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Meld een jarige aan via redactie.wct@persgroep.nl

Taart voor attente ‘kraam’

Kraamverzorgster 
Liesbeth is sinds zondag 
50 jaar. Al meer dan 1000 
baby’s heeft ze geboren 
zien worden. Als onze 
Jarige van de Week mag 
ze bij bakkerij Lakerveld 
een taart ophalen. 

Schoonzus Aline: “Dat Lies-
beth een bijzonder mooie 
vrouw is zullen velen uit 
deze omtrek weten. Lies-
beth doet haar werk al meer 
dan 25 jaar met heel veel 
plezier en toewijding! Ieder 
gezin waar Liesbeth heeft 

gekraamd zal beamen dat 
Liesbeth graag mensen ver-
went. Ook in de vrienden-

kring weet iedereen hoe at-
tent Liesbeth is. Zo komt ze 
graag om de hoek kijken als 
iets te vieren is, maar mocht 
er ergens verdriet of pro-
blemen zijn dan heeft Lies-
beth ook een groot hart en 
een luisterend oor. Ook een 
bosje bloemen zal dan niet 
ontbreken. Wij als familie 
ervaren Liesbeth als warm, 
lief en zorgzaam persoon.”
Ook een Jarige opgeven en 
kans maken op een heerlijke 
taart van bakkerij Laker-
veld? Mail een foto, naam 
en geboortedatum van de 
jarige naar redactie.wct@
persgroep.nl

Liesbeth Scherpenzeel is 50 jaar geworden en mag een taart ophalen bij bakkerij Lakerveld. 

Met uitzondering van  de schorten is alles uit het atelier Duke & Sons hand-gestikt, zoals Jan den 
Hartogh hier demonstreert. Foto: Ben Blom

Leerbewerker
Jan den Hartogh 
controleert twee stukken 
leer, als correspondent 
Ben Blom hem bezoekt. 
Ze zijn  voor een 
prototype van een 
elektrische fi ets. 

Wijk bij Duurstede - “Mijn 
naam staat erop, dus het 
moet wel goed zijn” zegt hij, 
terwijl hij koffi e inschenkt. 
Jan was twintig jaar desig-
ner. Als hobby maakte hij 
kleine lederen accessoires. 
Dat viel de Italiaanse mode-
designer Piero Turk op, toen 

ze samen in Amsterdam za-
ten te eten. “Je maakt mooie 
dingen, jij moet een leer-
bewerkersopleiding gaan 
volgen.” Na overleg met het 
thuisfront heeft Jan die raad 
opgevolgd. Naast zijn gewo-
ne werk kreeg hij de tech-
nische kant van het vak bij 
Leerlokaal in Arnhem on-
der de knie. Het aanvanke-
lijke idee om professioneel 
tassen te ontwerpen, liet hij 
snel varen. Die markt wordt 
overspoeld. Hij vond een 
eerste markt bij de denim 
liefhebbers met waardering 
voor ambachtelijke kwali-
teit. Vanuit zijn achtergrond 

zorgde hij vanaf het begin 
voor goede vormgeving en 
goede fotografi e. Dat trekt 
aandacht en uit een onver-
wachte hoek werd contact 
gezocht. De Bike Shed Mo-
torcycle Club met een com-
munity van 650.000 volgers. 
“Of hij in Londen een week-
end leerdemonstratie wilde 
geven.” Vanaf dat moment 
kwamen er opdrachten uit 
de hele wereld. Het was 
zoon Sven die hem onder-
steunde in de beslissing om 
zelfstandig te gaan werken. 
Hij kwam met het citaat 
‘Leef niet het leven van een 
ander’, van Steve Jobs.

Wijkse Ambachten

Transparantie
De gemeente heeft een openbaar 
beleid, inkoopvoorwaarden en een 
klachtenprocedure. Tot er een nieuwe, 
mooiere website is gemaakt, waren 
die makkelijk van de website te halen. 
Op dit moment zijn die op aanvraag 
beschikbaar. De verwachting is dat 
ze snel weer vanuit de website zijn te 
benaderen.

Door Ben Blom

Het inkoopproces van een 
gemeente is aan wetten en 
regels gebonden. De ge-
meente Wijk bij Duurstede 
kan zo’n dertien miljoen 
zelf beïnvloeden. Omdat 
er vragen gesteld worden 
als werk verricht wordt 
door bedrijven buiten de 
gemeente of regio, is de 
Wijkse Courant in gesprek 
gegaan met ambtenaren 
die namens de gemeente 
inkopen. Voor dit artikel 
zijn we op zoek gegaan naar 
de afspraken – het beleid 
– dat de gemeente heeft 
vastgelegd. In een later arti-
kel zullen we op zoek gaan 
naar de uitvoering van het 
beleid en hoe het door on-
dernemers wordt ervaren.

Uitgangspunten
De gemeente wil de pu-
blieke middelen - geld - dat 
haar door de gemeenschap 
ter beschikking wordt ge-
steld, doelmatig gebruiken. 
Tegelijkertijd wil de ge-

meente alle aanbieders bin-
nen en buiten de gemeente 
een eerlijke kans geven. 

Wet- en regelgeving
De gemeente kan op twee 
manieren inkopen: op basis 
van onderhandelen of door 
een openbare aanbesteding. 
Bij onderhandelen wordt 
een verschil gemaakt tus-
sen eenmalige en repeteren-
de aankopen. Een aanbe-
steding kan nationaal of 
Europees zijn. Hierbij mag 
vooraf geen leveranciersse-

lectie plaats vinden en mag 
geen lokaal beleid worden 
toegepast. Er zijn grensbe-
dragen waarboven het ver-
plicht is om Europees aan 
te besteden, in 2016 is dat 
290 duizend (diensten) en 
5,225 miljoeneuro (werken). 
De grens voor nationaal 

aanbesteden verschilt per 
organisatie.

Organisatie
In Wijk bij Duurstede wordt 
ingekocht door materiedes-
kundigen. Boven 25 dui-
zend euro is het verplicht 
om een inkoopadviseur in 
te schakelen. Tot 1 januari 
2015 werkte één inkoopad-
viseur voor zowel Bunnik 
als Wijk. Het inkoopbeleid 
was tussen beide gemeen-
ten afgestemd. Nadat de ad-
viseur uit dienst is gegaan, 
is er samen met Houten een 
beleid geformuleerd. Dit is 
vastgelegd in de nota “Slim 
inkopen doe je samen”. Die 
geldt tot 2018. Vanaf 2015 
wordt gebruik gemaakt van 
inkoopadviseurs van de ge-
meente Houten. In Houten 
wordt centraal ingekocht. 

Gemeentelijk beleid
Binnen de wettelijke nor-
men past Wijk bij Duur-
stede gemeentelijk beleid 
toe: als Fair Trade gemeente 
is duurzaamheid een 
criterium. Bij een aanschaf 
wordt gelet op het verbruik, 
qua kosten en milieubelas-
ting, tijdens en na gebruik. 
Daarnaast is een aanbieder 
verplicht voor het uitvoeren 
van een werk tenminste 
vijf procent van de som als 
“Social Return” in te zetten, 
waardoor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans krijgen.

Lokaal inkopen en aanbe-
steden
De gemeente zet zich in 
om de lokale ondernemers 
een faire kans te geven. Bij 
de inkoop van facilitaire 
zaken geeft Marian van den 
Brink aan “waar bedrijven 
vanuit inkoopvoordeel vaak 
kiezen voor vaste voorkeur-
leveranciers, zullen wij 
juist wisselen om meerdere 
ondernemers een gelijke 
kans te geven.” Uiteraard 
moet het wel binnen de 
budgetten realiseerbaar 
blijven. Jelger Takken is als 

Coördinator Duurzaamheid 
trots op de Wijkse onderne-
mer die de zonnepanelen 
op het dak van het huis van 
de gemeente heeft gereali-
seerd. 
Gertjan van Dijkhuizen laat 
desgevraagd weten dat een 
centraal register van alle 
opdrachten in ontwikke-
ling is. Dat is lastig omdat 
de inkoop over materiedes-
kundigen is verdeeld, maar 
het komend jaar gaan grote 
stappen worden gezet. Hij 
wijst ook op het bestaan 
van werkbijduurstede.nl. 
“Daar moeten alle projecten 

op worden gemeld, zodat 
de ondernemers de actuele 
projecten makkelijk kun-
nen vinden.”

Vergelijking
Enige jaren geleden heeft de 
rekenkamer van Coevorden 
het inkoopbeleid vergeleken 
met  buurgemeente Har-
denberg. Coevorden kocht 
minder lokaal dan Harden-
berg. Beide bleken volgens 
de regels te werken. 
Coevorden had een voor-
keur voor landelijk aanbe-
steden, waar Hardenberg 
ging onderhandelen.

Lokaal inkopen en aanbesteden, hoe zit het

Omdat er vragen gesteld worden als werk verricht wordt door bedrijven buiten de gemeente, 
is de Wijkse Courant in gesprek gegaan met ambtenaren die namens de gemeente inkopen. 

‘MEER WISSELEN 
OM MEERDERE 
ONDERNEMERS GELIJKE 
KANS TE GEVEN’
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