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De FLIB is weer compleet: Sara Amiryany – Araghy is aan de slag!
Een korte introductie van Sara:
‘Mijn naam is Sara Amiryany Araghy. Sinds 6 juni 2017 ben ik werkzaam als Portfolio Manager ICT
van de FLIB. In deze functie ben ik, samen met de andere collega’s van het team, onder andere
verantwoordelijk voor het verbinden van de regio’s en het opbouwen van het portfolio ICT.
De afgelopen 5,5 jaar heb ik in diverse functies bij de VRU gewerkt, voornamelijk als accountmanager
ICT. Hiervoor had ik verschillende functies binnen ICT en Sales bij grote commerciële IT bedrijven.
Op dit moment woon ik in Den Haag met mijn man en dochter van 1,5 jr. In mijn vrije tijd houd ik van
lekker eten en drinken met vrienden en familie. Wanneer het mogelijk is gaan wij op reis. Als er nog
tijd over is ga ik creatief aan de slag met bijvoorbeeld decoreren. ‘
Sara is bereikbaar op GSM 06 40 12 59 92 en sara.amiryanyaraghy@ifv.nl .
Voortgang Microsoft licenties
De projectgroep gaat opnieuw in gesprek met Microsoft, over de voorwaarden ná juni 2017.
Inmiddels hebben twee regio’s (Kennemerland en Zaanstreek Waterland) een succesvolle
aanbesteding gedaan om een reseller te selecteren.
Alle documenten die nodig zijn voor het doen van zo’n aanbesteding, worden verzameld in een
dossier. Het gaat dan om de aanbestedingsdocumenten, sjablonen van brieven, en een lijst van de
resellers die benaderd kunnen worden. Ook de juridische onderbouwing waaruit blijkt dat de
aanbesteding op deze manier rechtmatig is, is onderdeel van het dossier, dat ter beschikking gesteld
wordt aan alle regio’s.
Projectleider: Martin Meijer
Portfoliomanager: Nikoletta Németh
Voortgang Werkplekinrichting
De aanbesteding voor werkplekinrichting nadert de ontknoping: op 19 juli om 12.00 uur moeten de
inschrijvingen binnen zijn. De beoordeling van de offertes gebeurt op 27 juli. Vanuit de regio’s zijn
hierbij betrokken Ton Driessen (ZHZ, inkoopdeskundige), René Overdevest en Alex Steenvoorden
(beiden ICT-deskundigen uit Haaglanden).
Mochten meer mensen mee willen doen met de offerte beoordeling, neem dan vooral contact op met
Denise Baecklant.
Projectleider: Martin van Loveren
Portfoliomanager a.i.: Joop Schuilenburg
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Belangstelling voor bijeenkomst jurisprudentie?
Heb je belangstelling voor een bijeenkomst waar je bijgepraat wordt over jurisprudentie? Laat het ons
dan weten! Niet alleen omdat de kosten dan lager zullen zijn dan bij individuele deelname aan zo’n
bijeenkomst, maar vooral ook omdat het interessant is er met collega’s over van gedachten te
wisselen.
De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor inkopers, maar voor iedereen die hier belangstelling voor
heeft; het aantal deelnemers per regio heeft geen limiet.
Belangstelling melden dwingt uiteraard niet tot deelname, maar als we weten hoeveel mensen er
ongeveer zouden willen komen, kunnen we de kosten per deelnemer goed inschatten.
Aanmelden kan bij stafbureau@ifv.nl .
Portfoliomanager: Devie Boekel
In company training ‘Onvoorziene kosten in een overeenkomst’
We zijn in gesprek over een in company training over onvoorziene kosten in overeenkomsten (zie de
omschrijving in de bijlage). Als we weten óf en hoeveel belangstelling er is voor deze training, kunnen
we de kosten per persoon vaststellen. Bij de minimale deelname van 17 mensen, bedragen die kosten
circa 200 euro per persoon.
Ook deze training is, net als de bijeenkomst over jurisprudentie, voor iedereen die hier belangstelling
voor heeft, en er kunnen dus meerdere mensen per regio deelnemen. En ook voor deze training geldt
dat we de kosten exact in kunnen schatten, als we weten hoeveel animo er is. Zodat er geen
onvoorziene kosten om de hoek komen kijken…
Aanmelden kan bij stafbureau@ifv.nl .
Portfoliomanager: Devie Boekel
BUMA STEMRA
De inventarisatiesheets lopen momenteel binnen, 14 regio’s hebben zich inmiddels gemeld.
Aanmelden kan nog tot 1 augustus. In de periode daarna gaan Mariëlle Hunnekens en Ruud
Scheerder met BUMA om de tafel.
Portfoliomanager: Ruud Scheerder
Evaluatie Landelijke Aanbesteding Dienstvoertuigen Brandweer LADB
De eerste contractbesprekingen voor de vier percelen van de LADB komt eraan. Daarom gaat er een
inventarisatie gedaan worden naar de ervaringen onder de inkopers en de bestellers.
Portfoliomanager: Devie Boekel
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Bijeenkomst bestellers LADB
Er is een bijeenkomst geweest van de bestellers van dienstvoertuigen, perceel 1 van de LADB, bij
PON. Een aantal mensen gaf toen aan, belangstelling te hebben om vaker bij elkaar te komen.
Als je daar inderdaad belangstelling voor hebt, zou je dat dan willen laten weten, en ook wat je dan
zou willen bespreken / delen?
Aanmelden kan bij stafbureau@ifv.nl .
Portfoliomanager: Devie Boekel
Groot watertransport WTS 2.0
De klankbordgroep is bij elkaar geweest voor bespreking van het proces om tot mandatering voor de
aanbesteding te komen, tot een goed programma van eisen, en de rol van de klankbordgroep daarin.
In september komt de stuurgroep weer bij elkaar.
Projectleider: René Rieken
Portfoliomanager: Devie Boekel
Warmtebeeldcamera’s WBC
Alle betrokken regio’s hebben nu een overeenkomst voor deze camera’s.
Portfoliomanager: Devie Boekel.
Energie
Het contract met Greenchoice is inmiddels met een jaar verlengd. De prijzen zijn nog steeds aan het
dalen, dus er wordt nog niet ‘geclickt’ voor 2018.
Portfoliomanager: Ruud Scheerder
Retourstroom overtollige brandweerkleding
Inmiddels nemen 21 regio’s deel aan het project retourstroom, en er wordt hard gewerkt aan financieel
plan voor de structurele fase. Er zijn inmiddels besprekingen met een bedrijf dat een concrete
herbestemming heeft voor overtollige bluskleding….barbecue schorten!
Portfoliomanager: Ruud Scheerder
Europese aanbesteding ambulancekleding
Voor de Europese (niet openbare) aanbesteding ambulancekleding is het selectiedocument in het
stadium van afronden. Er wordt hierbij zwaar ingezet op de Sociale Voorwaarden in de textielketens.
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De projectgroepleden inclusief de hoofden facilitaire zaken van de RAV’s hebben het document in hun
bezit, en kunnen hun feedback aanleveren.
De verwachting is dat er begin augustus gepubliceerd kan worden.
Portfoliomanager: Ruud Scheerder
Afronding contractenkalender FLIB
Bij de start van de pilot van de FLIB was de scope vooral het ondersteunen van interregionale /
landelijke aanbestedingen. Inmiddels is die scope aangepast, en richt de FLIB zich op het ontwikkelen
van kennis en expertise op specifieke inkoopgebieden. Daarbij kan het nog altijd zo zijn dat de FLIB
een aanbesteding ondersteunt, als dat verstandig en gewenst is.
Daarmee is het moment gekomen om de contractenkalender af te bouwen. In de vakgroep inkoop van
juni 2017 is hierover een notitie besproken en aangenomen (zie bijlage).
Voor drie onderwerpen willen we graag weten of er belangstelling voor een aanbesteding is: warme
dranken automaten, kantoorartikelen en verblijfsartikelen voor reizigers. Als er belangstelling voor is,
gaan we die aanbestedingen uiteraard oppakken, zoals indertijd beloofd.
Als je belangstelling hebt, zou je dat dan willen laten weten via stafbureau@ifv.nl ?
Accountmanager: Denise Baecklant
Vastgoedcongres
Op donderdag 14 september vindt het vastgoedcongres plaats. De definitieve uitnodiging en het
programma volgen een dezer dagen, maar zet het alvast in je agenda!
Projectleider: Rob Barendse (Haaglanden)
Portfoliomanager: Ruud Scheerder
Informatieve bijeenkomst manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Eind september willen we een informatieve bijeenkomst organiseren over het manifest
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, en wat het op kan leveren hieraan deel te nemen.
Portfoliomanager: Ruud Scheerder
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