
Samenwerken Loont!!!   

 

Aanbesteding beweegbare kunstwerken Overijssel. 

 

In mei zag Hobo Hydrauliek uit Emmen dat de Provincie Overijssel een Europese aanbesteding ging houden voor 

het onderhoud aan bruggen en sluizen in deze provincie. Voor het eerst besloot Hobo, gevestigd op het 

bedrijventerrein Bargermeer IV en met meer dan 40 jaar hydrauliek ervaring, om zelfstandig in te gaan schrijven 

op deze aanbesteding. Na het opvragen van de aanbestedingsdocumenten, bleek dat er een enorm aantal vragen 

beantwoord moest worden, ook van niet technische aard. Henk Boon, directeur van Hobo Hydrauliek, meldt dat 

zijn organisatie niet zo snel voor één gat is te vangen, maar dat het beantwoorden van alle vragen toch iets anders 

is als het oplossen van problemen met de cilinders van een brug of sluis. Omdat de tijd begon te dringen, vertelt 

Henk Boon, en Hobo deze opdracht heel graag wilde binnenhalen, is men op het internet op zoek gegaan naar een 

adviesbureau die Hobo met het beantwoorden van de vragen en het indienen van de aanbestedingsdocumenten 

zou kunnen helpen. In eerste instantie kwamen we uit bij een bureau uit de Randstad, maar – zegt Henk Boon – 

“dat vond ik maar niks, te ver weg om snel te reageren”. Boon zegt dat hij liever een bureau om de hoek zocht, 

maar geen idee had waar hij deze op korte termijn kon vinden. De tijd begon inmiddels te dringen, want Hobo had 

nog geen twee weken meer om de offerte in te dienen. Na één telefoontje kwamen zij bij de VPB terecht en 

legden het probleem voor aan Herman Idema. Herman Idema heeft de vraag van Hobo direct doorgespeeld aan 

mede VBP-lid Rietplas Consultancy. Dit inkoopadviesbureau is ondermeer gespecialiseerd in het begeleiden en 

uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten. Erik Semmelink van Rietplas heeft direct contact gezocht met 

Hobo en een afspraak gemaakt. Hij zegt dat hij het een leuke afwisseling vond om eens aan de andere kant van de 

tafel te gaan zitten en om Hobo te ondersteunen bij het indienen van een goede en vooral onderscheidende 

inschrijving. Henk Boon meldt dat Rietplas na bestudering van de aanbestedingsdocumenten een afspraak heeft 

gemaakt met twee van zijn medewerkers en samen met hen de antwoorden op de vragen heeft voorbereid. 

Rietplas heeft binnen vijf dagen het hele offertedocument opgesteld zodat het voldeed aan de gestelde eisen. 

Henk Boon vertelt dat ze op woensdag 18 juni samen met Rietplas de eindcontrole hebben gedaan en dat Henk 

Boon op alle pagina’s een paraaf mocht zetten en de diverse documenten mocht ondertekenen. Volgens de 

voorschriften is de offerte ingepakt en op donderdag 19 juni heeft Henk Boon de offerte persoonlijk afgeleverd op 

het provinciehuis te Zwolle. Op 4 juli kreeg Hobo bericht dat zij voor wat betreft het perceel hydraulisch 

onderhoud bij de aanbesteding als meest economisch meest voordelige aanbieder zijn geselecteerd. Op 29 juli de 

definitieve opdracht ontvangen en hierna, op 4 september in Zwolle met alle partijen kennis gemaakt. De waarde 

van deze opdracht wordt geschat op € 50.000,- per jaar met een looptijd van 1,5 jaar met een stilzwijgende  

verlenging van 2x 1 jaar. 

 

Al met al een goed resultaat en dankzij de samenwerking met VPB en de Rietplas ook een happy end. 

Hiervoor mijn dank aan Herman Idema en Erik Semmelink en natuurlijk aan mijn 2 mensen die hiervoor de kar 

trokken n.l.  Jeroen en Roy. 

 

 

                         
 

 

                                                                       li Henk Boon, re Erik Semmelink 


