Richtlijnen voor doelmatig en efficiënt
selecteren en gunnen bij groenwerken
Veel business to business werkende bedrijven hebben te maken met aanbestedingen.
Een aanbestedingsprocedure verloopt niet altijd soepel en is vaak een tijdrovende
onderneming.

Samen

VHG en Stadswerk willen samen
optrekken in het ontwikkelen van een
adviserende richtlijn voor doelmatig
en efficiënt selecteren en gunnen bij
groenwerken in de vorm van een voorstel
en voorbeelden (best practices) voor
gemeenten en andere aanbestedende
diensten met als doel een soepel en
harmonieus verlopend inkoopproces
tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

ACHTERGROND

Ondernemers ervaren onder andere de
volgende problemen:
• verschillen in gemeentelijk inkoopbeleid;
• bij elke aanbesteding moet men zich
verdiepen de procedure en het beleid
van de gemeente;
• hierdoor veel kans op fouten waardoor de inschrijving als ongeldig
wordt verklaard;
• bij elke inschrijving moeten dezelfde
bewijsstukken opnieuw worden
aangeleverd;
• waterdichte bestekken en voorwaarden
om alle risico’s voor de opdrachtgever
uit te sluiten wat een grote druk legt
op de opdrachtnemer ten aanzien van
administratieve lasten en het deelnemen aan een aanbesteding.
komen tot uitwisseling van ervaringen
én tot aanbevelingen. Deze aanbevelingen
zullen de basis vormen voor de adviserende richtlijn welke we in zomer willen
presenteren.

gehouden met een evenwichtige samenstelling voor wat betreft deelnemers van
de VHG en Stadswerk.

Gratis

Aan deelname zijn geen kosten verbonden,
maar inschrijving is niet vrijblijvend. De
bijeenkomsten staan open voor maximaal
25 deelnemers waarbij rekening wordt

Voor meer informatie en aanmelding kunt
u contact opnemen met p.int.veld@vhg.org.
Voor exacte datum en plaats houdt u de site
van de VHG en de digitale nieuwsbrief in
de gaten.

Richtlijn

Om te zorgen dat dit een richtlijn wordt
waarin rekening is gehouden met de
praktijk van zowel de kant van de
opdrachtgever als opdrachtnemer worden
er in de periode van 9 maart tot 18 maart
drie regionale file-bijeenkomsten georganiseerd waarbij zowel leden van Stadswerk
als leden van de VHG worden uitgenodigd.
Centrale vraag van deze file-bijeenkomsten
is: hoe komen we tot doelmatiger en
efficiënter selecteren en gunnen? Kortom:
opdrachtgevers en opdrachtnemers

Data en locaties
Datum
9 maart
(half maart)
(eind maart)

Tijd
16:00 – 18.30 uur
16:00 – 18.30 uur
16:00 – 18.30 uur

Locatie
Harderwijk (noord)
Alphen aan de Rijn (midden)
Eindhoven (zuid)

De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Bent u niet in de
gelegenheid één van de bijeenkomsten bij te wonen, maar wilt u toch graag uw
ervaringen delen, neem dan contact op met Petra in ’t Veld via p.int.veld@vhg.org.
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