggen.  

Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid is bestemd voor medewerkers van OFW. Derden kunnen hier 

geen rechten aan ontlenen. De verschillende uitgangspunten worden door de medewerkers van 

OFW vertaald in aanbestedingsstukken, offerteaanvragen, leveranciers-beoordelingen en -

evaluaties en via die weg ook gecommuniceerd met de bedrijven die voor ons werken.  

Het inkoopbeleid omvat alle producten, diensten of leveringen die door ons worden ingekocht. 

Uitzondering is de inkoop van financieringen: deze zijn door hun specifieke karakter niet 

omschreven in dit beleidsplan. Het OFW treasurystatuut geeft hier invulling aan.    

 

De Nederlandse overheid heeft met de Aanbestedingswet, het Aanbestedingsbesluit en het 

Aanbestedingsreglement werken (ARW) allen uit 2012, invulling gegeven aan de Europese 

richtlijnen met betrekking tot aanbesteden. OFW is als woningcorporatie geen ‘aanbestedende 

dienst’. Hierdoor zijn we niet verplicht tot het volgen van de Aanbestedingswet, het 

Aanbestedingsbesluit en het Aanbestedingsreglement werken (ARW). Alleen wanneer we 

projecten uitvoeren in opdracht van overheden als bijvoorbeeld de gemeente, zijn we wel 

verplicht deze wetten en richtlijnen te volgen. In alle andere gevallen gebruiken we dit 

inkoopbeleid als richtlijn voor inkoop.  
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1.2. Relatie met andere documenten 

Bij het opstellen van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid is onder andere rekening gehouden met 

de uitgangspunten in de volgende stukken: 

 Beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’ 

 Integriteitscode en klokkenluidersregeling 

 Statuten  

 Toetsingskader voor Investeringen 

 Governancecode woningcorporaties 

 

De uitwerking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid doen medewerkers van OFW onder 

andere in ‘Brown paper sessies’ (waarin de stappen in de werkprocessen worden vastgelegd en 

periodiek worden geëvalueerd).  

1.3. Termen en definities  

Aanbestedingsbesluit 2012 

Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze AMvB wordt het Aanbestedingsbesluit genoemd. 

Onderdeel van dit besluit is het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW2012). 

 

Aanbestedingswet 2012 

De Aanbestedingswet 2012 in van kracht sinds 1 april 2013. De Aanbestedingswet bevat zowel 

regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder.  

 

Alcatel termijn  

Een Alcateltermijn (ook wel stand still termijn genoemd) is opgenomen in de ARW 2012 (artikel 

2.127). De bepaling houdt in dat aanbestedende diensten een termijn van ten minste 20 dagen 

moeten aanhouden voordat zij een overeenkomst mogen sluiten. Deze termijn vangt aan op de 

dag na de verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing. Deze periode wordt door 

inschrijvers gebruikt voor het instellen van een beroep in rechte tegen de voorgenomen gunning. 

 

ARW 2012 – Aanbestedingsreglement werken uit 2012 

Reglement voor het aanbesteden van opdrachten van werken of aan werken gerelateerde 

diensten of leveringen. Opgesteld door de rijksoverheid. De ARW2012 is een onderdeel van het 

Aanbestedingsbesluit (AMvB). 

 

EMVI aanbesteding – Economisch meest voordelige inschrijving aanbesteding 

Aanbestedingen die niet louter op laagste prijs selecteren maar selecteren aan de hand van 

diverse gunningscriteria. 

MVO – Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk 

verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de 

verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met 

stakeholderbelangen. 

 

3P’s – People, Planet en Profit, ook wel: Sociaal/cultureel, Ecologisch en Economisch 

Een definitie van het begrip duurzaamheid. De triple P is in 1997 bedacht door John Elkington 

een consultant op het gebied van duurzame ontwikkeling. Wanneer de combinatie niet 

harmonieus is, zullen de andere elementen er onder lijden, zo is de gedachte.  
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Social return of investment (SROI) 

Het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

1.4. Leeswijzer 
In de inleiding in hoofdstuk 1 omschrijven we wat het doel en de doelgroep van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid is en wat de relatie met andere bedrijfsdocumenten is. Ook geven we een 

toelichting op de definities en gebruikte afkortingen. In hoofdstuk 2 staan we stil bij het 

beleidskader waarbinnen we inkopen en aanbesteden. In hoofdstuk 3 volgt het inkoopproces en 

aan de hand van de Kraljic matrix een categorisering en inkoopstrategie voor de diensten, 

werken en leveringen die we inkopen. Vanzelfsprekend is daarbij aandacht voor risico’s, 

risicomanagement, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

2. BELEIDSKADER  

2.1. Missie en speerpunten van beleid 
Het algemene beleidskader waarbinnen dit inkoop- en aanbestedingsbeleid valt is ons 

beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’. In dit beleidsplan staat 

onze missie verwoord: 

We bieden een kansrijke woon- en leefomgeving in de gemeente Dronten voor mensen 

die niet in hun eigen woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. 

We hebben in het plan vijf speerpunten (beleidsthema’s) geformuleerd (en uitgewerkt):  

 Alle doelgroepen onder dak 

 Goed wonen 

 Kansrijke woonomgeving 

 Energiesprong 

 Duurzame organisatie 

 

Onze ambities en beleidsdoelstellingen zijn over deze vijf thema’s verdeeld. 

2.2. Ambities & beleidsdoelstellingen relevant bij inkopen & aanbesteden 

We hebben in ons beleidsplan een aantal ambities en beleidsdoelstellingen opgenomen die in het 

kader van inkopen en aanbesteden relevant en richtinggevend zijn. Zo is onder het thema 

‘Duurzame organisatie’ de volgende ambitie opgenomen:  

 

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons handelen. In onze beleidskeuzes, 

bedrijfsvoering en besluitvorming houden wij rekening met het (lange termijn) effect ervan 

op mens, milieu en maatschappij. 

 

En daaraan is de volgende beleidsdoelstelling gekoppeld: 

 

Bij inkoop en aanbesteding gaan we bewust om met grondstoffen en besteden we 

aandacht aan de aspecten ‘people, planet, profit’. 

 

Onder het thema ‘Goed Wonen’ is onderstaande relevante ambitie (met daaraan gekoppeld een 

aantal doelstellingen) te lezen: 

 

We realiseren woningen met duurzame, degelijke en onderhoudsarme materialen. We 

kiezen voor een ontwerp dat langjarig invulling kan geven aan een veranderende markt, 

functioneel is en een goede uitstraling en identiteit biedt aan de wijk. Bij het bouwen en 

verbouwen van onze woningen richten we ons op veilig bouwen en veilig wonen. 
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leveranciersbeheer 

7. nazorg 

6. bewaken 

5. bestellen 

4. contracteren 

3. selecteren 

2. specificeren 

1. voortraject 

begrotingsdoel  

En ten slotte zijn onder het thema ‘Energiesprong’ deze relevante ambities (en diverse 

doelstellingen) genoemd: 

 

Onze woningen zijn in 2030 energieneutraal. 

We maken een integrale duurzaamheidsafweging bij onze nieuwbouwprojecten. 

3. INKOPEN 

3.1. Inkoopproces 

 Stappen in het inkoopproces 3.1.1

Wanneer het nodig is om bepaalde diensten of producten in te kopen is het van belang te 

definiëren wat er ingekocht moet worden, het beoogde doel met de inkoop en welk budget ervoor 

beschikbaar wordt gesteld. De in te kopen producten of diensten zullen direct of indirect een 

bijdrage leveren aan een van de beleidsdoelstellingen van OFW. 

 

De in te kopen producten of diensten en de daarmee samenhangende budgetten worden 

vastgelegd in besluiten of begrotingen en waar nodig volgens de statuten van OFW, volgt er een 

goedkeuringsbesluit van de Raad van Commissarissen. De budgetten worden vastgesteld aan de 

hand van kostenramingen. De kostenraming wordt tijdens de inkoop gebruikt als referentiepunt 

ten opzichte van de aanbiedingen of inschrijvingen. Bij het inkopen wordt er verantwoord ten 

opzichte van de gestelde budgetten.  

 

Om te komen tot een goede prijs-kwaliteit verhouding van de in te kopen dienst of product zijn er 

verschillende aanpakken of strategieën die kunnen worden gevolgd. In de volgende paragraaf 

wordt omschreven wanneer en waarom er voor een bepaalde inkoopstrategie wordt gekozen.  

 

Het inkoopproces kent een aantal verschillende fases. Het begint bij het vaststellen van de 

budgetten in de jaarbegroting. Het inkoopproces eindigt niet bij het ondertekenen van een 

inkoopopdracht of een overeenkomst. Het monitoren van de uitvoering van de ingekochte dienst 

en de levering van het ingekochte product, hoort ook bij het inkoopproces net als het archiveren 

van de overeenkomsten en het evalueren van de aanbieder. In onderstaande figuur zijn deze 

fases schematisch weergegeven.  
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De laatste fase van het inkoopproces is het evalueren van de aanbieder. Evaluaties dienen als 

input voor het leveranciersbeheer. Leveranciersbeheer is het verwerven, beheren en monitoren 

van de verschillende leveranciers en aannemers waarmee zaken wordt gedaan.  

 

Fases inkooptraject* 

Stap Fase Toelichting 

1 Voortraject  Bepalen inkoopbehoefte 

 Bepalen van het aanbod 

 Bepalen inkoopstrategie  

 Raming en bepalen budget  

 Keuze aanbesteding- of inkoopvorm 

2 Specificeren  Opstellen eisen en wensen 

 Definiëren van de opdracht 

 Opstellen aanbestedingsdocumenten of offerteaanvraag  

 Bij aanbesteding opstellen gunningscriteria en leidraad 

4 Selecteren  Selectie van de uit te nodigen of aan te vragen aanbieders 

 Verzenden aanbestedingsuitnodiging of offerteaanvraag 

 Ontvangen inschrijving of offertes 

 Beoordelen inschrijving of offertes 

 Onderhandelen  

 Gunning aan winnende aanbieder  

5 Contracteren  Tekenen overeenkomst met winnende aanbieder 

 Informeren afgewezen aanbieders voorzien van motivatie 

6 Bestellen  Uitvoeren of effectueren van de opdracht  

 Eventueel doen van bestellingen (bij raamovereenkomsten) 

7 Bewaken  Controleren nakomen van ingekochte prestaties 

 Bewaken overeengekomen tijdspad 

 Controle en goedkeuren van ingediende facturen 

8 Nazorg  Beheren overeenkomst, bijv. indexeringen, looptijd maar ook 

aanpassingen in verband met wijzigingen in wetgeving, 

nieuwe materialen of diensten. 

 Archiveren garantieverklaringen  

 Evalueren overeenkomst  

 Evalueren aanbieder als input voor leveranciersbeheer  

* Bron: Professioneel inkopen, Dr. C.J. Gelderman en Drs. B.J. Albronda  

 

 Welke strategie, bij welk product of dienst: theoretisch kader 3.1.2

Wat is de meest effectieve manier om bepaalde producten of diensten in te kopen om te komen 

tot de beste prijs-kwaliteit verhouding, gewogen vanuit de criteria: people, planet en profit? Er is 

geen eenduidig antwoord op deze vraag.  

 

Een belangrijke bijdrage voor het bepalen van een effectieve inkooproute is opgesteld door 

adviesbureau McKinsey. Dit adviesbureau heeft een classificering van de inkopen gemaakt aan 

de hand van een tweetal criteria, te weten:  

 Mate van invloed op het bedrijfsresultaat (financiële risico’s); 

 Mate van toeleveringsrisico. 

 

Deze twee variabelen zijn tegenover elkaar gezet waardoor een matrix ontstond. Deze matrix is 

bekend geworden onder de naam Kraljic matrix. De Kraljic matrix wordt in veel organisaties 

gebruikt bij het professionaliseren van het inkoopproces. Door de verschillende inkopen te 
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categoriseren (per segment van de matrix) en vervolgens een bepaalde aanpak te koppelen aan 

iedere categorie, is het mogelijk om snel tot een effectieve aanpak te komen. Ook OFW gebruikt 

de Kraljic matrix.   

 

                                 KRALJIC-matrix 

HOOG 

 

Hefboomproducten 

 Hoge inkoopprijs / waarde 

 Alternatieve leveranciers 

beschikbaar 

 Leverancierswissel eenvoudig 

 

 

Strategie 

Concurrentiestelling 

 

Strategische producten 

 Moeilijk om van leverancier te 

wisselen 

 Politiek gevoelig 

 Afbreukrisico 

 Kernactiviteit 

 

Strategie 

Samenwerking 

 

 

Routineproducten 

 Veel volume 

 Lage kostprijs 

 Veel leveranciers 

 Administratiekosten 

 

Strategie 

Concurrentiestelling  

Reduceren aantal leveranciers 

 

Knelpuntproducten 

 Specialisme 

 Technologische producten 

 Leveranciersafhankelijkheid 

 

 

Strategie 

Veiligstelling levering 

Ontwikkelen alternatieven 

 

 

 

 

LAAG    Toeleveringsrisico       HOOG 

               

 

Routineproducten 

Routineproducten of diensten zijn eenvoudig in te kopen. Ze hebben per eenheid een geringe 

waarde en er zijn over het algemeen veel aanbieders (bijvoorbeeld drukwerk, kantoorartikelen, 

bevestigingsmiddelen, kitten etc.). De interne kosten die gemoeid zijn met het inkopen/bestellen 

zijn vaak hoger dan de waarde van de producten of diensten. Efficiency is daardoor belangrijk.  

Strategie:  

De tactiek is reduceren van leveranciersbestand en streven naar zoveel mogelijk concurrentie om 

concrete producten zo goedkoop mogelijk in te kopen.  

De te ondernemen acties zijn: 

 het reduceren van leveranciersbestand door te kiezen voor leveranciers die een breed 

assortiment leveren;  

 het benutten van marktwerking; 

 het creëren van volume door bundeling; 
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 het vereenvoudigen van de bestelprocedures, waaronder het inkopen/bestellen via internet 

(indien mogelijk); 

 Het reduceren van het aantal varianten binnen een productcategorie; 

 het uitbreiden/vergroten van de rol van de leverancier om zo de interne handelingskosten te 

beperken; 

 het reduceren van aantal facturen; 

 sluiten van raamovereenkomsten met een korte contractduur. 

 

Hefboomproducten 

Hefboomproducten zijn producten of diensten die door verschillende aanbieders kunnen worden 

geleverd maar relatief duur zijn. De conjunctuur werkt relatief sterk door in de kostprijs 

(bijvoorbeeld: schilderwerk, dakdekkerswerk, kozijnen, bedrijfsauto’s, keukens, badkamer-

renovaties). Tussen de aanbieders bestaat veel concurrentie waardoor het toeleveringsrisico 

relatief laag is. De leverancier levert standaard producten. 

Strategie:  

Benutten van concurrentie om een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit verhouding te krijgen. 

Tactisch vaststellen van de volumes en de keuze van aanbieders om hierdoor de best passende 

aanbieding te verkrijgen.  

De te ondernemen actie zijn: 

 het optimaliseren van marktwerking; 

 het variëren van inkoopvolumes om passend in te kopen bij grote en MKB bedrijven; 

 het gebruiken van prestatie-eisen; 

 het op de hoogte blijven van orderportefeuilles van aanbieders; 

 standaard overeenkomsten projectgebonden (bij bouwkundige producten/diensten) of 

overeenkomsten met een looptijd van een jaar. 

 

Knelpuntproducten 

Knelpuntproducten vertegenwoordigen een relatief geringe waarde, maar er zijn slechts enkele 

leveranciers die deze producten of diensten leveren (bijvoorbeeld: postbezorging, software). De 

aanbieder is de dominante partij. Dit kan zich uiten in relatief hoge prijzen, lange levertijden en 

slechte service. 

Strategie:  

Het verzekeren van de levering door zorgvuldige screening van de betrouwbaarheid van de 

aanbieder. De tactiek is het reduceren en het vermijden van ‘unieke’ (monopolistische) 

leveranciers.  

De te ondernemen acties zijn: 

 het verruimen van specificaties om op die manier nog wat te kunnen kiezen; 

 het ontwikkelen van en/of aandacht voor alternatieven (vaak met de aanbieders); 

 het vooraf zorgvuldig screenen van leveranciers / aanbieders voor contractvorming; 

 langjarige maatwerkovereenkomsten met helder gedefinieerde prestatie eisen en 

samenwerkingsafspraken. 

 

Strategische producten 

Strategische producten of diensten hebben een relatief hoge waarde en worden geleverd door 

enkele aanbieders. Diensten zijn strategisch wanneer de geleverde diensten een nauwe 

samenhang hebben met de bedrijfsprocessen van OFW (bijvoorbeeld: modernisering- en extra 

onderhoudsprojecten, beheer van de energielabels, cv/mv onderhoud, bepaalde software 

pakketten, bepaalde opleidingen etc.). De hoge waarde vraagt om aandacht voor de 

prijsontwikkelingen, oog voor onderhandelingen en een wederzijds vertrouwen. Het product is in 
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een aantal gevallen maatwerk en wordt dan op basis van de vraagspecificatie van OFW 

gemaakt.  

Strategie:  

Meer gericht op een vorm van samenwerking met betreffende aanbieder. Vanuit 

risicomanagement is de tactiek om de geselecteerde aanbieders zowel in de ontwerpfase als de 

uitvoeringsfase zoveel mogelijk te betrekken.  

De te ondernemen acties zijn: 

 het gebruiken van vraagspecificaties op basis van prestatie; 

 het analyseren van de marktmogelijkheden; 

 het bestuderen van de activiteiten elders en van de resultaten daarvan; 

 het vergroten van de betrokkenheid van de leverancier bij OFW en haar beleidsdoelstellingen 

door samenwerking; 

 het zorgen voor een solide en vergaande afstemming en onderhandeling; 

 een maatwerkovereenkomst voor de duur van een project of langere contractduur. 

 Risico’s en risicomanagement 3.1.3

De beheersing van inkoop- en aanbestedingsrisico’s vormen onderdeel van het 

risicomanagement bij OFW. De belangrijkste risico’s die in het algemeen optreden bij inkopen en 

aanbesteden zijn in deze sub paragraaf beschreven. De belangrijkste risico beperkende 

maatregelen voor de algemene inkooprisico’s zijn hier beschreven.  

Integriteits-/frauderisico 

Het integriteits- en frauderisico bestaat met name uit niet zakelijk handelen van individuen, 

waardoor persoonlijk voordeel behaald zou kunnen worden. De belangen bij inkopen kunnen 

groot zijn. Dit risico kan leiden tot financiële- en/of imagoschade.   

Risico beperkende maatregelen: 

 OFW heeft een integriteitscode voor medewerkers. 

 Met het inkoopbeleid streeft OFW naar maximale transparantie bij inkoop- en 

aanbestedingen. Meerdere managers en medewerkers zijn bij het inkoop- en 

aanbestedingsproces betrokken. De besluiten in het proces, zoals de keuze voor de  

inkoop/aanbestedingsvorm, aannemersselectie en gunning, zijn in het geval van opdrachten 

boven de € 25.000,-, voorbehouden aan de directeur-bestuurder. In dat geval toetst de 

manager bedrijfsvoering de prijs aan de hand van de begroting.   

 De bevoegdheden van de directeur-bestuurder, managers en medewerkers zijn vastgelegd. 

 Door interne controle wordt getoetst op naleving van de vastgestelde procedures.  

 De directeur-bestuurder, het managementteam en de medewerkers hebben oog voor 

zogenaamde softcontrols, zoals bijvoorbeeld risicobewustzijn en cultuur. 

 

Financieel risico 

Bij inkoop bestaat er een financieel risico wanneer er geen marktconforme aanbieding of 

inschrijving tot stand komt.    

Risico beperkende maatregelen: 

 De inkoopstrategie wordt afgestemd op de aard van de inkoop, het aantal aanbieders, de 

wijze van samenwerking en de marktsituatie. Voor keuze van inkoopstrategie wordt de Kraljic 

matrix gebruikt als leidraad. 

 Door meerdere offertes aan te vragen of door aan te besteden zal het risico voor niet 

marktconforme aanbiedingen worden beperkt. Concurrentie zal marktpartijen dwingen tot 

marktconforme aanbiedingen. 

 Bij het aanbesteden van diensten of leveringen met een aanneemsom boven de € 25.000,- 

zal de aannemersselectie in een besluit worden vastgelegd.  
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 Wanneer er sprake is van een beperkt aantal aanbieders of wanneer er sprake is van een 

intensieve samenwerking tussen aanbieder en OFW is er een groter risico op het krijgen van 

niet marktconforme aanbiedingen. Bij twijfel over de prijsvorming kan een kostendeskundige 

worden geraadpleegd om de marktconformiteit te toetsen.     

 

Risico van onvoldoende kwaliteit 

Het risico van onvoldoende kwaliteit kan ontstaan doordat er in het programma van eisen van 

OFW onvoldoende kwaliteit is opgenomen of wanneer een aanbieder daadwerkelijk een andere 

kwaliteit levert dan hetgeen met OFW is overeengekomen. Bij bouwprojecten is er ook een 

kwaliteitsrisico wanneer OFW onvoldoende integraal naar kwaliteit heeft gekeken. Bijvoorbeeld 

door alleen de technische kwaliteit te omschrijven en de woontechnische kwaliteitseisen niet te 

benoemen.  

Risico beperkende maatregelen: 

 De garanties op materialen en diensten zijn opgenomen in de vraagspecificatie. 

 Screenen betrouwbaarheid aanbieders door referenties op te vragen en eigen ervaringen te 

borgen door middel van evaluaties. 

 Voor nieuwbouwwoningen en modernisering van woningen is een referentiebestek door OFW 

opgesteld. In dit basisbestek zijn de uitvoeringsspecificaties en de te gebruiken materialen 

voorgeschreven. Wijzigingen in het basisbestek worden ter goedkeuring aan de directeur-

bestuurder voorgelegd nadat ze besproken zijn in de MT vergadering.  

 Evaluatie van aanbieders geschiedt op basis van OFW criteria. Deze criteria zijn gebaseerd 

op de 3 p’s: people, planet en profit. Deze evaluaties en de leerpunten daaruit worden 

geborgd en besproken in de desbetreffende teams.  

 Bouwkundig projecten ontwikkelen in team overstijgende projectteams. Waardoor de 

functionarissen van OFW vanuit verschillende invalshoeken kijken naar de kwaliteitsaspecten 

van projecten. 

 

Leveranciersrisico 

Het leveranciersrisico kan ontstaan doordat een aanbieder wordt geselecteerd die onvoldoende 

ervaring of financiële draagkracht heeft.  

Risico beperkende maatregelen: 

 Voordat aanbieders worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen of een inschrijving te 

doen, worden ze gescreend door referenties op te vragen en deze te controleren. 

 Voordat aanbieders worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen of een inschrijving te 

doen worden ze gescreend op hun financiële soliditeit.  

 Uit te nodigen aanbieders worden getoetst aan de hand van evaluaties van voorgaande 

leveringen of diensten bij OFW. 

 In een aantal gevallen wordt door OFW een bepaalde medewerker van een marktpartij geëist 

bij het verstrekken van een opdracht. Dit omdat deze medewerker bewezen heeft over 

voldoende kwaliteit en ervaring te beschikken om de opdracht goed uit te voeren.  

 De keuze van onderaannemers en leveranciers worden contractueel door de aanbieder 

voorgelegd ter goedkeuring van OFW in het geval van een bouwproject. 

 OFW heeft in haar procedures opgenomen dat zij bij nieuwbouwprojecten een 

afbouwverzekering afsluit. 

 OFW doet voor het aangaan van een overeenkomst een toets op de juridische structuur en 

de bevoegdheden. 
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 Selectie van aanbieders 3.1.4

De keuze voor de uit te nodigen partijen voor deelname aan een aanbesteding of voor het 

uitbrengen van een offerte wordt door OFW zorgvuldig gedaan. De ondernemers worden 

gescreend of beoordeeld door middel van de OFW selectiecriteria: people, planet en profit. Deze 

hoofdcriteria zijn door OFW vervolgens nog onderverdeeld in de volgende sub criteria: 

 

People (sociaal/culturele aspecten): 

 Veiligheid en arbeidsomstandigheden 

 Internationale arbeidsnormen / mensenrechten / Fair Trade 

 Samenwerking met OFW  

 Omgang met onze huurders / impact op de huurders 

 Informatie en communicatie 

 Houding personeel en gedragscodes 

 Opleiding en stageplaatsen 

 Social return of investment (SROI) 

 Werkgelegenheid gemeente en regio 

 Maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid 

Planet (ecologische aspecten): 

 Cradle to Cradle (circulaire economie) 

 CO2 reductie en reisafstand personeel 

 Levensduur  

 Afvalstromen 

 Ervaring duurzaam bouwen 

Profit (bedrijfseconomische aspecten): 

 Prijs 

 Kwaliteit 

 Planning/tijd 

 Onderhoudscycli / Total cost of ownership 

 Financiële positie van het bedrijf / Continuïteit 

 Omzet van het bedrijf in relatie tot de opdrachtgrootte 

 

Niet al deze subcriteria zijn toe te passen op iedere product of dienst. Daarom wordt er per 

inkoop een afweging gemaakt welke subcriteria er worden gebruikt bij de selectie van 

marktpartijen voor die bewuste inkoop. Bij nieuwbouw of moderniseringsprojecten en bij 

planmatig onderhoud worden deze genoemd in het bestuursbesluit waarin de aannemersselectie 

wordt vastgesteld. Hierbij gaat het namelijk over grote investeringsbedragen.    

3.2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

De administratieve organisatie/interne controle van het inkoop- en aanbestedingsproces steunt in 

belangrijke mate op het realiseren van controle technische functiescheiding. De volgende functies 

worden hierin onderscheiden:  

 Beschikkende functie;  

 Bewarende functie;  

 Registrerende functie;  

 Controlerende functie;  

 Uitvoerende functie;  

 Adviserende functie.  
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Met name de beschikkende, bewarende, registrerende en controlerende functie zijn vanuit de 

administratieve organisatie het meest relevant. In het inkoopproces wordt hieraan aandacht 

besteed.  

De beschikkende functie (aangaan van verplichtingen, beslissingsbevoegdheid) ligt bij OFW in de 

meeste gevallen bij de directeur-bestuurder. Bij grotere inkopen en bij beslissingen voor 

investeringen is de directeur-bestuurder als enige beslissingsbevoegd. De controlerende functie 

binnen de onderdelen van het proces worden bij OFW uitgevoerd door de managers Projecten, 

Serviceonderhoud en Bedrijfsvoering en de projectleiders/opzichters. De registrerende functie 

wordt met name ingevuld door de manager Bedrijfsvoering en de projectleiders. De bewarende 

functie komt in het inkoopproces niet aan de orde. De in het proces ingebouwde 

functiescheidingen bieden voldoende waarborgen om de integriteit en de betrouwbaarheid van de 

informatievoorziening te waarborgen. De concrete uitwerking van de bevoegdheden van iedere 

functionaris van OFW is uitgewerkt in de OFW bevoegdhedenmatrix.  

3.3.1 Betrokken in het inkoopproces: 

Hieronder wordt vastgelegd wat de verschillende rollen van verschillende functionarissen zijn 

met betrekking tot het inkoopproces. De bevoegdheden van de diverse medewerkers, betreft het  

aangaan van verplichtingen en dergelijke, zijn vastgelegd in de OFW Bevoegdhedenmatrix. 

 

Raad van Commissarissen 

 Geeft goedkeuring aan het inkoopbeleid en de eventuele wijzigingen daarin. 

 Geeft goedkeuring aan de aankoop van grond, vastgoed en de go/no-go beslissing van 

een project. 

 Laat zich periodiek informeren over investeringen en projecten (onder andere via 

kwartaalrapportages). 

 Keurt jaarbegroting goed en geeft de directeur-bestuurder de bevoegdheid deze uit te 

voeren. 

 Verleent décharge aan de directeur-bestuurder over het gevoerde beleid. 

 

Directeur-bestuurder 

 Stelt het inkoopbeleid en de eventuele wijzigingen hierin vast. Zij kan in bijzondere 

omstandigheden aanvullende richtlijnen uitvaardigen buiten het inkoopbeleid. 

 Stelt de werkwijze (processen en procedures) binnen de projecten en het inkoopbeleid 

vast en ziet toe op naleving van de AO/IC. 

 Neemt besluiten op grond van een voorstel over de keuze van de aanbesteding- of 

inkoopvorm. 

 Neemt besluiten op grond van een voorstel over de uit te nodigende bedrijven voor 

selectie. 

 Neemt besluiten op grond van een voorstel op basis van de selectie. 

 Tekent de opdrachten en (bouwteam)overeenkomsten en raamovereenkomsten. 

 Tekent grondkoopovereenkomsten. 

 Laat zich periodiek informeren.  

 Stelt budgetten vast en beslist over meerwerk wanneer dit het budget overschrijdt.  

 Legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. 

    

Manager Projecten 

 Stelt het inkoopbeleid op samen met de manager Bedrijfsvoering en draagt zorg voor 

actualisering hiervan. 

 Is verantwoordelijke voor de realisatie van projecten, planmatig onderhoud en contract 

beheer binnen de vastgestelde kaders en budgetten.  
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 Bewaakt de planning, voortgang en de financiële stand van zaken van de projecten, het 

planmatig onderhoud en contract beheer en rapporteert hierover periodiek aan de 

directeur/bestuurder. 

 Adviseert de directeur-bestuurder inzake (potentiële) projecten, planmatig onderhoud en 

contract beheer. 

 Geeft opdrachten binnen de gestelde grenzen. 

 Keurt meer- en minderwerk goed binnen de gestelde grenzen. 

 Controleert opdrachten/ (bouwteam-/design & build-)overeenkomsten/ raamcontracten en 

dergelijke op inhoudelijke aspecten. 

 Controleert de grondkoopovereenkomsten en dergelijke op inhoudelijke aspecten.  

 Is verantwoordelijk voor een onderbouwd voorstel voor de keuze van de 

aanbestedingsvorm per project. 

 Is verantwoordelijk voor het opstellen van een voorstel voor de uit te nodigen bedrijven 

voor een aanbesteding. 

 Is verantwoordelijk voor een voorstel voor het te selecteren bedrijf. 

 

Manager Bedrijfsvoering 

 Stelt het inkoopbeleid op samen met de manager Projecten en draagt zorg voor 

actualisering hiervan. 

 Is verantwoordelijke voor de realisatie van ICT projecten binnen de vastgestelde kaders 

en budgetten.  

 Bewaakt de planning, voortgang en de financiële stand van zaken van de ICT projecten 

en rapporteert hierover periodiek aan de directeur/bestuurder. 

 Keurt meer- en minderwerk goed voor ICT projecten binnen de gestelde grenzen. 

 Geeft opdrachten binnen de gestelde grenzen. 

 Controleert opdrachten/(bouwteam)overeenkomsten/raamcontracten en dergelijke ten 

aanzien van de financiële uitgangspunten en risico’s. 

 Controleert grondkoopovereenkomsten en dergelijke ten aanzien van de financiële 

uitgangspunten. 

 Bewaakt de investeringskasstromen en daarmee samenhangende liquiditeit en 

financiering (treasuryfunctie). 

 

Manager / Adjunct-Manager Wonen  

 Is verantwoordelijke voor de realisatie van de facilitaire dienstverlening en de inkoop van 

facilitaire producten binnen de vastgestelde kaders en budgetten.  

 Bewaakt de dienstverlening en de financiële stand van zaken van de facilitaire 

dienstverlening en rapporteert hierover periodiek aan de directeur/bestuurder. 

 Is verantwoordelijk voor de inkoop betreffende het wijk- en buurtbeheer binnen de 

gestelde kaders en budgetten. 

 Adviseert de directeur-bestuurder inzake de inkoop van facilitaire dienstverlening en 

producten. 

 Controleert opdrachten voor facilitaire diensten en producten en dergelijke op 

inhoudelijke aspecten. 

 Maakt een onderbouwd voorstel voor de keuze van de inkoop van facilitaire 

dienstverlening en producten. 

 Geeft opdrachten binnen de gestelde grenzen 

 

Manager Serviceonderhoud 

 Is verantwoordelijke voor de realisatie van het dagelijks onderhoud binnen de 

vastgestelde kaders en budgetten.  

 Bewaakt de voortgang van het dagelijks onderhoud en de financiële stand van zaken en 

rapporteert hierover periodiek aan de directeur/bestuurder. 
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 Adviseert de directeur-bestuurder inzake dagelijks onderhoud. 

 Controleert opdrachten en dergelijke op inhoudelijke aspecten. 

 Maakt een onderbouwd voorstel voor de keuze van de inkoop van het dagelijks 

onderhoud. 

 Geeft opdrachten binnen de gestelde grenzen. 

 

Projectleider 

 Bewaakt de planning en voortgang van projecten, werkzaamheden en projectbegroting. 

 Geeft periodiek managementinformatie over de voortgang van de projecten, het 

financiële verloop van de projecten ten opzichte van de uitgangspunten en de geleverde 

kwaliteit.   

 Controleert opdrachten, (bouwteam)overeenkomsten en dergelijke op inhoudelijke 

aspecten. 

 Is belast met het verzorgen van alle informatie en stukken die noodzakelijk zijn voor het 

adequaat uitvoeren van het inkoop- en aanbestedingsproces  

 Maakt een onderbouwd voorstel voor de keuze van de inkoop- en aanbestedingsvorm. 

 Maakt een voorstel voor de uit te nodigen bedrijven voor een aanbesteding. 

 Maakt een voorstel voor het te selecteren bedrijf. 

 Beoordeelt de ontvangen informatie (algemene informatie, begrotingen en dergelijke) van 

de bedrijven. 

 Stelt de correspondentie op die samenhangt met het inkoop- en aanbestedingsproces. 

 Verricht allerlei werkzaamheden om het aanbestedingsproces effectief en efficiënt te 

laten verlopen. 

 Stelt de opdracht of (bouwteam)overeenkomst en de daarbij behorende stukken op al 

dan niet in overleg met een juridisch adviseur. 

 Verstrekt op ieder gewenst moment informatie. 

 Houdt ontwikkelingen en relevante regelgeving bij. 

 Beoordeelt meer-/minderwerk van een project en rapporteert hierover aan de manager 

projecten.  

 Evalueert projecten op basis van de aspecten: people, planet en profit en rapporteert 

hierover aan het management.  

 

Projectvoorbereider / Opzichter 

 Bestelt leveringen en diensten binnen de gestelde grens volgens de 

bevoegdhedenmatrix en op basis van een raamcontract. 

 Bewaakt de voortgang en kwaliteit van de projecten en het onderhoud. 
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