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Inleiding 
De commissie inkoop heeft op dit moment 5 leden, waarvan 2 zitting hebben in het bestuur van de 

vereniging.  

 

Inkoopcommissie missie en taken  
De inkoop commissie heeft als missie het voorbereiden en samenstellen van aanbiedingen voor 

producten en diensten , waaraan behoefte is in de wijk. De commissie maakt het daarbij mogelijk om 

collectief in te kopen voor de wijk. 

Deze aanbiedingen worden ter beschikking gesteld aan de leden van de bewonersvereniging en het 

doel is om op die manier zo scherp mogelijke tarieven tegen minimaal risico te krijgen voor extern af 

te nemen goederen en diensten. 

De rol van de leden van de inkoopcommissie is om door middel van het beschikbaar stellen van hun 

expertise en tijd deze aanbiedingen tot stand te brengen. De leden van de Bewonersvereniging 

kunnen zelf beslissen of ze gebruik maken van een aanbieding en de bewoner gaat zelf een relatie 

aan met de leverancier uit de aanbieding.  

De commissie heeft daarnaast als taak om zoveel mogelijk fondsen te genereren ten behoeve van de 

kas van de bewonersvereniging.  

 

Werkwijze 
De werkwijze van de commissie is globaal gezien als volgt: 

- Een keer per jaar wordt vastgesteld aan welke inkoop aanbiedingen de commissie gaat 

werken, dit kan op basis van signalen uit de wijk of nog gerichter op basis van enquêtes 

onder de bewoners. Mocht er gedurende het jaar andere behoeften ontstaan dan kan de 

inkoopcommissie beslissen om deze toe te voegen aan het jaarplan. 

- Als het onderwerp duidelijk is gaan 1 of 2 leden van de commissie hiermee aan de slag. 

- Door middel van een markverkenning wordt gekeken wat er zoal aan producten en diensten 

te krijgen valt en tegen gemiddeld welke tarieven. 

- De inhoud van de aanbieding wordt vastgesteld: aan welke eisen moet het product of dienst 

voldoen, welke wensen zijn er en hoe moet er worden afgerekend. Bovendien wordt 

gekeken (zo nodig) of er beheercontracten afgesloten moeten worden en welke 

voorwaarden daarin moeten staan. 

- Als duidelijk is wat we willen gaan inkopen wordt er een offerte vraag uitgezet bij een aantal 

leveranciers. 

- De leverancier met de beste offerte wordt vervolgens uitgekozen. In principe gaan we daarbij 

uit van het Economisch Meest Voordelige aanbieding. 
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- De aanbieding wordt tenslotte aangeboden aan de leden van de bewonersvereniging, 

waarbij de commissie inkoop de nodige begeleiding geeft maar niet verantwoordelijk is voor 

de correcte uitnutting  van het contract of voor de kwaliteit van het product. 

- De bewoners zijn vrij om gebruik te maken van deze aanbieding, de overige offertes van de 

alternatieve aanbieders van het product zijn vrij in te zien.  

Inkoop aanbiedingen 2015 
Voor het komend jaar heeft de commissie besloten zich te gaan richten op het samenstellen van 

aanbiedingen voor de volgende diensten/producten: 

Dienst/Product Commissielid Actieplan 

Zonnepanelen Ralph Meijer en John Krol Zie bijlage 1 

CV en WTW onderhoud Bertil Kruize Zie bijlage 2 

Huisschilders Herman Stagge  Zie bijlage 3 

ICT en Domotica Saskia Hoogwerf en Bertil Kruize Zie bijlage 4 
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Bijlage 1: actieplan zonnepanelen 
 

Aan: inkoopcommissie 
Van: Ralph Meijer, John Krol 
Onderwerp: aanbieding zonnepanelen 
Datum: 8-12-2014 
 

 
Doel1: Algemeen: Buurtbewoners informeren over de voor- nadelen en aandachtspunten van 
zonnepanelen. 
Doel 2: Collectieve prijsafspraken maken met 1 installatiebedrijf (totaalaanbieder) die zonnepanelen 
kan aanbrengen. En de bewoner in het traject kan ontzorgen.  
 
Aanpak: Doel 1 

1. Via de website bewoners informeren op basis van een onderzoek (internet) en adviezen van 
de diverse aanbieders. 
Resultaat: Op basis van de informatie kan de bewoner een goede afweging maken. 

 
 
Aanpak: Doel 2 

1. Marktverkenning totaal aanbieders (selectiecriteria zijn o.a. goed track record, moet 
minimaal gemiddeld 50 huizen per jaar gedaan hebben en minimaal 3 goede referenties) 
Resultaat: 5 gerenommeerde aanbieders selecteren. 

2. Formuleren van vergelijkingscriteria (minimum eisen) welk type paneel? Zwart met of zonder 
aluminium randafwerking. Type omvormer. Type bevestiging. Opbrengstgarantie na 20-25 
jaar minimaal 80%. Productgarantie etc.                                                                                                                                
Resultaat: Basis voor de offerte aanvraag 

3. Aanvragen offertes bij de 5 geselecteerde aanbieders op basis van de geformuleerde criteria. 
Inclusief een staffel korting 1 huis, 5 huizen, 10 huizen, 15 huizen etc. 
Resultaat: Verkrijgen van de offertes inclusief de staffel korting 

4. Offerte vergelijk en kenbaar maken aan leden buurtvereniging 
Resultaat: Er blijft 1 aanbieder over welke aanbieding wij aan de bewoners gaan aanbieden.  

5. Inschrijving door bewoners op de aanbieding, Inschrijfperiode 1 maand 
Resultaat: Aantal bewoners die gebruik willen maken van de aanbieding is bekend. 

6. Installateur doet een op maat gemaakte aanbieding inclusief de staffelkorting aan de 
bewoner. 
Resultaat: aanbieding op maat 

7. Uitvoering werkzaamheden  
Resultaat: tevreden klant (minimale klanttevredenheid cijfer 8) 

 
 
 
Planning: 
Januari 2015: Marktverkenning, vergelijkingscriteria (stap 1 en 2) 
Maar 2015: Via website bewoners informeren (stap 1 algemeen) 
April 2015:  Offerte aanvraag en vergelijk (stap 3 en 4) 



 
   

Jaarplan 2015 commissie Inkoop 5 

 

Mei 2015: Aanbieden aan bewoners (stap 4) 
Juni 2015: Keuze door bewoners wel of niet mee doen (stap 5) 
Juli 2015:  persoonlijke aanbieding door de installateur aan bewoner (stap 6) 
Uitvoering  voor en na de bouwvak 2015 
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Bijlage 2: actieplan CV en WTW onderhoud 
 

Aan: inkoopcommissie 
Van: Bertil Kruize 
Onderwerp: PvA prijsafspraken maken tbv CV en WTW onderhoudswerkzaamheden 
Datum: 5-12-2014 
 

 
Doel: collectieve prijsafspraken maken met 1 installatiebedrijf die CV ketels en WTW installaties kan 
onderhouden. 
 
Aanpak: 

8. Marktverkenning welke partijen onderhoudswerkzaamheden voor zowel CV alsook WTW 
kunnen leveren.  
Resultaat: shortlist geschikte installatiebedrijven. 
 

9. Installatiebedrijven op shortlist aanschrijven waarbij wij aangeven collectieve prijsafspraken 
te willen maken voor onderhoud CV en WTW. Hierbij duidelijk aangeven dat wij geen 
afnamegarantie geven, maar dat de het aantal woningen waarvoor prijsafspraken wordt 
gemaakt op termijn maximaal 1.200 is (alle woningen tuinwijk, waterwijk en rietwijk). Of 
mensen er gebruik van maken is een tweede. 
Werkzaamheden: basis CV onderhoud, CV onderhoud incl. kosten materialen (wat Herman 
heeft), onderhoud WTW (apparaat en buizen?).  Alle tarieven incl. voorrijkosten, wel of geen 
jaarlijkse indexering (zo ja, dan o.b.v. consumentenprijzen). SLA tijden (binnen welke tijd een 
monteur aanwezig moet zijn) opvragen (zijn er nog andere kwaliteitskenmerken waarop wij 
kunnen beoordelen?). Prijzen dienen ingevuld te worden in een door ons gemaakte 
Excelsheet. 
Resultaat: vergelijkbare offerteaanvraag  
 

10. Offertes ontvangen van de installatiebedrijven, deze worden nu beoordeeld op prijs (en 
indien van toepassing ook op kwaliteit).  
Voorstel weging prijs: Aangezien de meeste mensen gaan voor basis onderhoud telt deze 
voor 50% mee, onderhoud incl. materiaal 25% en onderhoud WTW ook 25%. Indien anders 
dan hoor ik het graag.  
Puntenberekening: (1-((aangeboden prijs-laagste prijs)/laagste prijs) )*max punten 
Resultaat: Meest voordelige aanbieding obv transparante en gewogen puntentoekenning 
 

11. Afspraken vastleggen met installatiebedrijf. Looptijd afspraken 4 jaar? Mag iedereen in 
Eelderwolde hiervan gebruik maken of alleen leden bewonersvereniging. Procedure 
aanmelding vastleggen met installateur. 
Resultaat: afspraken en voorwaarden definitief maken 

 
12. Resultaten kenbaar maken aan leden buurtvereniging.  

Resultaat: Leden kunnen gebruik maken van collectieve prijsafspraken 
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Planning: 
Maart 2015: Na oprichting bewonersvereniging starten met marktverkenning; 
Mei 2015: Als enigszins duidelijk is hoeveel woningen zich aangemeld hebben voor de 
  bewonersvereniging offerteaanvraag versturen naar partijen op shortlist; 
Mei 2015: Binnen max. 3 weken offertes retour, vervolgens keuze maken; 
Juni 2015: Afspraken vastleggen met voordeligste installateur.  
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Bijlage 3 Huisschilders 
 

Aan:   Inkoopteam 

Van:   Bertil Kruize en Herman Stagge 

Datum:  3 december 2014  

Betreft:  Aanpak inkoopproject “Schilders” 

 

 

Aanpak inkoopproject “Schilders”; stappenplan: 

1. Bij wijkbewoners, via een enquete, inventariseren bij wie er al is geschilderd. Vragen naar de 
volgende ervaringen: 

 Naam schilderbedrijf, incl. contactgegevens  

 Adres geschilderde woning 

 In welke RAL kleur(en) de woning geschilderd is, basis voor de kleur is de originele 
kleurstelling vastgelegd in de kleur en materialenstaat,  bij oplevering van de woning. 

 Prijs en uurtarief 

 Mate van tevredenheid (schaal 1 t/m 10) 

 Op- en aanmerkingen, zowel positief als negatief 
 

2. Schifting maken van schilders die we in ons project willen betrekken. Max. 4. 
 

3. Matrix maken met een aantal “basiswoningen” (indien mogelijk elk type 1 die gebruikt kan 
worden als referentiewoning), die de schilder kan invullen zodat we vergelijkbare offertes 
krijgen. 

 

4. Geselecteerde schilders aanschrijven en “richtprijzen” laten offreren voor door ons 
geselecteerde basiswoningenwoningen. Dit is afhankelijk van kleur verf, soort en kwaliteit 
van de verf en soort woning. Er moet van worden uitgegaan dat de woningen geen 
achterstallig onderhoud hebben. Matrix meesturen. 

 

5. Geselecteerde schilders laten aangeven wat de korting is bij meerdere deelnemers en 
aaneengesloten werkzaamheden volgens een door ons aangeleverde matrix, bijv. per 
soort/type woning en/of per straat. Matrix meesturen waarin schilder percentages kan 
aangeven voor aantal deelnemers. 
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6. Geselecteerde schilders laten aangeven wat zij voor ons nog meer in petto hebben; oftewel 
waarin ze zich onderscheiden van hun collega’s waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Te 
denken valt aan garantieperiode, glaszetten, periodiek bijschilderen, binnenschilderwerk in 
de winter, relaties met spacbedrijven, relaties met stukadoors, e.d.  

 

7. Binnen gekomen aanbiedingen bespreken 
 

8. Aanbiedingen via hoofdbestuur kenbaar maken bij buurtbewoners d.m.v. email 
 

Qua tijd, actienemer en op te leveren “product” het volgende: 

Punt 1: maart 2015; actie door gezamenlijke inkoopclub; op te leveren: een overzicht van genoemde 

punten genoemd onder punt 1 

Punt 2: april 2015; actie: alle bestuursleden 

Punt 3: april 2015; actie: één van onze inkoopclub door ons zelf nog aan te wijzen; op te leveren: een 

brief waarin wordt verzocht een offerte uit te brengen volgens een door ons opgestelde matrix. 

Offerte ook digitaal versturen. 

Punt 4, 5 en 6: mei 2015; actie schilders; bewaking en opvolging één van ons. 

Punt 7: mei 2015; actie Inkoop Commissie 

Punt 8: mei 2015; aktie Saskia  
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Bijlage 4: ICT en domotica 
 

Aan:   Inkoopteam 

Van:   Saskia Hoogwerf en Bertil Kruize 

Datum:  7 december 2014  

Betreft:  Aanpak inkoopproject  “ICT en domotica” 

 

1. Bij wijkbewoners, via een enquête, inventariseren welke ICT men thuis al heeft liggen en 

waar behoefte aan is. Te denken valt aan: 

 Thuisnetwerken 

 Beheer thuis ICT 

 Beveiligingsapparatuur zoals webcams, alarmsystemen etc.  

 Domotica zoals slimme thermostaten, verlichting op afstand etc. 
 

Hieruit behoefte 3 samenstellen. 
 

2. Op basis van behoefte marktonderzoekje doen naar de mogelijkheden. 
 

3. Op basis van 1 en 2 offerte aanvraag opstellen en top 3 leveranciers uitkiezen om offerte bij 
uit te zetten. Vaststellen wat de te offreren percelen worden (d.w.z. voor welke 
producten/diensten gaan we een offerte vragen ) In de offerte vragen om een richtprijs bij 
een minimum en een maximum aantal deelnemers uit de wijk (hoe meer deelnemers hoe 
hoger de korting moet zijn) 
 

4. In de offerte vragen om een duidelijk prijsmodel, referenties van de leveranciers, als het om 
dienstverlening gaat niveau van de dienstverlening afspraken etc.  
 

5. Binnen gekomen aanbiedingen bespreken in de inkoopcommissie. Zover mogelijk controle 
doen op referenties en liquiditeit van de leverancier. 

 

6. Aanbiedingen via hoofdbestuur kenbaar maken bij buurtbewoners d.m.v. email en website 
 

 

Planning: stap 1 maart/april 2015, stap 2 april/mei 2015, stap 3 juni/juli  2015, stap 5 augustus 

2015, stap 6 en 7 september 2015. 

   

 


