Vakgroep Interieurbeplanters

Effectiever aanbesteden met
standaarden
Interieurbeplanters nemen
steeds vaker deel aan
(openbare) aanbestedingen.
Er zijn echter maar weinig
aanbestedende diensten die
kennis hebben van het
product ‘interieurbeplanting’
en de markt in Nederland.
Daardoor zijn bestekken voor
interieurbeplanting vaak niet
duidelijk en leiden ze niet tot
het gewenste resultaat. VHG
Vakgroep Interieurbeplanters
heeft vorig jaar een onderzoek
laten doen om te komen tot
effectiever aanbesteden in
hun sector.
Door Annemieke Bos

Doel van het door Tendercoach uitgevoerde onderzoek was onder andere om een
praktisch handvat te ontwikkelen met
daarin aanbevelingen voor een goed
bestek, door te komen tot meer uniformering in het uitvragen van opdrachten. Hierdoor zal het voor inschrijvers eenvoudiger
worden in te schrijven. Opdrachtgevers
kunnen dan bovendien eenvoudiger
inschrijvingen vergelijken. VHG Vakgroep
Interieurbeplanters wil dan ook graag een
standaard ontwikkelen voor het communiceren over interieurbeplanting en heeft
daarvoor inmiddels een notitie opgesteld.
VHG Magazine vroeg vakgroepsecretaris
Marc Custers om nadere toelichting:

Waarom wil Vakgroep Interieurbeplanters komen tot standaarden?
“In de praktijk hanteren leveranciers verschillende berekeningswijzen bij het
opstellen van offertes. Niet iedereen verstaat hetzelfde onder een planteenheid en
niet iedereen gaat op dezelfde manier met
plantvervanging om. Ook is het zo dat niet
iedereen op dezelfde wijze een toeslag
verwerkt op planten die moeilijker te bereiken zijn bij het onderhoud. Hierdoor is het
voor (potentiële) klanten lastig om offertes
te beoordelen en te vergelijken. De standaarden zijn daarnaast een richtlijn voor
het op een realistische wijze uitvragen van
een opdracht. Dit voorkomt dat iedereen
druk is met niet-relevante vragen.”

Waarom is het zo belangrijk om te
werken met standaard planteenheden?
“Je denkt misschien, een plant is een
plant, maar daar is toch echt onderscheid in. Neem bijvoorbeeld een solitaire plant in de hoek van een kantoor. Die
heeft een ander formaat en een andere
waarde dan een grote plant in de hal.
Ook het onderhoud verschilt. Die grote
plant moet worden gesnoeid, daar heb
je een trapje bij nodig enzovoorts. Een
planteenheid wordt bepaald door de
potmaat en combinatiehoogte (optelling
van hoogte van de sokkel, pot en plant).
Een plant in een pot met een doorsnede
van 60 cm en 2,5 m hoogte staat volgens de nieuwe standaard voor 3,5
planteenheden. Wanneer iedereen op
een andere wijze bepaalt hoeveel planteenheden een object is, dan ontstaat er
miscommunicatie. Dat moet je als branche niet willen.”

als er veiligheidsvoorschriften gelden of
wanneer het project grote loopafstanden
kent tussen de planteenheden.”

Alle uitgangspunten staan nu in een
notitie, wat verwachten jullie ervan?

Hoe bereken je het onderhoud?

“In de notitie staan de standaarden voorgesteld als het gaat om planteenheid,
combinatiehoogte, onderhoud, plantvervanging, plantkeuze, systemen en wat te
doen bij het overnemen van projecten. Het
voorstel is nu aangenomen door de vakgroep en zal breed worden gecommuniceerd aan de achterban en de aanbestedende diensten. Het is belangrijk dat de
hele branche er achter staat. Niet alle
bedrijven zullen direct deze werkwijze
overnemen. De standaard geeft klanten
echter wel de mogelijkheid om offertes om
te rekenen naar de standaard en gericht
vragen te stellen aan de leveranciers. In
bestekken kan juist op basis van de standaard worden uitgevraagd, misschien wel
met beeldmateriaal, om te voorkomen dat
bij de beoordeling appels met peren moeten worden vergeleken.”

“Voor het onderhoud houdt je rekening
met een bedrag per planteenheid. Daarop kan dan nog een toeslag komen wanneer een planteenheid of een totaal project moeilijk toegankelijk is. Bijvoorbeeld

Meer informatie over standaarden in de
interieurbeplanting is te vinden op www.vhg.org
onder ‘projecten’ van VHG Vakgroep
Interieurbeplanters.
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