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Geachte heer, mevrouw, 
 
Als u niet opnieuw hoeft aan te besteden voor de levering van desktop computers en notebooks voor uw 
instelling kunt u deze brief terzijde leggen. Als het wél zo is dat de overeenkomst met uw leverancier aan het 
eind van dit jaar afloopt, nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan IGEA 2011. In deze brief leest u daar 
meer over. 
 
Daarnaast vragen we in deze brief uw aandacht voor de samenwerking tussen de IGEA werkgroep van 
saMBO~ICT en de werkgroep Inkoop van FSR. 
 
FSR (Facilitair Samenwerkingverband  ROC’s) 
In juni 2009 is de FSR landelijke werkgroep Inkoop van start gegaan. Doelstelling is de professionaliteit van 
inkoop te verbeteren door gestructureerde samenwerking. Gemeenschapsgelden worden hierdoor nog beter 
benut. Daarnaast heeft de werkgroep als doelstelling om kennis en ervaring te delen, om het 
inkooprendement te verbeteren en om gezamenlijk onderzoek uit te voeren op het beoordelen van 
leveranciers. 
De landelijke werkgroep Inkoop heeft al, zeer succesvol, een aantal Europese aanbestedingen afgesloten (o.a. 
energie en afvalverwerking).  
Verdere informatie over de FSR Inkoop vindt u op de site www.mboraad.nl (thema’s →fsr→ werkgroepen 
→Inkoop). 
 
Wat is IGEA?  
IGEA is het samenwerkingsverband van een aantal MBO instellingen dat, in wissellende samenstelling, in 
2004, 2005 en 2008 samen Europees heeft aanbesteed.  
Dit gezamenlijke optreden heeft geleid tot: 
- een bijzonder gunstige overeenkomst met zeer lage prijzen door het bereikte schaalvoordeel; 
- een veilige aanbesteding die geheel conform de regels is verlopen door de expertise van het  
 bedrijf International Tender Services (ITS), dat de aanbesteding begeleidde; 
- minder werk voor de instellingen door de diensten van ITS; 
- lage kosten, omdat de rekening van ITS is gedeeld. 
De instellingen in IGEA kijken terug op bijzonder geslaagde trajecten in het verleden. 
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Succesvol verloop, IGEA 2011 van start, meedoen? 
saMBO-ICT  en FSR landelijke werkgroep Inkoop hebben besloten tot een samenwerking voor deze 
aanbesteding en denken door het bundelen van expertises een nog beter aanbestedingstraject te kunnen 
aanbieden. 
Zonder enige aarzeling gaan de al eerder aangesloten instellingen met elkaar in IGEA 2011 van start en wij 
nodigen u van harte uit om ook mee te doen.  
 
Meer informatie staat op www.sambo-ict.nl en we organiseren voor geïnteresseerden een 
voorlichtingsbijeenkomst op 6 april 2010 van 13.00 – 16.00 uur bij de MBO Raad, Houttuinlaan 6 in Woerden. 
Op deze bijeenkomst zullen we ook aandacht besteden aan het werk van de werkgroep Inkoop van FSR en 
bespreken welke mogelijkheden tot samenwerking we zien. 
 
U kunt zich tot uiterlijk 31 maart 2010 aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar 
Esther.Schoutema@sambo-ict.nl. Uiteraard zijn uw collega’s ook van harte welkom.  
 
Graag tot ziens op 6 april! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jos Vossen        Jan Lokker 
Voorzitter werkgroep IGEA     Voorzitter  landelijke werkgroep Inkoop 
saMBO~ICT       FSR 
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