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1.

Inleiding, missie en doelstellingen

1.1 Inleiding
De in dit document gepresenteerde beleidsregels zijn van toepassing op alle inkopen van goederen,
diensten en werken binnen Landstede Groep. De inkoopactiviteiten vinden plaats op een drietal
niveaus namelijk strategisch, tactisch en operationeel en worden deels centraal, door het Cluster
Inkoop, uitgevoerd en deels decentraal, op de locaties. Op basis van financiële en operationele
risico´s, complexiteit van het product, dienst of werk, mogelijkheden voor lokaal ondernemerschap en
potentieel inkoopvoordeel wordt voor elk product, dienst of werk bepaald of dit centraal dan wel
decentraal moeten worden ingekocht. Inkoop is hierbij een faciliterende ondersteunende afdeling.
Leidend bij het opstellen van dit inkoopbeleidsplan zijn de volgende documenten:
 Strategienota 2019 – 2022
 Bestuursfilosofie, april 2019
 Verbeterdocument “Samen Verder”
 Mandateringsregeling
 (Gewijzigde) Aanbestedingswet 2012 (ingangsdatum 1 juli 2016)
 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Aanvullend hierop:
 Jaarplanning Inkoop 2019
 MSU+ 2.0 “Op weg naar inkoopexcellentie in de publieke sector
 Management Letter EY 2018
Belang van inkoop
Door de inrichting van het Cluster Inkoop is het mogelijk om Landstede Groep breed scherper te
sturen op inkoopsynergie. Daarnaast is er een toenemend belang van risicobeheersing voor
Landstede Groep door een groepsbreed inkoopbeleid en ondersteunende inkoopprocedures goed te
waarborgen. Het doel van dit inkoopbeleidsplan is meerledig:
 Het geeft de richting aan waarin de inkoopfunctie zich gedurende de beleidsperiode dient te
ontwikkelen;
 Het dient als basis om het Cluster Inkoop te doen groeien van een grotendeels operationele
en tactische functie naar een professionele gecoördineerde inkoopfunctie;
 Het dient als handvat voor de medewerkers bij het maken van keuzes en analyses;
 Het het helpt bij het realiseren van onze ambitie meer middelen voor het onderwijs
beschikbaar te stellen.

Binnen Landstede Groep dient iedereen zich te conformeren aan het inkoopbeleid zoals vastgelegd
in dit document. Daarnaast is er ook een inkoop handboek dat dient als naslagwerk voor het
uitvoeren van de inkoopfunctie voor alle medewerkers van Landstede Groep die op regelmatige
basis inkopen.

Deelnemende Stichtingen
De in dit document gepresenteerde beleid is van toepassing op alle inkopen van goederen, diensten
en werken binnen Landstede Groep:




Stichting Landstede
Stichting Agnieten College
Stichting Ichthus College
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Stichting Christelijk VMBO/De Boog
Stichting Vechtdal College
Stichting Bestuur Landstede Groep

1.2 Missie, Waarden & Strategische beloften
‘Waarde(n)vol leren leven’, dat is de missie van de Landstede Groep. Jongeren en (jong)volwassenen
helpen bij het (h)erkennen van hun eigen talent en de ontwikkeling daarvan. Zodat ze stevig in hun
schoenen staan en een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen. Elke dag beter worden,
samen met onze leerlingen en studenten, met collega’s en met de regio waarin we verankerd zijn.
Dankzij de unieke samenstelling van onze scholengroep, kunnen we de kansen bieden van
persoonlijk onderwijs. Dit resulteert in de volgende missie en visie op de inkoopfunctie:

Missie van de Inkoopfunctie:
 De inkoopfunctie levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste verbetering van positionering
en rendement van Landstede Groep.
 De inkoopfunctie draagt bij aan het optimaliseren van de dienstverlening van Landstede Groep
aan haar studenten tegen de voor de organisatie gunstigste voorwaarden binnen de kaders van
wet- en regelgeving. Hierbij is prijs niet altijd leidend, maar ook kwaliteit en lange termijn relatie.
 De inkoopfunctie biedt inzicht in- en houdt controle op de inkoopuitgaven, coördineert het
inkoop-, contractproces, voert optimalisaties en standaardisaties door en bevordert
duurzaamheid en innovaties.

Visie op de Inkoopfunctie:
 Landstede Groep beschouwt inkoop van strategisch belang voor de organisatie.
 Middels concentratie en coördinatie van de inkoopfunctie worden kostenbesparingen
gerealiseerd bij het verwerven van goederen en diensten (waarbij kwaliteit en lange termijn
relaties zeer belangrijk zijn) en worden de financiële- en operationele risico’s beperkt.

Welke specifieke doelstellingen wil Cluster Inkoop realiseren?
1.

Rechtmatig inkopen







Betrouwbaarheid  Landstede Groep is een betrouwbare opdrachtgever en werkt in
vertrouwen met de markt. Leveranciers krijgen gelijke kansen.
Integriteit  Het werken met maatschappelijk geld in combinatie met ons volume maakt
inkoop een risicofactor. Dit beleid is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, aanzet om
inkooprisico’s te beheersen.
Transparantie  Het aanbestedingsproces vindt plaats via objectieve criteria en
offertebeoordeling door een beoordelingsteam. Daarbij worden de aanbestedingsprocedure
en drempelbedragen gehanteerd. Hierop kan worden getoetst, zowel intern (Control) als
extern (bijv. accountant)
Proportionaliteit  De eisen en voorwaarden die we stellen staan in redelijke verhouding tot
de aard en omvang van onze opdracht. We bewaken actief dat onze inkoopomzet op
jaarbasis niet meer dan 30% van de omzet van een leverancier uit maakt.
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2.

3.

Doelmatigheid inkopen:
 Een lerende organisatie. We vinden niet telkens het wiel opnieuw uit maar pakken door op
opgedane ervaringen, zorgen voor feedback en ontwikkelen onze competenties.
 We gebruiken de kracht van de markt. We formuleren helder het startpunt en gewenst
eindresultaat (het wat) maar laten het proces zoveel mogelijk over aan de markt (het hoe).
 Een organisatie die zich realiseert dat we werken met maatschappelijk geld en dat de enige
Euro die echt telt, de Euro is die naar het onderwijs gaat.
 Een organisatie die, kennis en geld zo slim en efficiënt mogelijk gebruikt en haar processen
op elkaar afstemt (integrale benadering).
 We organiseren op een professionele wijze de toets op marktconformiteit van de door de
markt voorgestelde prijzen.
 Een organisatie die actief inspeelt op nieuwe ontwikkelingen of deze ontwikkelingen
stimuleert.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen:


4.

Bij het selecteren van leveranciers wordt ook geselecteerd op aspecten van duurzaamheid
(zie ook hoofdstuk 4).

Daarnaast willen we:








Toewerken naar een gecoördineerd inkoopmodel: centraal beleid met decentrale uitvoering.
Vanuit een integrale en uniforme aanpak werken en beëindigen we zoveel mogelijk
versnippering van inkoopkracht.
Actief werken aan inkoopvolwassenheid in onze organisatie en adviseren en informeren op
basis van betrouwbare analyses.
We werken resultaatgericht samen met geselecteerde marktpartijen.
Inzet van materiedeskundigheid binnen de SO&BD en de onderwijseenheden.
We werken met gestandaardiseerde documenten en procedures om hiermee de efficiëntie en
uniformiteit te verhogen en om risico’s te beheersen.
Bij onze aanbestedingen dagen we de markt uit en selecteren op kwaliteit, prestaties en prijs.

1.3 Inkoopjaarplan
Het inkoopbeleid schetst het ‘wat’ en ‘waarom’ maar niet het ‘hoe’. Het ‘hoe’ wordt jaarlijks onder
andere vastgesteld door middel van het inkoopjaarplan, waarin de concrete doelstellingen en acties
voor het komende jaar worden beschreven. Het inkoopjaarplan wordt afgestemd met het CvB, de
Tenderboard en/of managementteam.

Inkoopbeleid

Inkoopjaarplan

Inkoopjaarplan

Inkoopjaarplan

Inkoopjaarplan

2019

2020

2021

2022

Inkoopbeleid 2019 -2022, september 2019

Pagina 5 van 16

1.4 Ambitie
Landstede Groep heeft de ambitie om van transactie/commerciële inkoop door te groeien naar een
gecoördineerde inkooporganisatie. Dit past binnen een inkoopgedreven organisatie zoals Landstede
Groep. De gecoördineerde inkooporganisatie neemt de nadelen van een centrale inkooporganisatie
weg, zonder de voordelen aan te tasten. Een gecoördineerde inkooporganisatie combineert het
creëren van draagvlak met de bundeling van behoeften binnen de totale organisatie. Vanuit het
inrichtingsplan heeft Landstede Groep het volgende specifieke uitgangspunt geformuleerd betreffende
gecoördineerde inkoop:

De onderwijseenheden (geldt ook voor de eenheden binnen de SO&BD) vervullen een
duidelijke inkooprol en dragen verantwoordelijkheid voor het rechtmatig en succesvol uitvoeren
van inkoop-, contract,- en leveranciersprocessen. Het cluster Inkoop van de dienst
Organisatieondersteuning draagt zorg voor advisering, bewaken van de wettelijke en via de
beraden vastgestelde (beleids)kaders, aanleveren van informatie, coördinatie van processen,
rapportage en tools.

Dit bereik je door medewerkers uit verschillende afdelingen zo actief en gecoördineerd mogelijk te
betrekken bij de inkoopactiviteiten. De tactische inkoop wordt niet door één vaste afdeling uitgevoerd,
maar door diverse tijdelijke multidisciplinaire inkoopteams. De inkoopadviseurs, zorgen samen met de
projectleider (budgetverantwoordelijke) voor een goede samenstelling van deze inkoopteams, met een
juiste balans in deskundigheid. De inkoopteams bestaan uit medewerkers van betrokken afdelingen
plus ondersteuning van de afdelingen Financiën, Juridische zaken en ICT. De organisatie bundelt
inkoopvolume, kennis en ervaring, en creëert tegelijkertijd draagvlak bij de medewerkers.

Businessgedreven

Waarde

Inkoopgedreven

Waarde
creatie

Landstede Groep
(2019)

Externe
integratie
Interne
integratie

Gecoördineerde
inkoop
Commercieel
gericht
Gericht op
Transactie

Tijd
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2.

Welke juridische kaders zijn van toepassing?

Bij elke Europese en nationale aanbestedingsprocedure worden de volgende beginselen nageleefd:
Gelijkheidsbeginsel en non-discriminatie
Op grond waarvan aanbesteders verplicht zijn alle aanbieders gelijk te behandelen. Discriminatie op
grond van nationaliteit mag niet.
Transparantiebeginsel
Het transparantiebeginsel vloeit voort uit het beginsel van gelijke behandeling. Het
transparantiebeginsel is gericht op gelijke kansen voor alle deelnemers bij het formuleren van de
offerte die zij opmaken. Iedereen krijgt dezelfde informatie.
Objectiviteitbeginsel
De gestelde eisen en criteria om te bepalen of een inschrijver geschikt is, moeten relevant zijn voor de
te verstrekken opdracht.
Proportionaliteit
De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in
verhouding tot het voorwerp van de opdracht. Het beginsel van proportionaliteit passen wij toe bij de
te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de
contractvoorwaarden.

2.1 Wet- en regelgeving
Landstede Groep leeft de relevante wet- en regelgeving na. De voor het inkoopbeleid meest relevante
wet- en regelgeving volgen uit:
(Gewijzigde) Aanbestedingswet 2012 (ingangsdatum 1 juli 2016)
Door middel van deze wet zijn de Europese Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU
(‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 2007/66/EG (‘Rechtbeschermingsrichtlijn’) geïmplementeerd in
de Nederlandse wetgeving. Deze wet biedt een kader voor overheidsopdrachten boven en beperkt
onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.
Onder de Aanbestedingswet hangt het Aanbestedingsbesluit. Hierin zijn voorschriften opgenomen:
Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016
Het ARW dient verplicht toegepast te worden bij opdrachten voor werken onder de Europese
aanbestedingsdrempels en kan worden toegepast boven de drempel.
Gids Proportionaliteit
De Gids Proportionaliteit geeft aanwijzingen met betrekking tot te stellen eisen, voorwaarden en
criteria. Deze dienen in redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden
opdracht.
Wet Huis voor klokkenluiders
De wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016 en verplicht dat organisaties waar 50 of meer
mensen werken een klokkenluidersregeling moeten hebben. De verplichting geldt ook voor
aanbestedende diensten. Deze interne meldregeling regelt de mogelijkheden en bescherming van
werknemers die een vermoeden van een misstand willen melden en hoe de werkgever hiermee
omgaat. Hieronder vallen ook misstanden met betrekking tot integer handelen. Voorbeelden hiervan
zijn het overtreden van de wet, belangenverstrengeling of het onbehoorlijk handelen of nalaten. Deze
misstanden kunnen zich ook gedurende een aanbestedingsprocedure voordoen.

Inkoopbeleid 2019 -2022, september 2019

Pagina 7 van 16

Overig
Het Burgerlijk Wetboek vormt het wettelijke kader voor overeenkomsten. Boven de Europese
drempelbedragen dient de Aanbestedingswet 2012 te worden nageleefd. Daarnaast heeft Landstede
Groep haar eigen drempelbedragen vastgesteld. De jaarlijkse accountantscontrole moet onder andere
toezien op de rechtmatigheid van de uitgaven. Een toets op de naleving van de juridische
inkoopkaders maakt onderdeel uit van de accountantsverklaring. Niet rechtmatige gevoerde
aanbestedingen kunnen bij overschrijding van de vastgestelde bedragen leiden tot een afkeurende
accountantsverklaring bij de jaarrekening. Naast een afkeurende accountantsverklaring brengt het niet
naleven van de Aanbestedingswet 2012 risico’s met zich mee. Overeenkomsten die ten onrechte niet
Europees zijn aanbesteed zijn vernietigbaar. Bovendien kan een 'gedupeerde onderneming' zich ook
in kort geding verzetten tegen overeenkomsten die ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed. Zo'n
onderneming kan bijvoorbeeld in kort geding eisen dat de overeenkomst niet verder ten uitvoer mag
worden gelegd.

2.2 Algemene inkoopvoorwaarden
Wij hanteren de Algemene Inkoopvoorwaarden Verus (zie bijlage 1). In beginsel zijn deze van
toepassing op alle inkooptransacties en/of te sluiten overeenkomsten. Wanneer wij en de leverancier
ieder verwijzen naar de eigen voorwaarden, komt in beginsel aan de eerste verwijzing prioriteit toe. De
wet bepaalt dat aan de tweede verwijzing geen werking toekomt, wanneer daarbij niet tevens de
toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van
de hand wordt gewezen. Het is dus van belang om bij iedere offerte te verwijzen naar de
toepasselijkheid van de Algemene Inkoopvoorwaarden Verus.
In overleg met Cluster Inkoop en Juridisch Zaken kan afgeweken worden van de Algemene
Inkoopvoorwaarden Verus.
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3.

Wanneer aanbesteden?

Landstede Groep besteedt publieke middelen voor haar uitgaven. Het is van belang dat daar op
efficiënte en effectieve wijze mee om wordt gegaan. Dit betekent efficiënt en effectief inkopen zowel
op de verhouding tussen prijs en kwaliteit, maar ook op de wijze waarop wordt ingekocht
(inkoopstrategie).

3.1 Welke aanbestedingsvormen zijn er?
Europese en Nederlandse wetgeving maar ook interne afspraken bepalen de kaders en
randvoorwaarden waarbinnen het inkoopproces zich afspeelt. De waarde van de opdracht bepaalt
volgens welke procedure het inkoopproces wordt uitgevoerd. Voor de Europese aanbestedingen
gelden de wettelijke drempels. Als de geschatte waarde van de opdracht boven deze drempel uitkomt,
zijn we verplicht de Aanbestedingswet 2012 toe te passen. Voor inkopen beneden de wettelijke
drempels, gelden andere procedures en drempelbedragen (zie tabel 1, 2 en 3).
Nationaal
 Enkelvoudig onderhandse procedure
 Meervoudig onderhandse procedure
 Nationaal openbare procedure
Europees



Openbare aanbestedingsprocedure
Niet-openbare aanbestedingsprocedure

3.2 Welke aanbestedingsdrempels hanteren wij?
Tabel 1: Diensten en leveringen
Opdrachtwaarde inkoopbehoefte

Enkelvoudig
onderhands

Meervoudig
onderhands

Nationaal

Europees

Enkelvoudig
onderhands

Meervoudig
onderhands

Nationaal

Europees

Meervoudig
onderhands

Nationaal

Europees

< € 50.000,> € 50.000,- < € 214.000,> € 214.000,Tabel 2: Werken
Opdrachtwaarde inkoopbehoefte
< € 150.000,> € 150.000,- < € 1.500.000,> € 1.500.000,- < € 5.350.000,> € 5.350.000,-

Tabel 3: Sociale en specifieke diensten
Opdrachtwaarde inkoopbehoefte

Enkelvoudig
onderhands

< € 150.000,> € 150.000,- < € 750.000,> € 750.000,-
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Benoemde procedure mag wel worden toegepast.
Er mag van een Europese procedure nooit worden afgeweken.
Benoemde procedure mag niet worden toegepast.
Er mag van een Europese procedure nooit worden afgeweken
Hoe bepaal je de opdrachtwaarde?
Bij de toepassing van de hierboven opgenomen tabellen dienen de gelijksoortige opdrachten aan één
opdrachtnemer in een jaar of over meerdere jaren als één opdracht te worden gezien. Hierbij wordt
naar Landstede Groep als geheel gekeken.
De berekening van de geraamde waarde moet gebaseerd zijn op het totale bedrag dat de
opdrachtwaarde naar verwachting gaat inhouden, exclusief btw, de initiële opdrachtwaarde. Naast de
initiële opdrachtwaarde moeten ook eventuele opties of verlengingen bij de overeenkomst worden
meegenomen. Voor de berekening moeten bovendien alle percelen van de opdracht worden opgeteld.
Hoe bepaal je in welke categorie hetgeen je wil inkopen valt?
 Werken  alle bouwkundig en civieltechnische werken. Hieronder valt bijvoorbeeld de bouw
van een school. Maar ook onderhoudswerkzaamheden die verder gaan dan het enkel in stand
houden van het werk en verbouwingswerkzaamheden.
 Leveringen aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Dit zijn zaken die tastbaar
zijn maar die niet onder een werk vallen.
 Diensten  alle inkopen die niet onder werken of leveringen vallen.
 Sociale en andere specifieke diensten  Voor deze diensten geldt een vereenvoudigde
procedure, gezien de beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten. Denk
bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke
dienstverlening en administratiediensten voor onderwijs. Gezien de complexe omschrijvingen
binnen deze diensten is het verstandig de toepassing eerst bij Cluster Inkoop te toetsen.
Termijnen
Tijdens een aanbestedingsprocedure gelden bepaalde wettelijke termijnen in kalenderdagen, zodat
potentiele leveranciers voldoende tijd hebben om hun offertes in te dienen. De termijnen zijn bij alle
procedures dwingend recht, dat wil zeggen dat er niet van afgeweken kan worden. Een te late of
incomplete inschrijving is ongeldig.
Hoe lang duurt een Openbare procedure?
Nadat de aanbestedingsstukken gereed zijn, beslaat de totale openbare procedure gemiddeld
ongeveer drie maanden. In onderstaande tabel wordt een voorbeeld gegeven van de planning van
een openbare aanbestedingsprocedure.
Openbare procedure
Fase

Europees

Nationaal

Publicatie aankondiging

1 dag

1 dag

Indienen inschrijvingen

40 dagen

32 dagen

Beoordeling inschrijvingen

14 dagen

14 dagen

Gunning & Stand-still

20 dagen

20 dagen

TOTAAL

75 dagen

67 dagen
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Hoe lang duurt een Niet-openbare procedure?
Ook bij de niet-openbare procedure gelden verplichte minimale termijnen in kalenderdagen voor het
indienen van een offerte en aanvragen tot deelneming. De niet-openbare procedure beslaat
gemiddeld ongeveer vier maanden nadat de aanbestedingsstukken gereed zijn.
Niet-openbare procedure
Fase

Europees

Nationaal

Publicatie aankondiging

1 dag

1 dag

Melding inschrijvers

30 dagen

17 dagen

Selecties gegadigden

14 dagen

14 dagen

Indienen inschrijvingen

35 dagen

21 dagen

Beoordeling inschrijvingen

14 dagen

14 dagen

Gunning & Stand-still

20 dagen

20 dagen

TOTAAL

114 dagen

87 dagen

Wettelijk

Ja

Ja

Ja

Wat is de stand-still-periode?
Dit betekent dat aanbestedende diensten na voorlopige gunning minimaal twintig dagen moeten
aanhouden voordat ze een overeenkomst mogen sluiten. De termijn start bij de verzending van de
beslissing van voorlopige gunning aan alle inschrijvers. Inschrijvers kunnen deze periode gebruiken
om eventueel in beroep te gaan tegen de voorgenomen gunning.
Onderhandse procedure
Ook voor de onderhandse procedure geldt op basis van het ARW 2016 een verplichte minimale
termijn in kalenderdagen die aan inschrijvers wordt gegeven voor het indienen van hun offertes.
Onderhandse procedure
Fase

Wettelijk

Uitnodiging offerte uitvraag

1 dag

Indienen aanbiedingen

19 dagen

Beoordeling aanbiedingen

7 dagen

Gunning

1 dag

TOTAAL

28 dagen

Ja

Bovenstaande planningen dienen als voorbeeld en als indicatie van doorlooptijden zodat hiermee
rekening gehouden kan worden in planningen van de (gedelegeerde) opdrachtnemers.
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4.

Maatschappelijke verantwoord ondernemen

Juist duurzaamheid leent zich goed voor de inkoopstrategie van uitdagen en niet voorschrijven. Het
krijgt dan ook in onze aanbestedingen en offerteuitvragen volop aandacht. Daarbij staan
beschikbaarheid en betaalbaarheid centraal. We stimuleren innovatie en schaalvergroting wat aansluit
bij onze strategische belofte om te innoveren en te excelleren. We delen “best practices” en komen op
die manier tot een versnelling van onze verduurzamingsopgave.
Welke mogelijkheden hebben we tot onze beschikking:
Social return
Bij het toepassen van social return, worden er bij de inkoop afspraken gemaakt met opdrachtnemers
over het creëren van extra arbeidsplekken, werkervaring plekken of stageplekken voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn langdurig werklozen, mensen die
gedeeltelijke arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Door het op deze wijze creëren
van extra arbeidsplaatsen, kan de doelgroep participeren naar vermogen waardoor er sprake is van
extra productiviteit die anders onbenut zou blijven.
Milieuvriendelijk inkopen
Door bewust in te kopen kunnen wij een bijdrage leveren aan energiebesparing, de reductie van de
uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar duurzame energiebronnen. Dit kan door leveranciers
uit te dagen om de uitstoot van broeikasgassen in hun productieproces te minimaliseren, zuinige
apparaten te gebruiken, hun transportbewegingen te minimaliseren en gebruik te maken van
duurzame energie. Maar ook door kritisch te kijken naar onze eigen energievoorziening en
vervoersbeleid.
Biobased inkopen
Veel van de producten die we dagelijks gebruiken zijn gemaakt van fossiele grondstoffen. Er zijn
echter steeds meer 'biobased' alternatieven voor handen, gemaakt van hernieuwbaar, organisch
materiaal. Het kan interessant zijn om te kiezen voor biobased alternatieven omdat de kosten
gedurende de levensduur lager kunnen liggen en het productieproces vaak milieuvriendelijker is.
Circulair inkopen
Bij circulair inkopen borgen wij dat de producten of materialen aan het einde van de levens- of
gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus worden ingezet. Cruciaal hierbij is waarde behoud
van producten en materialen: waarde vernietiging door 'downcycling' (bijvoorbeeld A4 papier dat wordt
verwerkt tot toiletpapier) moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
Innovatiegericht inkopen
Innovatiegericht inkopen kunnen we op 2 manieren realiseren. We kunnen doelgericht het
bedrijfsleven uitdagen een innovatieve oplossing te ontwikkelen voor ons probleem. Of we kunnen
ruimte bieden aan marktpartijen om een ontwikkelde innovatieve oplossing aan te bieden. Innovatie is
van groot belang voor economische groei en vooruitgang.
Internationale sociale voorwaarden
De internationale sociale voorwaarden richten zich op het bevorderen van de internationale
arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Het
toepassen van de internationale sociale voorwaarden bij grote opdrachten voor leveringen, diensten
en werken draagt bij aan het uitbannen van zulke misstanden in de inkoopketen.
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MKB-vriendelijk inkopen
In de praktijk blijkt dat er voor MKB-bedrijven belemmeringen zijn om deel te nemen aan
aanbestedingen. Dit kan de omvang van de opdrachten zijn, disproportionele of onduidelijke
geschiktheidseisen, hoge administratieve lasten, langdurige raamcontracten en gebrek aan kennis
over aanbesteden. Door hier in onze uitvragen rekening mee te houden, is het mogelijk voor
(regionale) MKB-bedrijven om opdrachten te winnen en uit te voeren voor Landstede Groep.
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5.

Organisatorische uitgangspunten

Landstede Groep streeft een gecombineerde inkoopvorm van centraal en decentraal inkopen na:
gecoördineerde inkoop. De Dienst Organisatie Ondersteuning (Cluster Inkoop) geeft hierbij centraal
sturing aan het inkoopproces. Decentrale budgethouders bepalen zelf hun keuzes en verrichten
bestellingen, binnen de gestelde kaders.
Omvangrijke inkooptrajecten, Nationale en Europese aanbestedingen worden centraal op Stichting
niveau uitgevoerd of, indien meerdere Stichtingen dezelfde dienstverlening afnemen, op Landstede
Groep niveau. Cluster Inkoop is hierin leidend. De enkelvoudige en een deel van de meervoudige
onderhandse procedures vinden decentraal in de organisatie plaats.

5.1 Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er?
De organisatie van de centrale inkooptrajecten tot en met het contractbeheer gebeurt op verschillende
niveaus binnen de stichting. Om zorg te kunnen dragen voor een kwalitatief goede dienstverlening
wordt een aantal rollen onderscheiden. Dit zijn rollen voor het Cluster Inkoop binnen de dienst en
rollen die decentraal zijn belegd bij de onderwijseenheden en/of de overige onderdelen van de
SO/BD.
Bestuurder
Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en namens de Stichtingen
verantwoordelijk voor de contractondertekening en de uiteindelijke totstandkoming van een nieuwe
overeenkomst.
Budgetverantwoordelijke
De budgetverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de gehele raming van het budget voor de
desbetreffende eenheid/team/cluster. Deze raming is ook van belang om de aanbestedingsprocedure
te bepalen alsmede de financiële haalbaarheid van de opdracht. De budgetverantwoordelijke bij
decentrale inkopen zijn veelal de schooldirecteuren. Het bestelproces is belegd bij schooldirecties die
gemandateerd zijn tot het plaatsen van bestellingen. De schooldirecteur zorgt voor een adequate
administratieve nakoming van de verplichtingen en afspraken zoals neergelegd in het contract.
De budgetverantwoordelijke is tevens opdrachtgever of (gedelegeerd) opdrachtnemer voor een te
starten inkoopopdracht.
Inkoopteam
Bij centraal gecoördineerde inkooptrajecten wordt er een multidisciplinair inkoopteam samengesteld.
Dit team (projectgroep) wordt tijdelijk geïnstalleerd en is o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van
het pakket van eisen en wensen en het beschrijvend document. De samenstelling van deze groep kan
variëren en omvat minimaal de strategisch en/of tactisch inkoopadviseur, juridisch adviseur,
materiedeskundigen en een projectleider. Indien nodig kan er gekozen worden een externe adviseur
in te zetten. Na het afronden van een inkooptraject wordt de tijdelijke projectgroep opgeheven.
Beoordelingscommissie
De inschrijvingen die voortvloeien uit een Europese-, Nationale aanbesteding of een meervoudig
onderhandse uitvraag, worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Deze commissie toetst
alle inschrijvingen en kent, op basis van de vooraf bekendgemaakte gunningscriteria, aan de
inschrijvingen punten toe. De samenstelling van deze groep bestaat grotendeels uit de projectleden
van het inkoopteam.
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5.2 Rol van de Tenderboard
De leden van de tenderboard komen elke zes weken samen of zoveel meer als nodig is. De
Tenderboard heeft de volgende kerntaken en bevoegdheden:











Jaarlijks actualiseren van het inkoopbeleid, inkoopdoelen en algemene
inkoopstrategieën.
Toezicht houden op de juiste voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse inkoopaanbestedingsplanning.
Toezicht houden op het juist en tijdig bereiken van de inkoopresultaten en –
doelstellingen.
Toezicht houden op de afstemming en integraliteit van organisatiebeleid en
afdelingsbeleid in het inkoopbeleid.
Beslissingen nemen over gunningsbeleid, aanbestedingstrajecten, belangrijke
onderhandelingen met leveranciers, inkoop(beleid)dilemma’s, procesrisico’s,
reputatievraagstukken, relatievraagstukken met de leveranciersmarkt en
samenwerkingsvraagstukken.
Monitoren van de inkoopprestaties aan de hand van de prestatiemeting door de
strategisch inkoper.
Communicatie betreffende de voortgang van inkooptrajecten gaat via de beraden VO &
MBO, het afstemmingsoverleg SO&BD en het functioneel overleg Business Control.

In de Tenderboard hebben de volgende afgevaardigden van de organisatie zitting.






Directeur Organisatie Ondersteuning (Voorzitter)
Bedrijfsvoeringsdirecteur VO1
Bedrijfsvoeringsdirecteur MBO2
Strategisch Inkoopadviseur
Business Controller

De Tenderboardleden kunnen andere personen uitnodigen c.q. een extra overleg inplannen, rond
inkooptrajecten of andere inkoop gerelateerde thema’s.

5.3 Hoe communiceren we?
Hoe zorgen we dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is welke inkooptrajecten in
voorbereiding zijn, welke lopend zijn en welke afgerond zijn?
Interne communicatie
Iedere aanbesteding (onderhands, nationaal of Europees) wordt vooraf kenbaar gemaakt aan de
Tenderboard middels het voorleggen van het projectdocument. Tijdens het aanbestedingstraject is het
de taak van het inkoopteam om te zorgen dat de serviceorganisatie en/of de scholen geïnformeerd
blijven. Dit gebeurt op minimaal drie momenten:




Aanvang van de aanbesteding
Ontvangst van de inschrijvingen
Gunningsbeslissing

Communicatie vindt plaats via mail of wordt kenbaar gemaakt op de inkooppagina op Connect.

1
2

Vanaf medio 2020 wordt deze positie ingevuld door de Directeur VO
Vanaf medio 2020 wordt deze positie ingevuld door de Directeur MBO
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Externe communicatie
Bij de planning van inkoopprojecten worden de verplichte meldingen gedaan op TenderNed. Daar
waar er geen sprake is van verplichte melding worden zowel bestaande als nieuwe mogelijke
aanbieders geïnformeerd (mail, telefonisch) over de geplande aanbesteding.
Na afsluiten van het contract wordt in gezamenlijk overleg met de leverancier bepaald welke
informatie op welke wijze naar buiten wordt gebracht.

5.4 Lokale inkoop en samenwerkingen
Landstede is ook een partij in de regionale markt en wenst daar een bijdrage aan te leveren. Dit willen
we bij aanbestedingen en offerteuitvragen tot uitdrukking laten komen.
Bij meervoudig onderhands aanbesteden dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:
Indien de markt lokaal dusdanig is, dat zij in staat is de gevraagde producten te leveren, kunnen
geschikte lokale marktpartijen worden uitgenodigd tot het uitbrengen van een offerte. De geschiktheid
van lokale marktpartijen wordt getoetst aan de hand van de aspecten: kennis, ervaring, omzet-eis,
integriteit.
Bij enkelvoudig aanbestedingen, voor zover mogelijk, kan de voorkeur worden gegeven aan lokale
leveranciers.
Samenwerkingen
Door samenwerking kan een interessant volume worden bereikt voor potentiele leveranciers welke
ook nog logistieke voordelen voor hen opleveren die terug te vinden zijn in onder andere betere
voorwaarden en prijzen. Naast financieel voordeel leidt collegiale samenwerking tot (verbeterde)
kennisuitwisseling en efficiënter contractbeheer. Landstede staat nadrukkelijk open om actief deel te
nemen bij ontwikkelingen op het terrein van samenwerking binnen het MBO/VO of samenwerking met
organisaties binnen de eigen regio.
Samenwerkingen waar Landstede Groep onder andere al bij is aangesloten:





IGEA
SurfMarket
Energie voor Scholen
Verus

5.5 Compliance en rapportages
Het monitoren van het inkoopbeleid, zoals in voorgaande pagina’s beschreven staat, wordt vanuit het
Cluster Inkoop bewaakt. Door middel van regelmatige rapportages (onder ander de spendanalyse)
wordt gecontroleerd of producten, diensten en werken rechtmatig en doelmatig zijn ingekocht. De
rechtmatigheidscontrole wordt ook jaarlijks door de accountant uitgevoerd als onderdeel van de
controle op de jaarrekening.
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