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Inhoud presentatie 
 natuurmonumenten?  
-  ons werkveld 
-  beleid inkoop 
-  praktijk 
 



We beschermen en behouden natuur en cultureel erfgoed in Nederland. 

Voor altijd en iedereen, omdat we geloven dat natuur de grootste bron 

van fascinatie en verwondering is. 



Ons werkveld 
 
Van natuur tot recreatie tot cultuurhistorie 



Inkoopwaarde 

€5.000-15.000 
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Inkoopbehoefte 

Niet gesubsidieerd Gesubsidieerd 

Uitgangspunten subsidiegever leidend 

(inkoopwaarde €0 en hoger) 

Indien pakketstrategie:  

Volg de instructies 

Inkoopaanpak motiveren  

in het projectplan 1) 

Bestellen 

(conform 

mandaterings-

regeling) 

Eén offerte 
Minimaal drie 

offertes 

Niet 

gereguleerde 

procedure 

Meervoudig 

onderhands, 

drie offertes 

(ARW 2012) 

Nationale 

niet-openbare 

procedure 

(ARW 2012) 

Nationale of 

 Europese 

openbare 

procedure 

(ARW 2012) 

Inkoopwaarde  

< €5.000 

Inkoopwaarde  

> €15.000 2) 

Indien geen pakketstrategie:  

1) Bij twijfel altijd de procedurekeuze voorleggen aan de inkoopadviseur. 

2) Inkoopadviseur kan altijd geraadpleegd worden 



Beleid Natuurmonumenten 

Project 

regulier 



Projecten 

• sinds 1-4 -2016 >25k inkoopplannen maken 
 
Voorbereiding 

• Inkoopplan: vooraf beslist hoe je de offerte toets 
standaard EMVI 
(randvoorwaarden Bosschap, administratie, houtoogst stromen inzichtelijk maken) 
 
 
Offerte traject: voorselectie op basis van ervaringen, kennis  en referenties 
 
Offerte: via 

• Werkomschrijving 

• Beeldbeschrijving 

• gezamenlijk ontwerp 
 
(beoordeling second opinion ivm technisch inhoudelijk mogelijk) 
 
Gunning 
 
kwaliteitscontrole uitvoering 
 
Uitvoeringsbegeleiding door externen 
open administratie + logboek 
(tussentijdse) evaluatie 
 
 
Oplevering 
 
oplevering door extern 
inboetregeling 
opleverdocument 
 
Vergunningen via  aannemer of opdrachtgever 
 
 



Regulier werk 
 
Nu: langlopende afspraken, contractvorm of vanuit offerte uit jaar X 

>2016: inkoopbeleid met inkoopplannen 
 
Offerte via beeldbestek/referentiebeeld 
gecertificeerd bedrijf (ERBO, FSC, ISO, VCA) 
plan van aanpak zeer belangrijk 
contractbasis 
prijs/kwaliteit check op landelijke basis 
communicatie met opdrachtgever en omgeving 
 
 



Labels aannemers 
 
Vooral betrekking op 
kennis en ervaring 
arbo 
cao 
milieu 
duurzaam bosbeheer 

 



Praktijk 

• Flora en faunacheck vooraf, incl. blessen 

• Opstart werkzaamheden 

• instructies F&F check bespreken 

• WIK-kaarten 

• Tussentijdse evaluaties 

• oplevering 

 



Concluderend 
belangrijke eigenschappen aannemer: 
 

• Inhoudelijk bekend zijn met werkveld 

• Gecertificeerd  maar ook “betrouwbaar” bedrijf 

• Met de opdrachtgever kunnen meedenken 

• zich kunnen inleven in opdracht en omgeving en werkveld 

• Inventief kunnen handelen 

• Communcatief open en pro actief 

• Heldere en zakelijke administratie 

• Flexibel zijn 

 



Vragen? 


