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Vacature bij de FLIB!
Door het vertrek van Ruud Scheerder per 1 maart aanstaande, is er een vacature bij de FLIB:
portfoliomanager met als expertise facilitair. De volledige tekst van de vacature vindt u hier:
https://www.ifv.nl/Paginas/Werken-bij.aspx
Ondertekening overeenkomst Werkplekinrichting
Op 6 december was dan zover: het taart momentje voor de aanbesteding
werkplekinrichting!
Na deze aanbesteding, onder aanvoering van boegbeeld Paul van
Mullekom (regionaal commandant Limburg Noord) en projectleider Martin
van Loveren (teamleider informatievoorziening Gooi & Vechtstreek en
Flevoland) en met ondersteuning van de FLIB, konden de handtekeningen
gezet worden onder de overeenkomst met Scholten Awater. Daarmee is de
levering van hardware voor ICT, zoals laptops en devices, voor 10 regio’s
en het IFV voor de komende jaren geborgd. Daarbij gaat het niet alleen om
een scherpe prijsstelling, maar ook om ontzorging op het gebied van
bestellen en leveren.
Inmiddels zijn de eerste ervaringen met bestellen binnen de overeenkomst opgedaan. Daarbij is er
speciale aandacht voor het functioneren van de webshop, en de laagste prijsgarantie.
Projectleider: Joop Schuilenburg
Portfoliomanager: Sara Amiryany Araghy
Watertransportsysteem WTS2.0
Er wordt hard gewerkt aan de documenten die nodig zijn om de aanbesteding watertransportsysteem
WTS 2.0 te gaan publiceren. Die publicatie verwachten we in het eerste kwartaal 2018.
Projectleider: René Rieken
Portfoliomanager: Devie Boekel
Duikopleidingen
Een werkgroep, met opdracht vanuit de RBC, heeft zich gebogen over het vraagstuk of er
samenwerking mogelijk is op het gebied van duikopleidingen. Samen aanbesteden lijkt vooralsnog
geen toegevoegde waarde te hebben, maar samenwerken mogelijk wel. Het LOBO, het
overlegplatform van de 18 brandweer opleidingsinstituten, gaat er nu mee verder.
Portfoliomanager: Devie Boekel
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2e plaats KoopWijsPrijs voor het IFV
Op 14 december 2017 vond in Maarssen in de FABRIQUE het Pianoo congres ‘Samen werkt!’ plaats.
Tijdens deze bijeenkomst ontving Ruud Scheerder namens het IFV de tweede prijs in de wedstrijd
‘KoopWijsPrijs’.
De KoopWijsPrijs is een landelijke prijs voor de manier waarop
overheden omgaan met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
(MVI). De prijs is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer en
wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Alle MVI actieplannen die
zijn ingediend voor 15 september 2017 hebben dit jaar
meegedongen naar een nominatie.
Portfoliomanager: Ruud Scheerder
IBARC
De geluidstesten zijn inmiddels afgerond, en de resultaten worden 17 januari besproken in de
expertgroep. Hun conclusies worden dan begin februari besproken in de stuurgroep.
De inventarisatie van IBARC 3 is grotendeels afgerond. Regio’s die alsnog interesse hebben om deel
te nemen, kunnen hun gegevens tot 1 februari 2018 aanleveren bij Sharanda de Jong.
Projectleider: Martin Meijer
Portfoliomanager: Sara Amiryany Araghy
Microsoft Licenties
Het juridisch advies is afgerond en zal in de komende stuurgroepvergadering worden besproken,.
Hierna zal het worden gedeeld -samen met de ontwikkelde standaard documenten- met de
deelnemende regio’s.
Projectleider: Martin Meijer
Portfoliomanager: Sara Amiryany Araghy

Kennisdag inkoop van uitrukkleding op 18 januari 2018
Op 18 januari vindt de kennisdag inkoop van uitrukkleding plaats bij het IFV in Arnhem, georganiseerd
door Maarten Smelt (Twente), Bart Noordzij (Gooi & Vechtstreek) en Ruud Scheerder (FLIB). Voor het
volledige programma en aanmelden klik je op:

https://www.ifv.nl/congressen/Paginas/Kennisbijeenkomst-Uitrukkleding.aspx
Portfoliomanager: Ruud Scheerder
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Bijeenkomst ‘onvoorziene kosten in overeenkomsten’ op 6 maart 2018
Op 6 maart organiseert de FLIB de bijeenkomst ‘onvoorziene kosten in overeenkomsten’, en daar zijn
nog enkele plaatsen vrij. De training is bedoeld voor iedereen die hier belangstelling voor heeft, er
kunnen dus meerdere mensen per regio deelnemen.
Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan maken we een wachtlijst voor een volgende sessie.
Aanmelden kan bij stafbureau@ifv.nl
Portfoliomanager: Devie Boekel
Bijeenkomsten jurisprudentie
‘Ik vond het een prima cursus, en Theo van der Linden kan er enthousiast en met leuke anekdotes
over vertellen. Tempo was lekker hoog zodat de droge jurisprudentie vlot door werd genomen, en door
het highlighten in de tekstuitspraken kon je snel de kern vinden van het verhaal. Daarnaast was de
quizvorm uitdagend om goed je best te doen op de antwoorden en was het boek achteraf voor
iedereen een leuke (troost)prijs. Kortom, een leerzame dag, voor herhaling vatbaar en wellicht voor
meer onderwerpen te gebruiken dan alleen bij aanbesteden.’
Dat was de reactie van Edwin Loermans, jurist bij de VNOG, gevraagd naar zijn ervaring met de
bijeenkomst jurisprudentie. En hij was niet de enige die er erg positief over was. Daarom organiseren
we in het voor- en najaar weer zo’n training, de precieze data volgen zo snel mogelijk.
Portfoliomanager: Devie Boekel
Truckkartel
De besprekingen met Hausfeld & Contract over hun eventuele ondersteuning van claims in het kader
van het truckkartel, vorderen gestaag. Op 1 februari worden de directeuren bedrijfsvoering
geïnformeerd in hun landelijke overleg, en de leden van de RBC worden op 25 januari bijgepraat.
Deze informatie wordt uiteraard ook gedeeld met de leden van de vakgroep inkoop en met MSO.
Portfoliomanager: Devie Boekel
Nieuwe drempelbedragen per 1 januari 2018
De drempelbedragen zijn van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 als volgt:
Diensten en leveringen: € 221.000,-- excl. btw
Werken: € 5.548.000,-- excl. Btw
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14 zeecontainers minder pesticides door inkoop duurzame kleding
Op Aanbestedingscafé is een artikel gepubliceerd over de resultaten die behaald zijn qua
duurzaamheid in de kledingaanbestedingen van de FLIB:

https://www.aanbestedingscafe.nl/duurzame-kleding-bespaart-14-zeecontainers-pesticideper-jaar/
Portfoliomanager: Ruud Scheerder
Geen bijeenkomst bestellers PON
Er komt geen bijeenkomst voor de bestellers bij PON, omdat er te weinig belangstelling voor bleek te
zijn. Mocht iemand daar op terug willen komen, laat het dan weten aan Devie Boekel.
Portfoliomanager: Devie Boekel
Aanbesteding ambulancekleding
De voorlopige selectie voor deze aanbesteding is afgerond, en er zijn per perceel vijf partijen. De
verwachting is dat definitieve gunning plaats vindt eind april / begin mei 2018.
Portfoliomanager: Ruud Scheerder
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