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1.Inleiding 

 1.1 CONTEXT 

Woonstichting Vryleve besteedt jaarlijks voor enkele miljoenen euro’s aan zaken als nieuwbouw, 

onderhoud, beheer en in toenemende mate aan duurzaamheid. Gelden die beschikbaar zijn dankzij 

met name de huurinkomsten. Dit betekent dat uitgaven optimaal ingezet moeten worden voor de 

huurders voor wie wij werken. 

Daarnaast heeft het op juiste wijze inzetten van de beschikbare financiële middelen door de 

corporatie in zijn algemeen al enige tijd de aandacht van de landelijke politiek en dus ook van onze 

toezichthouder de Autoriteit Woningcorporaties. Het waarborgen van integriteit en transparantie en 

het inkopen van de juiste producten en diensten tegen marktconforme prijzen zijn hierbij belangrijke 

aandachtspunten.  

Het inkoopbeleid heeft dus meerdere functies. Enerzijds om heldere kaders te stellen voor de bij de 

inkoop betrokken medewerkers, maar ook om (mogelijke) opdrachtnemers en leveranciers en 

andere belanghebbenden te informeren over onze wijze van inkopen.  

 1.2 MISSIE 

Woonstichting Vryleve staat, net als de collegae-corporaties, de komende jaren voor een grote 

duurzaamheidsopgave. Ondanks de financiële druk die hierdoor ontstaat moeten de kerntaken goed 

uitgevoerd worden en moeten wij onze klanten ‘waar voor hun geld’ geven. Klanten van jong tot 

oud, maar vooral mensen met een smalle beurs en mensen die voor hun huisvesting bijzondere 

aandacht en zorg nodig hebben.  

Dit betekent dat het bij de inkoop of aanbesteding gaat om het handhaven of verbeteren van het 
kwaliteitsniveau van onze dienstverlening en ons vastgoed. De doelstelling van ons inkoopbeleid is  
samen te vatten als “het zorgdragen voor het doelmatig en rechtmatig  besteden van de beschikbare 
gelden”. Hierbij verstaan we onder doelmatig en rechtmatig inkopen: 

• het realiseren van marktconforme inkoopprijzen 

• het zorgvuldig doorlopen van het inkoopproces 

• de samenwerking met opdrachtnemers moet bijdragen aan de primaire doelstellingen van 
Woonstichting Vryleve 

• het integer en professioneel handelen van betrokken medewerkers  

• ingekochte diensten en producten sluiten aan bij de gewenste prijs kwaliteitsverhouding  

• het benutten van de professionaliteit van onze partners  

1.3 REIKWIJDTE 

Dit inkoopbeleid is van toepassing op alle nieuwe inkopen die door Woonstichting Vryleve worden 
gedaan. Inkopen van zowel technische als van niet-technische zaken: 

• dagelijks onderhoud 

• planmatig onderhoud 

• projecten  

• overige producten, diensten en adviezen 
Met inkoop wordt bedoeld: alles waar een factuur tegenover staat. Indien een medewerker van 

mening is dat het afwijken van dit beleid tot een beter resultaat leidt voor Vryleve en haar huurders, 

dient dit te worden voorgelegd aan de betrokken leidinggevende.  

Het beleid zal ten minste eens in de vijf jaar worden geëvalueerd. 
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2. Kernwaarden van ons opdrachtgeverschap 

2.1 INTEGER 

• Wij hebben respect voor de positie en de belangen van de opdrachtnemers en gaan er van 

uit dat zij onze positie en belangen als opdrachtgever respecteren en ondersteunen. 

• Wij betrachten geheimhouding tegenover derden over vertrouwelijke 

bedrijfsaangelegenheden. 

• Vertrouwelijke informatie van (potentiële) opdrachtnemers gebruiken wij alleen voor het 

doel waarvoor deze informatie is bestemd. 

• Wij handelen onpartijdig. Wij zorgen ervoor dat voor alle (potentiële) opdrachtnemers 

dezelfde procedures gelden, dat zij gelijke toegang tot informatie hebben en dat geen 

vermenging plaats vindt van oneigenlijke belangen. 

• We werken alleen samen met ondernemers waarbij geen twijfel is over de integriteit van 

hen. Eventueel kan gevraagd worden naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een 

Gedragsverklaring Aanbesteding (GVA). 

• Privé en zakelijke relaties dienen van elkaar gescheiden te zijn en relaties met 

samenwerkingspartners dienen altijd gericht te zijn op gemeenschappelijke zakelijke 

belangen. De schijn van individuele bevoordeling wordt vermeden. 

 

2.2 BETROUWBAARHEID 

• Wij wekken verwachtingen die we kunnen waarmaken en houden ons aan de gemaakte 

afspraken. Wij verlangen dit ook van onze opdrachtnemers. 

• Wij verstrekken vooraf alle relevante en ons ter beschikking staande informatie die nodig is 

voor het doen van een aanbieding op ons verzoek. Wij borgen de betrouwbaarheid en 

kwaliteit van de door ons ter beschikking gestelde informatie. De informatie die wij 

verstrekken past binnen de grenzen van de AVG. 

 

2.3 TRANSPARANTIE 

• Wij geven vooraf duidelijk aan hoe we selecteren en welke criteria voor de opdracht van 

belang zijn. 

• Wij kiezen contractvormen die passen bij de aard en omvang van het werk/levering of 

dienst. 

• Wij streven naar helderheid vooraf bij de opdrachtverstrekking. Onduidelijkheden en 

verschillen van inzicht over afspraken bespreken wij open en zakelijk met elkaar. 

• Wij zullen de wijze waarop de opdrachtnemer en wij onze rol invullen samen (tussentijds 

en) na afloop met de opdrachtnemer evalueren. Deze evaluatie zal worden vastgelegd. 

• Wij willen los van projecten met opdrachtnemers kennis en ervaring uitwisselen om 

wederzijds de professionaliteit te verbeteren. 
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3. Uitgangspunten van beleid 

Bij inkopen hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 3.1 ORGANISATORISCHE UITGANGSPUNTEN 

1. Inkoop is bij Woonstichting Vryleve decentraal geregeld. De afdelingen specificeren zelfstandig 

wat zij nodig hebben en selecteren en contracteren zelf leveranciers. Dit met een goedgekeurde 

begroting als uitgangspunt.  

2. In het procuratieschema van Woonstichting Vryleve zijn de bevoegdheden vastgelegd voor het 

aangaan van (contractuele) verplichtingen, het aftekenen van facturen en het ondertekenen van 

uitgaande documenten. Dit procuratieschema dient te allen tijde gevolgd te worden tijdens het 

inkoopproces. 

3. Relevante documenten zoals offerte aanvraag, offerte, besluiten, opdrachtverstrekking, etc. 

worden opgeslagen in het geautomatiseerde bedrijfssysteem. Dit geldt ook voor relevante 

mails. Dit maakt controle door derden eenvoudig. De dossiervorming is de taak en 

verantwoordelijkheid van de medewerker die is belast met de uitvoering van het betreffende 

inkooptraject. 

4. We gaan uit van het ‘meer-ogen-principe’. Dit betekent dat de beoordeling van 

offertes/aanbestedingen gebeurd met meerdere medewerkers. 

5. Periodiek zullen interne controles worden uitgevoerd om vast te stellen of in overeenstemming 

met dit beleid wordt gehandeld. 

 

3.2 JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 

1. Woonstichting Vryleve en haar opdrachtnemers leven de relevante wet- en regelgeving na.  

2. We hanteren onze eigen algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken.  

3. Een opdrachtverlening gebeurt in principe schriftelijk. Alleen spoedeisende zaken kunnen 

mondeling opgedragen worden met daarna een schriftelijke bevestiging. 

 

3.3 ECONOMISCHE UITGANGSPUNTEN 

1. Woonstichting Vryleve streeft altijd naar marktconforme prijzen. Dit wordt gerealiseerd door 

optimaal gebruik te maken van marktwerking en ondernemers onderling te laten concurreren. 

2. Er wordt alleen samen gewerkt met ondernemers die financieel gezond zijn en waarbij geen 

twijfel is over de financiële draagkracht van de onderneming. Waar nodig zal een kredietcheck 

plaatsvinden. 

3. Samenwerkingspartners worden zorgvuldig gekozen. Selectie van uit te nodigen ondernemers 

vindt plaats aan de hand van objectieve criteria op het gebied van vakbekwaamheid, 

economische, financiële en organisatorische draagkracht, kwaliteit of milieubeheer en 

gerelateerd aan de omvang van de opdracht. 

4. We streven naar het samenwerken met regionale marktpartijen.   
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4. Opdrachtgeverschap Vastgoed 

Bij elke inkoop wordt een externe partij ingeschakeld en fungeert Woonstichting Vryleve als 

opdrachtgever.  De wijze waarop de opdrachtgever zijn rol invult, de medewerker de opdracht 

verstrekt hangt af van onder andere de aard, de financiële omvang, de complexiteit en de voor 

Vryleve verbonden risico’s aan de te verstrekken opdracht. In dit hoofdstuk zullen de verschillende 

organisatievormen van opdrachtgeverschap aan de orde komen die te maken hebben met ons 

vastgoed.  

Voor het dagelijks onderhoud wordt opdracht verstrekt op basis van raamovereenkomsten en vaste 

prijs afspraken. Daarnaast kan tot een bedrag van € 2.500,= rechtstreeks opdrachten verstrekt 

worden voor zowel de inkoop van goederen  als het uitvoeren van opdrachten. Opdrachten die 

uitkomen boven dit bedrag en niet gebaseerd zijn op raamovereenkomsten of vaste prijsafspraken 

worden verstrekt op basis van de vormen die in de komende paragrafen zijn weergegeven. 

 

4.1 TRADITIONEEL (planmatig onderhoud) 

Voor de uitvoering van ons planmatig onderhoud hanteren we tot nu toe over het algemeen de 

traditionele organisatievorm. Woonstichting Vryleve maakt een werkomschrijving van de 

werkzaamheden die conform de onderhouds-begroting uitgevoerd moeten worden. Op basis van 

deze omschrijving worden marktpartijen geselecteerd om een offerte uit te brengen. 

We kiezen hiervoor omdat de werkzaamheden in de regel eenvoudig zijn en we weten op welke 

wijze we het werk uitgevoerd willen hebben. Voorbeelden zijn: schilderwerk, vervanging 

dakbedekking, e.d.. 

Alleen als zich (technisch) complexe zaken voordoen, wordt overwogen om in bouwteamverband (zie 

4.2) te werken.  

 

4.2 BOUWTEAM (renovatieprojecten) 

Bij het werken met een bouwteam schuift de uitvoerende marktpartij en eventuele adviseurs al 

tijdens de ontwerpfase aan. Doel van de samenwerking is het maken van een ontwerp voor het door 

Vryleve gewenste project. Voordelen van deze vorm zijn o.a. dat de deskundigen direct aan tafel 

zitten, in de uitvoeringsfase is e sprake van een meedenkende bouwondernemer en er ontstaat geen 

discussie over meerwerk omdat de bouwondernemer zelf mede verantwoordelijk is voor het 

ontwerp, bestek en plan van aanpak. 

 

4.3 RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN (RGS)   

Net als bij het werken met een bouwteam wordt ook bij RGS vroegtijdig de samenwerking gezocht 

met opdrachtgever en ketenpartijen. Doelstelling is om vanuit een visie en complexstrategie niet 

alleen te komen tot de gewenste uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden van dat moment 

maar tegelijkertijd afspraken te maken over het onderhoudsniveau wat gehandhaafd moet worden 

voor een langdurige periode. Dit gebeurt op basis van diverse scenario’s met kostenberekening op 

basis waarvan Vryleve een juiste keuze kan maken die past bij haar eigen strategie. 
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Een consequentie van deze methodiek is langdurige relatie met de ketenpartners en het verleggen 

van meer taken en verantwoordelijkheden naar de opdrachtnemer(s). 

Deze methodiek is toegepast met betrekking tot investeringen en onderhoud aan de cv installaties 

en is nu actueel voor het groenonderhoud, waarbij het niveau bepaald wordt op basis van 

beeldkwaliteit. Onze ambitie is, passend bij de tijdgeest van dit moment, dat we daar waar we dat 

mogelijk achten streven naar een “resultaat gericht samenwerken’ als het gaat om ons vastgoed.  

 

5.Opdrachtnemers Vastgoed 

Woonstichting Vryleve werkt graag met regionale opdrachtnemers. Enerzijds omdat we de regionale 

economie willen steunen. Anderzijds omdat regionale partijen eveneens verankerd zijn in de 

gemeenschap waardoor zij beter in staat zijn als visitekaartje van Woonstichting Vryleve te fungeren. 

Daarnaast draagt het bij in de duurzaamheidsopgave en de kans op een betere nazorg omdat 

afstanden worden beperkt. 

Zeker als het gaat om meer specialistische opdrachten of producten/diensten is de kans aanwezig dat 

we voor een opdrachtnemer moeten zoeken buiten de regio. 

 

5.1 PREFERENTE PARTIJEN VOOR ONDERHOUD EN VASTGOEDPROJECTEN 

Zoals eerder aangegeven betreffen de meeste opdrachten met betrekking tot ons vastgoed. Partijen 

die in dat kader opdrachten van ons kunnen krijgen staan vermeld op onze ‘lijst van preferente 

partijen’. Deze lijst wordt regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt aan de hand van opgedane 

ervaringen en berichten uit de markt. Hierbij wordt aandacht besteed aan: 

➢ het contact met onze huurder 

➢ overlast beperkende maatregelen 

➢ de geleverde kwaliteit/garanties 

➢ de geleverde service en nazorg 

➢ de samenwerking 

➢ de administratieve afwikkeling 
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5.2 SELECTIECRITERIA PREFERENTE PARTIJEN 

Om op de lijst van ‘preferente partijen’ te komen moet een bedrijf aan een aantal selectiecriteria 

voldoen. De directeur-bestuurder stelt ,na bespreking in het Besluiten Overleg, de lijst met 

preferente partijen vast. Nieuwe partijen kunnen alleen na toestemming van de directeur-bestuurder 

op de lijst met preferente partijen komen. 

WKA Bedrijven moeten volledig voldoen aan de eisen die in het kader 
van de Wet Keten Aansprakelijkheid worden gesteld.  

Kwaliteitsborging/ 
Veiligheidsaspecten 

Bedrijven dienen aan te tonen dat zij kwaliteit en 
betrouwbaarheid hoog in het vaandel hebben. Dit doen zij door 
bijvoorbeeld certificering en/of het aantonen dat zij aangesloten 
zijn bij een branche gerelateerde organisatie. 

Uit de regio Bedrijven komen bij voorkeur uit de regio, tenzij het 
specialistisch werk is en in de regio onvoldoende expertise is.  

Ervaring in werken in 
bewoonde staat/ 
Omgang met bewoners 

Dit is alleen van toepassing bij bestaande en bewoonde bouw. 
Wij vinden een juiste omgang met onze bewoners zeer 
belangrijk en verwachten dat ook van het personeel van onze 
opdrachtnemers. 

Financiële draagkracht Bedrijven moeten beschikken over voldoende financiële 
draagkracht op korte en langere termijn. 

Grootte van de organisatie Afhankelijk van de omvang van de opdracht kan de grootte van 
de organisatie een rol spelen 

Duurzame relatie Afhankelijk van de wijze van opdrachtverlening kan het 
belangrijk zijn dat de betrokken opdrachtnemer in staat is een 
duurzame relatie te onderhouden. 

Deskundigheid Bedrijf moet bewezen hebben de technische bekwaamheid te 
hebben voor het goed uitvoeren van de opdracht. 

Duurzaamheidsdoelstellingen Bedrijven moeten duurzaam bezig zijn. Dit moet blijken uit o.a. 
materiaalgebruik, afvalverwerking,…….. 
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6.Aanbestedingsvormen en drempelbedragen Vastgoed 

Er bestaan verschillende vormen van aanbesteding. Woonstichting Vryleve hanteert de volgende 

vormen: 

1. De enkelvoudige vorm 

In deze vorm nodigt Woonstichting Vryleve één marktpartij uit een offerte uit te brengen of 

wordt tot een bedrag van € 2.500 rechtstreeks opdracht verstrekt 

 

2. Aanbesteding/opdrachtverstrekking volgens raamovereenkomst/vaste prijzen afspraak 

Opdrachtverstrekking vindt dan plaats op basis van een vooraf overeengekomen 

overeenkomst. 

 

3. De meervoudige vorm 

Hierbij nodigt Woonstichting Vryleve een beperkt aantal (ten minste 2) zelf gekozen 

marktpartijen uit een offerte uit te brengen. 

In de volgende tabel wordt aangegeven bij welke drempelbedragen welke vorm van aanbesteding 

wordt gevolgd. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt naar het soort van activiteit waar een 

opdracht voor verstrekt moet worden. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

Drempelbedragen Aanbestedingsvorm 

Dagelijks onderhoud, waarbij het opdrachten betreffen die niet zijn voorzien in een 
raamovereenkomst of vaste prijs afspraken. 

Tot € 2.500 per woning Enkelvoudig, rechtstreekse opdrachtverstrekking 

€ 2.500 tot € 10.000 Enkelvoudig. 
Tenminste 1 offerte 

€ 10.000 tot € 25.000 Meervoudig. 
Tenminste twee offertes. 

Boven € 25.000 Meervoudig. 
Tenminste drie offertes 

Planmatig onderhoud, renovaties en sloop/nieuwbouwprojecten. 
Drempelbedrag betreft het bedrag van de begrote bouwkosten. 

Tot € 15.000 Enkelvoudig. 
Tenminste 1 offerte 

€15.000 tot € 50.000 Meervoudig. 
Tenminste twee offertes 

Boven € 50.000 Meervoudig. 
Tenminste drie offertes 

 

Van de hiervoor beschreven werkwijze rondom aanbesteden kan gemotiveerd worden afgeweken. 

Hiervoor moet een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan de directeur-bestuurder. 
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7.Selectie van partijen Vastgoed 

Bij elke aanbestedingsvorm geldt dat er minder partijen uitgenodigd worden dan staan vermeld op 

de ‘lijst van preferente partijen’. Dit betekent dat er altijd sprake is van een selectie van één of 

meerdere partijen. Deze selectie moet objectief en transparant plaatsvinden en moet leiden tot een 

keuze van één of meerdere partijen waarvan wij verwachten dat zij het meest geschikt zijn tot de 

uitvoering van de opdracht. 

 

7.1 UITSLUITINSGRONDEN EN GESCHIKTHEIDSEISEN   

Woonstichting Vryleve kan een marktpartij uitsluiten van verdere deelname in de procedure als één 

van de volgende situaties zich voordoet: 

➢ 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 Woonstichting Vryleve aannemelijk 

gemaakt kan worden 

➢ de marktpartij heeft niet voldaan aan de verplichting tot betaling van sociale 

zekerheidspremies 

➢ de marktpartij heeft niet voldaan aan de verplichting tot belasting betaling 

➢ de marktpartij heeft zich schuldig gemaakt aan valse verklaringen, schending van integriteit 

en dergelijke. 

 

Net als de uitsluitingscriteria kunnen de volgende geschiktheidscriteria fungeren als knock-out 

criteria. 

➢ Financiële draagkracht. We kunnen een bankverklaring vragen aan partijen waarmee we een 

overeenkomst gaan sluiten. 

➢ Beroepsbekwaamheid 

➢ Beroepsbevoegdheid 

 

7.2 SELECTIECRITERIA 

Selectiecriteria zijn nodig zodra meerdere partijen in aanmerking komen voor een opdracht. Deze 

criteria kunnen kwantitatief en kwalitatief zijn. Wij beoordelen de opgestelde selectiecriteria 

inhoudelijk en geven elke partij per criterium een oordeel. We kunnen sommige criteria zwaarder 

laten wegen dan andere. Selectiecriteria hebben vaak een bepaalde mate van subjectiviteit in zich. 

Daar is op zichzelf niets mis mee als de subjectiviteit zoveel mogelijk wordt geobjectiveerd. Dit doen 

we door in voorkomende gevallen een beoordelingscommissie te benoemen. 
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8.Gunning van de Vastgoed-opdracht 

De praktijk leert dat de volgende gunningscriteria van toepassing kunnen zijn: 

➢ De laagste prijs 

De partij die de laagste prijs biedt krijgt de opdracht. Dit kan wanneer de kwaliteit van de 

verschillende aanbieders vergelijkbaar zijn.  

 

➢ Bundeling van werkzaamheden 

Hierbij wordt bij de gunning rekening gehouden met de capaciteit van een bedrijf om 

meerdere opdrachten in een relatief kort tijdsbestek uit te kunnen voeren. (voorbeeld het 

gunnen van schilderwerk van diverse complexen) 

  

9.Opdrachtgeverschap overige goederen, diensten en adviezen  

Naast het verstrekken van opdrachten in het kader van ons Vastgoed worden ook veel opdrachten 

verstrekt die te maken hebben met overige goederen, diensten en/of adviezen. De financiële impact 

hiervan is weliswaar veel geringer als de opdrachten voor het vastgoed, maar ook deze 

opdrachtverlening moet goed geregeld zijn.  

9.1 ORGANISATIEVORMEN OVERIGE GOEDEREN, DIENSTEN EN ADVIEZEN 

Bij de inkoop van overige goederen, diensten en adviezen wordt een passende organisatievorm 

gekozen.: 

1. Voor de ‘traditionele vorm’ wordt gekozen als het om eenvoudige zaken gaat, waarvan we 

goed kunnen aangeven wat, hoe en wanneer we het willen hebben. We maken een goede 

beschrijving van hetgeen we zoeken en vragen partijen om offerte uit te brengen. 

 

2. Voor het samen ontwikkelen ‘in projectteamverband’ wordt gekozen als het gaat om zaken 

waarvan we niet precies weten hoe een en ander eruit moet komen te zien. We ontwikkelen 

dan samen met de marktpartij. 

 

3. We nemen een ‘kant en klaar product’ af als het voldoet aan onze eisen en wensen en het 

product/dienst al op de markt is.  

9.1 Drempelbedragen 

In de volgende tabel wordt aangegeven bij welke drempelbedragen welke vorm van 

opdrachtverstrekking wordt gevolgd. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

Overige goederen, diensten en adviezen 

Drempelbedragen Aanbestedingsvorm 

Tot € 2.500 Enkelvoudig, rechtstreekse opdrachtverstrekking 

€ 2.500 tot € 15.000 Enkelvoudig. Tenminste 1 offerte 

€ 15.000 tot € 50.000 Meervoudig. Tenminste twee offertes. 

Boven € 50.000 Meervoudig. Tenminste drie offertes 

 

Van de hiervoor beschreven werkwijze rondom aanbesteden kan gemotiveerd worden afgeweken. 

Hiervoor moet een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan de directeur-bestuurder.  


