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Voorwoord
Dit voorwoord trapt af met enkele vragen aan u als lezer:


Op welke manier kan inkoop volgens u bijdragen aan het bereiken van uw organisatiedoelstellingen?



Kunt u uitleggen aan uw huurders en raad van commissarissen (RvC) dat uw corporatie doelmatig en
rechtmatig inkoopt?



Weet u in welke mate inkoop een rol speelt in uw bedrijfsprocessen?



Hoe is het inkoopbeleid geborgd in uw organisatie als de functionaris(sen) belast met inkoop,
vertrekt/vertrekken bij uw organisatie?

Woningcorporaties besteden jaarlijks miljarden euro’s aan nieuwbouw, renovatie, beheer, onderhoud en
investeringen in duurzaamheid. Zij zijn daarmee de grootste opdrachtgever in de Nederlandse
woningbouwsector. Ook bij de inkoop van diensten en leveringen (goederen) voor de bedrijfsvoering (zoals ICT
en facilitaire zaken) gaat het om grote bedragen en daarmee samenhangende risico’s. Gemiddeld genomen
bestaat circa 70 procent van de uitgaven bij woningcorporaties uit beïnvloedbare inkoop. Dit betekent dat
70 eurocent van elke euro die door het bedrijf vloeit, inkoopgerelateerd is.
Mede door de huidige liquiditeitsuitdagingen en financiële druk (denk aan de verhuurderheffing en de gevolgen
van de Woningwet 2015) professionaliseren steeds meer corporaties hun inkoop. Niettemin staat inkoop bij veel
corporaties nog in de kinderschoenen, hoewel een professionele inkoop enorm kan bijdragen aan het
bedrijfsresultaat, het verhogen en borgen van de kwaliteit en de huurderstevredenheid. Met minder middelen
meer bereiken, dat is de opgave waarvoor corporaties zich gesteld zien.
Deze leidraad helpt u met praktische informatie op weg bij het (door)ontwikkelen van inkoop en daarmee het
beantwoorden van bovengenoemde vragen. U legt hiermee de basis voor de (verdere) professionalisering van
inkoop binnen uw organisatie. Onderstaande afbeelding illustreert de professionalisering en het continue proces
van doorontwikkeling van inkoop- en contractmanagement.
Afbeelding 1 Professionalsering inkoop- en contractmanagement

Bron: Aedes

3

De hoofdpunten uit deze leidraad zijn vervat in aanbevelingen, die in de hele leidraad duidelijk herkenbaar zijn
aangegeven. Naast de basistekst zijn in de leidraad kaders opgenomen. In deze kaders worden specifieke
onderwerpen nader uitgediept en worden praktische voorbeelden gegeven. In de leidraad wordt regelmatig
verwezen naar documenten en websites van onder andere Aedes en NEVI (Nederlandse Vereniging van
Inkopers). Waar mogelijk zijn hyperlinks opgenomen, die in een blauw onderstreept lettertype zijn
weergegeven. Door in de digitale versie van deze leidraad op de hyperlink te klikken, wordt u direct naar het
betreffende document of de website geleid.
De leidraad is in de periode april 2017 – oktober 2017 tot stand gekomen door middel van een aantal
bijeenkomsten van een werkgroep. De werkgroep is geïnitieerd door Aedes, werd voorgezeten door
Brink Management / Advies (hierna: Brink) en voor een belangrijk deel bemenst door corporatiemedewerkers
die inkoopgerelateerde functies bekleden. Deze inkoopprofessionals maken allemaal deel uit van het
inkoopnetwerk van Aedes. Bij de samenstelling van de werkgroep is gestreefd naar een diversiteit van functies
en een geografische spreiding over heel Nederland. Met hun brede ervaring hebben de corporatiemedewerkers
een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de leidraad. De totale werkgroep bestond uit:


M. (Maarten) Georgius, Aedes



G. (Gaby) van der Peijl, Aedes



S. (Sandy) van Rijn, Allee Wonen



J. (Jan) van der Giezen, Lefier



R. (Roger) Kerssens, Parteon



F. (Fred) Schmal, Woonbedrijf



J. (Joerie) Voorn, ZOwonen



E. (Erik) Gardien, Haagwonen



R. (Ron) Sierink, Mitros



M. (Mat) Wijlaars, InkoopTarget



C. (Chris) Huppertz, Brink



J. (Jasper) Ponte, Brink.

De leidraad is geen statisch document. De bruikbaarheid en toepasbaarheid van de leidraad zullen worden
getest bij corporaties. Zodra de resultaten van pilotprojecten bij Aedes bekend zijn, wordt een volgende versie
van deze leidraad uitgebracht om de bruikbaarheid van de leidraad verder te vergroten.
De leidraad is geschreven door InkoopTarget en Brink. Voordat de leidraad definitief is gemaakt, zijn
conceptversies in de werkgroep besproken en voorgelegd aan enkele corporaties die nog geen inkoopbeleid
hebben. Aedes beveelt haar leden de toepassing van de leidraad van harte aan.
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Inleiding
Het inkoopbeleid heeft twee hoofdfuncties. Ten eerste dient het om intern heldere kaders te formuleren
waaraan alle bij inkoop betrokken medewerkers zich dienen te houden. Ten tweede dient het om (potentiële)
opdrachtnemers en overige stakeholders te informeren over de standpunten en procedures met betrekking tot
inkoop.
Het racewagenmodel (afbeelding 2) laat alle elementen van inkoop zien, inclusief hun onderlinge samenhang.
Het inkoopproces (van specificeren tot en met nazorg) is weergegeven als ‘het hart’ van de inkoop. Het doel
van inkoop is het effectief en efficiënt beheren en beheersen van inkoopstromen en het inkoopproces, zodat
bestedingen op een doel- en rechtmatige wijze worden gedaan. De beleidsmatige keuzes, die worden
vastgelegd in het inkoopbeleid, zijn bepalend voor het functioneren van inkoop en de verschillende elementen
daarin.
Afbeelding 2 Racewagenmodel

Bron: Gunning en Veek, Lenselink en Telgen, bewerkt door Brink
Inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid
Vaak worden begrippen aanbestedingsbeleid (aanbesteden) en inkoopbeleid (inkopen) door elkaar gebruikt, in
de veronderstelling dat hier hetzelfde mee wordt bedoeld. Dit is niet correct, maar inkopen en aanbesteden zijn
wel twee begrippen die nauw met elkaar verweven zijn.
Het inkoopbeleid gaat over de visie, ambities, strategie, beleidskaders en rolopvatting met betrekking tot alle
zaken die men inkoopt. Het inkoopbeleid dient te worden afgeleid van het organisatiebeleid, waarbij sprake is
van een wisselwerking: het inkoopbeleid kan namelijk ondersteunen bij de doorontwikkeling van het
organisatiebeleid. Het inkoopbeleid is toegespitst op de doelen die een woningcorporatie met haar inkoop wil
bereiken, de prioriteiten die de corporatie daarbij legt en de wijze waarop de corporatie deze doelen en
prioriteiten wil realiseren. In het aanbestedingsbeleid legt een corporatie vast wat het beleid is, specifiek voor
het uitvoeren van aanbestedingen. Het inkoopbeleid is dus breder qua opzet en aanbesteden is hier een
onderdeel van.
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Nader verklaard: inkoop en aanbesteden
Aanbesteden is het tactisch inkoopproces (zie afbeelding 2) om te komen tot het contracteren van die
leverancier die het meest geschikte product (levering, dienst of werk) tegen de beste prijskwaliteitverhouding kan leveren. Inkoop omvat meer activiteiten en bestaat uit drie fasen:
1.

voorbereiden inkoopproces (voortraject)

2.

doorlopen aanbestedingsprocedure (aanbesteding/tactisch inkoopproces)

3.

uitvoering inkoopopdracht (operationele inkoop).

Binnen elke fase kunnen weer verschillende stappen worden onderscheiden die successievelijk moeten
worden doorlopen (zie afbeelding 2). Aanbesteden omvat dus het gedeelte van het inkoopproces dat gaat
over het specificeren, selecteren en contracteren. Dit wordt ook wel het tactisch inkoopproces genoemd.
De wijze waarop corporaties het aanbestedingsproces kunnen doorlopen en welke keuzes zij hierbij moeten
maken, zijn vastgelegd in de Leidraad Aanbesteden van Aedes.

Doel van de leidraad
Het doel van deze leidraad is om:
1.

Corporaties met geen of weinig ervaring in het opstellen van het inkoopbeleid, een handleiding te
geven voor het ontwikkelen van het inkoopbeleid en de concretisering ervan in hun organisatie.

2.

Corporaties die al een eigen inkoopbeleid hebben, een document te bieden waaraan zij hun eigen
beleid kunnen spiegelen en waarmee zij hun aanpak, indien nodig, kunnen door ontwikkelen.

De leidraad is opgesteld voor bestuurders van corporaties én voor de medewerkers die in de praktijk met
inkopen te maken hebben, zoals leden van het managementteam, inkoopmanagers en inkopers. Getracht is de
leidraad zo te schrijven dat slechts beperkte voorkennis met betrekking tot het vakgebied inkoop nodig is om
hem goed te kunnen begrijpen.
De leidraad is geschreven vanuit een breed perspectief, aangezien het inkoopbeleid betrekking heeft op onder
andere de visie, doelstellingen en de inrichting van inkoop binnen een corporatie.
Vaststellen van het inkoopbeleid
Het is noodzakelijk om het bestuur het inkoopbeleid vast te laten stellen, zodat elke medewerker kan
terugvallen op een gedragen beleid met status. Daarnaast kan de organisatie, zodra zij op het gebied van
inkoop buiten de vastgestelde kaders te werk wil gaan, met het inkoopbeleid worden geconfronteerd. Het
inkoopbeleid wordt dus ook gebruikt om de dagelijkse gang van zaken te toetsen: is de werkwijze in lijn met de
werkwijze die de corporatie heeft vastgelegd in haar inkoopbeleid?
Leeswijzer
De leidraad is ingedeeld op basis van de inhoudsopgave van een concreet inkoopbeleid. Hoofdstukken 1 t/m 9
behandelen elk een onderwerp zoals dit ook in het inkoopbeleid kan worden opgenomen. Een corporatie kan
aan de hand van deze hoofdstukken zelfstandig haar inkoopbeleid uitwerken. Hoofdstuk 0 beschrijft hoe men
start met het opstellen van het inkoopbeleid en hoe men de inkooporganisatie kan inrichten. Dit hoofdstuk
maakt dus geen deel uit van het feitelijke inkoopbeleid.

8

0. Starten met inkoopbeleid
Dit hoofdstuk beschrijft hoe een corporatie het beste kan starten met het opstellen van het inkoopbeleid.
In tegensteling tot de volgende hoofdstukken behandelt dit hoofdstuk dus geen onderwerp dat terugkomt in het
inkoopbeleid van corporaties. Wel geeft het handvatten hoe te beginnen met het opstellen van het
inkoopbeleid.
0.1

Uitgangspunten inkoopbeleid
Bij het opstellen van het inkoopbeleid moeten corporaties met onderstaande uitgangspunten rekening houden:
1.

Laat het beleid voortvloeien uit en passen bij bestaand organisatiebeleid (zie afbeelding 2 in de
inleiding). Als een corporatie een grote bijdrage aan de samenleving in een bepaalde regio nastreeft, is
het bijvoorbeeld niet logisch om ‘nationaal inkopen’ als prioriteit in het inkoopbeleid te benoemen.
Onderdeel van het organisatiebeleid kunnen ook een duurzaamheidsbeleid of MVO-beleid zijn; het
inkoopbeleid dient hierbij aan te sluiten.

2.

Streef in beleid niet naar concrete acties. De benodigde acties met betrekking tot inkoop worden
afgeleid uit het inkoopbeleid.

3.

Streef wel naar duidelijke keuzes. Uitspraken als ‘onze organisatie contracteert de beste leverancier’
zijn niet duidelijk. Is dit dan de leverancier die het goedkoopste levert, de hoogste kwaliteit levert of
het snelste levert? Beter is om aan te geven dat de keuze voor de beste leverancier in principe wordt
gemaakt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (zie Aedes Leidraad Aanbesteden).

4.

Zorg ervoor dat het inkoopbeleid past bij de inrichting van de inkooporganisatie, de functies en de
infrastructuur.

5.

Stem het inkoopbeleid af op de conjunctuur, want inkoop is conjunctuurgevoelig.
Marktomstandigheden kunnen het noodzakelijk maken de keuzes in het inkoopbeleid bij te stellen.

Nader verklaard: conjunctuurgevoeligheid inkoopbeleid
Door een toename van de vraag naar bepaalde diensten, leveringen of werken kan er krapte ontstaan in de
markt, waardoor de prijzen in een korte tijd flink kunnen stijgen. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben
dat er minder inschrijvers willen meedoen aan een aanbesteding of dat bepaalde eisen moeten worden
afgezwakt om binnen het beschikbare budget te blijven. Het vastgestelde inkoopbeleid moet dus een
bepaalde mate van flexibiliteit bieden om op (onvoorziene) omstandigheden te kunnen inspelen.

0.2

Inkoopanalyse als input voor het inkoopbeleid
Een goede inkoopanalyse zorgt voor de juiste startinformatie en kan worden gezien als een nulmeting.
De inkoopanalyse bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel en verschaft inzicht in de huidige
inkoopprestaties van een organisatie.
De kwantitatieve analyse (ook wel: spendanalyse) richt zich op de financiële kant en brengt de inkoopuitgaven
overzichtelijk in kaart. De kwantitatieve analyse geeft onder andere inzicht wie koopt én wat en waar wordt
ingekocht. Verder helpt deze analyse om het urgentiebesef van het belang van een professionele inkoop te
vergroten. De input voor de kwantitatieve analyse komt uit de crediteurenadministratie. Inkoopuitgaven, en
bijvoorbeeld ook het aantal facturen, worden inzichtelijk gemaakt via een zogenaamde inkoopcategorie en
inkooppakketindeling. Aedes adviseert hiervoor de Aedes standaard inkooppakketindeling te gebruiken, omdat
deze in de branche al veel wordt gebruikt. Dit vergemakkelijkt zowel vergelijking met andere corporaties als
inkoopsamenwerking.
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Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie voert al sinds 2010 elk jaar een kwantitatieve inkoopanalyse uit, waardoor zij een goed
beeld heeft van de ontwikkeling van onder andere de inkoopuitgaven en het aantal facturen.
De analyse wordt met behulp van een simpel, gestandaardiseerd Excel-model uitgevoerd. In het
ERP-systeem van deze corporatie zijn alle leveranciers gekoppeld aan een inkooppakketindeling, waardoor
het zogenaamde bronbestand uit de crediteurenadministratie zonder veel aanpassingen en controleslagen
kan worden gebruikt. De resultaten uit de analyse worden door de inkoopcoördinator (deze corporatie heeft
gekozen voor een gecoördineerde inkoop, zie paragraaf 2.2) in een overzichtelijke rapportage, jaarlijks
gepresenteerd aan het managementteam. De rapportage bevat naast conclusies ook gerichte
aanbevelingen voor het komende jaar.
Een kwantitatieve inkoopanalyse is geen eenmalige activiteit. Echt inzicht en dus grip op de ontwikkeling van
inkoop, wordt pas verkregen met het periodiek uitvoeren van deze analyse. Er zijn verschillende adviesbureaus
die corporaties kunnen ondersteunen bij het voor het eerst uitvoeren van een kwantitatieve inkoopanalyse. Zij
kunnen corporaties op weg helpen, waardoor deze eerder in staat zijn hun eigen analyses uit te voeren. Aedes
biedt ook een spendanalyse met korting aan.
Aanbeveling 0.1: ga vooraf goed na wat de jaarlijkse kosten en de specifieke voor- en nadelen zijn van
softwareapplicatie voor het uitvoeren van kwantitatieve inkoopanalyses. Er is geen enkele applicatie die een
foutloze analyse uitvoert zonder ‘handmatige’ controles en correcties. Een (jaarlijkse) analyse met bijvoorbeeld
Excel kan een goede, goedkope keuze zijn.
Met een kwalitatieve inkoopanalyse (ook wel: inkoopaudit of inkoopscan) wordt inzicht verkregen in de
inkoopprocessen, de inkooporganisatie, methoden en systemen en tot welke resultaten die leiden. Deze analyse
wordt bij voorkeur door een ervaren inkoopadviseur uitgevoerd. Op basis van een uitgebreide vragenlijst
worden gesprekken gevoerd met medewerkers en budgethouders die bij het inkoopproces betrokken zijn.
Enkele beschikbare methodieken zijn: het MSU+ model, het zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel van NEVI
of de gratis inkoopmanagementscan via Aedes. Naast de interviews worden onder andere ook bestaande
inkoopprocedures en alle documenten die in het inkoopproces worden gebruikt, geanalyseerd.
Aan de hand van de kwalitatieve inkoopanalyse wordt ook de inkoopvolwassenheid van een organisatie bepaald
(zie paragraaf 2.1). Het volwassenheidsniveau en ambitieniveau van een organisatie bepalen welke
vervolgstappen een corporatie kan zetten om inkoop verder te professionaliseren.
Nader verklaard: uitvoeren van een kwalitatieve inkoopanalyse
Er zijn verschillende organisaties die een kwalitatieve inkoopanalyse kunnen uitvoeren. Alle methoden zijn
min of meer hetzelfde qua opbouw. Op basis van een aantal hoofdthema’s worden vragen gesteld om
zodoende een beeld te krijgen van de professionaliteit van inkoop. Dit resulteert in een eindscore op de
inkoopvolwassenheid. Een deel van de doelgroep van deze leidraad is op het gebied van ontwikkeling van
inkoop nog onvolwassen. Voor hen zijn de ontwikkelpunten generiek. In paragraaf 2.1 worden enkele
kwalitatieve inkoopanalyses kort besproken.
0.3

Bepalen inhoud inkoopbeleid
Om te komen tot een breed gedragen inkoopbeleid, is het verstandig de belangrijkste functies uit de organisatie
hierbij te betrekken. In sessies komt de organisatie aan de hand van een lijst met onderwerpen tot
beleidskeuzes. Mogelijke deelnemers aan deze sessies kunnen zijn:


bestuur



managementteam



overige leidinggevenden van afdelingen die een groot deel van de inkoopomzet vertegenwoordigen



hoofd inkoop, inkoopmanager, strategisch inkoper of inkoopcoördinator



contractverantwoordelijke.
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Veel corporaties kennen nog geen inkoopfunctionaris. Dan is het raadzaam om de sessies te laten leiden door
een ervaren inkoper (bijvoorbeeld iemand uit het Aedes inkoopnetwerk).
De eerste stap is het bepalen van de inhoudsopgave van het inkoopbeleid (zie paragraaf 0.4). Per onderwerp
moeten vervolgens keuzes worden gemaakt die tijdens verschillende sessies aan bod komen. De keuzes
kunnen, bijvoorbeeld aan de hand van stellingen, inhoudelijk worden gemaakt waarbij de deelnemers eerst hun
eigen mening bepalen en deze daarna in een discussie verdedigen. Er kan ook worden gekozen om de
stellingen in groepjes te bespreken en de resultaten daarna plenair toe te lichten. Als de keuzes verschillen kan
plenair worden gediscussieerd, waarna het definitieve standpunt van de organisatie wordt bepaald.
Het is belangrijk dat tijdens de sessies wordt doorgevraagd. Deelnemers moeten worden geconfronteerd met de
consequenties van een keuze. ‘We willen maximale aandacht voor duurzaamheid en social return in onze
inkooptrajecten’ is bijvoorbeeld een goede inkoopdoelstelling, maar mogen de leveringen, diensten en werken
dan ook duurder zijn? Zo ja, hoeveel duurder? Iedereen moet aan het denken worden gezet en begrijpen dat de
keuzes in het inkoopbeleid gevolgen hebben voor de werkwijze en het functioneren van de organisatie.
De conceptnotitie met beleidskeuzes kan ter aanvulling en correctie aan de deelnemers worden verstuurd. Als
de keuzes zijn vastgesteld, kan de inhoud verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt meestal door de
inkoopfunctionaris, die het uitgewerkte concept voorlegt aan het bestuur en het managementteam.
Er zijn ook andere vormen mogelijk om te komen tot een inkoopbeleid. Een inkoopprofessional kan bijvoorbeeld
zelfstandig het inkoopbeleid uitwerken en dit toetsen met behulp van een aantal interviews. Nadeel hiervan is
dat er geen organisatie brede afstemming en discussie plaatsvinden. In het ergste geval ontstaan pas
discussies als het inkoopbeleid ter goedkeuring aan het bestuur of managementteam wordt voorgelegd. Weer
een andere aanpak is die waarbij eerst een raamwerk van het inkoopbeleid wordt opgesteld, dat vervolgens
wordt uitgewerkt in overleg met de belangrijkste stakeholders.
0.4

Inhoudsopgave van het inkoopbeleid
Ieder inkoopbeleid dient minimaal bepaalde informatie te bevatten. Uit een analyse van het inkoopbeleid binnen
de sector is gebleken dat de inhoud per corporatie behoorlijk verschilt. De werkgroep heeft op basis van
voorbeelden een standaard inhoudsopgave opgesteld, zoals deze er volgens haar uit zou kunnen zien.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een basisversie en een basis+-versie.
De basisversie is bedoeld voor corporaties die nog geen eigen inkoopbeleid hebben en waarbij inkoop volledig
decentraal is belegd en zuiver faciliterend is. Dit zijn vaak corporaties die geen zelfstandige inkoopfunctie
kennen en waar inkoop één van de taken is van meerdere medewerkers (bijvoorbeeld projectleiders,
opzichters, ICT-, P&O- en communicatiemedewerkers). De basisversie bevat de onderwerpen die minimaal in
een inkoopbeleid aan bod dienen te komen.
Aan de basisversie zijn extra onderwerpen toegevoegd (aangeduid met *) die samen de basis+-versie vormen.
De basis+-versie is vooral geschikt voor corporaties die verder willen gaan met de professionalisering van
inkoop. Vaak zullen zij al een eigen inkoopbeleid hebben. Met behulp van deze leidraad kunnen zij hun
inkoopbeleid door ontwikkelen.
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Nader verklaard: de inhoudsopgave van een inkoopbeleid
Onderstaande inhoudsopgave zal in de verdere hoofdstukken van deze leidraad worden uitgewerkt en
toegelicht. Corporaties kunnen hiermee stap voor stap hun eigen inkoopbeleid uitwerken.
1.

Inleiding, missie en doelstellingen

1.1

Belang van inkoop

1.2
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1.3
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1.4
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Risicobeheersing*

1.7

Reikwijdte, looptijd en doorontwikkeling van het inkoopbeleid
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Bijlagen bij inkoopbeleid:

0.5



Handelingskader opdrachtgeverschap (integriteitscode)



Mandaat of procuratieregeling



Randvoorwaarden/uitgangspunten inkoop



Leidraad aanbesteden Aedes



Routeplanner opdrachtgeverschap*



Stappenplan regisserend opdrachtgeverschap*



Maturity model opdrachtgeverschap*

Cyclus van ontwikkelen tot en met het evalueren van het inkoopbeleid
Onderstaande afbeelding geeft de stappen van het ontwikkelen tot en met het evalueren van het inkoopbeleid
weer. Deze leidraad beschrijft voornamelijk de eerste drie stappen, hoe te komen tot het inkoopbeleid.
Dit hoofdstuk zoemt in op de analyse en het bepalen van de inhoud van het inkoopbeleid (stappen 1 en 2).
De nadruk in het vervolg van deze leidraad ligt op de uitwerking van het inkoopbeleid (stap 3). Nadat het
inkoopbeleid is vastgesteld, volgen de uitvoering (implementatie) en tot slot de evaluatie ervan.
Afbeelding 3 Cyclus van ontwikkelen t/m evalueren van het inkoopbeleid

Bron: Wijlaars, InkoopTarget
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1. Inleiding, missie en doelstellingen
Het eerste hoofdstuk van een Inkoopbeleid is een inleidend hoofdstuk waarin onder andere het belang van
inkoop, missie en doelstellingen, beleid versus uitvoering en de communicatie van het inkoopbeleid worden
toegelicht. In het voorwoord en inleiding van deze leidraad is bij sommige onderdelen al kort stilgestaan.
1.1

Belang van inkoop
In dit onderdeel worden het belang van inkoop in de corporatiesector in zijn algemeenheid beschreven en van
de corporatie waar het inkoopbeleid voor wordt geschreven in het bijzonder. Veel medewerkers hebben geen
idee wat de impact van een professionele inkoop is op het resultaat van de organisatie. Het is daarom aan te
bevelen om dit in de inleiding van een inkoopbeleid te verduidelijken.
Een praktijkvoorbeeld
Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever in de Nederlandse woningbouwsector en
investeren jaarlijks miljarden in nieuwbouw, woningverbetering en energiemaatregelen. Daarnaast worden
ook zaken als ICT, energie en externe adviseurs ingekocht. Mede vanwege deze omvang en de groeiende
maatschappelijke behoefte aan transparantie, streven steeds meer corporaties naar een professionele
invulling van hun inkoop en direct daarmee samenhangend hun opdrachtgeverschap. Daarmee kunnen zij
de betaalbaarheid en kwaliteit van hun woningen verbeteren, hun doelgroep beter bedienen en hun
volkshuisvestelijke taak beter uitoefenen. Professioneel inkoopbeleid en opdrachtgeverschap zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met een professioneel inkoopbeleid kunnen corporaties hun middelen
doelmatig en rechtmatig inzetten en een optimale prijs-kwaliteitverhouding realiseren met een transparant
proces als basis. Het inkoopbeleid speelt een belangrijke rol bij de invulling van de Governancecode
woningcorporaties.

Nader verklaard: Governancecode woningcorporaties
De AedesCode is per 1 januari 2017 opgegaan in de Governancecode en de naam AedesCode is vervallen.
Met de Governancecode waarborgen corporaties:


effectief toezicht



een transparante inrichting van de organisatie



voortdurende dialoog met belanghouders



een zorgvuldige omgang met huurders.

Het inkoopbeleid behoort aan te sluiten op de Governancecode wat betreft transparant ondernemen en een
doelmatige bedrijfsvoering.

1.2

Missie van inkoop
De missie van inkoop dient te worden afgeleid van de missie van de corporatie, die vaak al raakvlakken heeft
met de inkoop.
Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie heeft onderstaande inkoopmissie geformuleerd:
‘Wij gaan op een professionele wijze om met inkoop en leveranciers waarbij wij zorgen voor een sobere en
doelmatige besteding van onze maatschappelijke gelden. In onze inkoopprocessen streven wij naar een
optimale prijs-uitvoerings- en proceskwaliteitverhouding, tegen beheersbare risico’s die maximale waarde
creëren voor onze huurders. We zijn een professioneel opdrachtgever voor onze (potentiële) leveranciers.
Van onze leveranciers verwachten wij dat zij bijdragen aan de (maatschappelijke) doelen van onze
corporatie.’
Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan de missie van ons als organisatie:


betaalbaar wonen
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onderhoud van woningen



duurzame en energiezuinige woningen



efficiënte en effectieve bedrijfsvoering



en investeren in aandachtswijken.

In bovenstaand voorbeeld benadrukt de betreffende corporatie dat zij een professioneel opdrachtgever wil zijn
voor haar leveranciers. Binnen de sector is een tendens naar regisserend opdrachtgeverschap zichtbaar.
Nader verklaard: professioneel en regisserend opdrachtgeverschap
Wanneer een woningcorporatie een externe partij inschakelt voor het uitvoeren van een opdracht – ook als
deze opdracht niet of slechts indirect te maken heeft met de woningvoorraad – is sprake van
opdrachtgeverschap. Professioneel opdrachtgeverschap wordt hieronder aan de hand van vier
perspectieven verduidelijkt:
1.

Het gaat in de eerste plaats om de wijze waarop de samenwerking tussen de corporatie en de
markt is vormgegeven in het totaal aan opgaven dat de corporatie in de markt zet.

2.

Deze samenwerking moet steeds zodanig vorm worden gegeven dat ze maximaal bijdraagt aan de
organisatiedoelstellingen van de corporatie. Daar liggen bijvoorbeeld keuzes aan ten grondslag op
het gebied van uitbestedingsbeleid, cultuur en competenties van de eigen medewerkers.

3.

De corporatie biedt huisvesting aan huurders. De samenwerking met de markt moet de
dienstverlening van de corporatie aan haar huurders zo goed mogelijk ondersteunen en daaraan
bijdragen.

4.

Tot slot verkeert de corporatie in een speelveld van allerhande stakeholders, waaronder de
gemeente en het ministerie. De samenwerking met marktpartijen moet waar mogelijk een
bijdrage leveren aan de goede relatie met de politiek en andere stakeholders, bijvoorbeeld door
ruimte te bieden aan politieke en beleidsmatige ontwikkelingen.

Opdrachtgeverschap gaat over het inrichten van de samenwerking met de markt op al deze vier aspecten.
Dit is een opgave van hoog tot laag in de organisatie. De RvC zou periodiek de bestuurder kunnen
bevragen vanuit deze vier perspectieven.
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan opdrachtgeverschap heeft niet alleen grote financiële
consequenties. De uitvoering van werkzaamheden door derden is ook van grote invloed op de kwaliteit van
de dienstverlening en de producten die de corporatie aan zijn huurders biedt. Daarmee heeft
opdrachtgeverschap grote invloed op de prestaties en reputatie van de corporatie.
Uit recente onderzoeken en uit de praktijk blijkt dat partijen in de bouwsector effectiever en efficiënter
kunnen werken als de opdrachtgever zich niet met het proces, maar vooral met het eindresultaat
bezighoudt. Verschuiving naar een regierol voor de opdrachtgever is daarnaast logisch gezien de
toegenomen complexiteit van het bouwproces. Van corporaties vraagt een dergelijk regisserend
opdrachtgeverschap andere competenties dan voorheen. Een voorbeeld is dat de corporatie haar
opdrachten scherp op prestaties formuleert, dit in een overeenkomstig contract verwerkt en vervolgens
slechts stuurt op de afgesproken prestaties.
Aedes ontplooit verschillende activiteiten om woningcorporaties te ondersteunen in het professioneel én
regisserend opdrachtgeverschap. Zo heeft zij samen met NEVI de Leergang opdrachtgeverschap gelanceerd
en faciliteert zij leden met verschillende modelcontracten. Daarnaast zijn er tal van publicaties verschenen
waaronder een stappenplan om te komen tot regisserend opdrachtgeverschap. Voor bestuurders en
toezichthouders is de handreiking opdrachtgeverschap van VTW (Vereniging van Toezichthouders in
Woningcorporaties) interessant.
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De laatste jaren zijn steeds meer woningcorporaties in transitie naar meer inkopen op regie. In onderstaande
afbeelding worden de belangrijkste verschillen tussen traditioneel inkopen en inkopen op regie in beeld
gebracht.
Afbeelding 4 Op weg naar inkopen op regie

Bron: Aedes
1.3

Doelstellingen van inkoop
Inkoopdoelstellingen moeten worden afgeleid van de organisatiedoelstellingen. Doelstellingen worden vaak te
vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties of goede voornemens. Inkoopdoelstellingen zijn soms
niet goed meetbaar, waardoor het lastig is om te bepalen of het inkoopbeleid effectief is. Om te kunnen toetsen
of de doelstellingen daadwerkelijk zijn behaald, is het belangrijk deze zo SMART mogelijk op te schrijven.
Bij de doelstellingen van het inkoopbeleid van een corporatie dient te worden aangegeven:


wat de corporatie wil bereiken op inkoopgebied



wat de corporatie belangrijk vindt in de relaties met leveranciers



hoe de corporatie de stappen van het inkoopproces wil doorlopen



hoe inkoop aansluit op contractmanagement en -beheer



hoe de inrichting van de inkooporganisatie is geregeld.

Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie heeft onderstaande doelstellingen geformuleerd die zij met de professionalisering van inkoop
wil realiseren.
‘Aan het einde van de looptijd van het inkoopbeleid willen wij de volgende inkoopdoelstellingen hebben
gerealiseerd:
1.

Een integrale en uniforme aanpak van inkoop, in plaats van een gedifferentieerde aanpak vanuit
verschillende bedrijfsonderdelen of afdelingen (versnippering van inkoop beëindigen).

2.

Centraal beleid met decentrale uitvoering (gecoördineerd inkoopmodel).

3.

Inzet van gestandaardiseerde methoden en procedures om hiermee de efficiëntie en uniformiteit
te verhogen. Wij maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van de standaarden van Aedes.

4.

Bij de uitvoering van onze aanbestedingen (het tactisch inkoopproces) hanteren wij de Leidraad
Aanbesteden van Aedes.

5.

Reduceren van de facturenstroom vanuit de leveranciers met minimaal 25 procent.

6.

Maximale aandacht voor duurzaamheid en social return tot uiting komend in de (waar mogelijk)
toepassing van selectie- en/of gunningscriteria over deze onderwerpen bij iedere aanbesteding.’

Aanbeveling 1.1: formuleer doelstellingen SMART.
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1.4

Inkoopactieplan
Het inkoopbeleid schetst het ‘wat’ en ‘waarom’ en niet het ‘hoe’. Het ‘hoe’ wordt jaarlijks onder andere
vastgesteld door middel van een zogenaamd inkoopactieplan (of inkoopjaarplan), waarin de concrete
doelstellingen en acties voor het komende jaar worden beschreven. Het inkoopactieplan wordt normaliter
jaarlijks opgesteld, bij voorkeur in afstemming met bestuur, directie en/of managementteam. In onderstaand
figuur wordt de relatie tussen het inkoopbeleid en het inkoopactieplan grafisch weergegeven.
Afbeelding 5 Inkoopbeleid versus inkoopacties
Inkoopbeleid 2017 - 2020

Inkoopactieplan
2017

Inkoopactieplan
2018

Inkoopactieplan
2019

Inkoopactieplan
2020

Bron: Wijlaars, InkoopTarget
Aanbeveling 1.2: stel jaarlijks in het laatste kwartaal het inkoopactieplan op waarin de concrete acties voor het
komende jaar worden vastgelegd en communiceer dit met de belangrijkste stakeholders.
Aanbeveling 1.3: rapporteer eens per kwartaal over de voortgang van het inkoopactieplan aan bestuur, directie
en/of managementteam.
Afbeelding 6 Voorbeeld Inkoopactieplan 2017 van een woningcorporatie

Bron: Wijlaars, InkoopTarget
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1.5

Randvoorwaarden inkoopbeleid*
Voor het concretiseren van het inkoopbeleid is het noodzakelijk om een aantal randvoorwaarden vast te stellen,
zodat de doelstellingen van het inkoopbeleid daadwerkelijk worden gerealiseerd. De randvoorwaarden geven
wat meer het ‘hoe’ aan.
Een mogelijke indeling van randvoorwaarden in rubrieken is hieronder weergegeven:
1.

Organisatorisch
Bij organisatorische uitgangspunten wordt invulling gegeven aan de interne (proces)afspraken van
inkoop en de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Hoe gaat de corporatie om met regionale leveranciers, welke bevoegdheden hebben de medewerkers
die betrokken zijn bij het inkoopproces (procuratieregeling), welke uitzonderingen en/of afwijkingen op
het inkoopbeleid zijn mogelijk, en hoe en door wie wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde
inkoopbeleid?

2.

Juridisch
Het juridische speelveld van de inkoop wordt hiermee vastgelegd.
Welke inkoopvoorwaarden hanteert de corporatie (eigen inkoopvoorwaarden of de Aedes
Inkoopvoorwaarden)? Voor meer diepgang zie de Aedes Leidraad Aanbesteden.

3.

Ethisch
Ethische randvoorwaarden geven invulling aan de maatschappelijke normen en waarden en de missie
van een corporatie.
Welke integriteitscode hanteert de corporatie en hoe zorgt zij dat zij alleen zaken doet met
leveranciers die van onbesproken gedrag zijn?

4.

Economisch
Bij de economische randvoorwaarden wordt vooral gekeken naar de financiële aspecten van het
inkoopbeleid.
Hoe zorgt de corporatie voor marktconforme prijzen in haar inkoopprocessen, hoe controleert zij dat
haar opdrachtnemers financieel gezond zijn en welke zekerheden vraagt zij aan haar opdrachtnemers
(bijvoorbeeld een bankgarantie boven een bepaalde opdrachtwaarde en/of bij een bepaald
risicoprofiel)?

5.

Overig
Hier worden de randvoorwaarden opgesomd die niet in de overige vier rubrieken vallen. Te denken valt
aan duurzaamheid en social return die overigens elders in het inkoopbeleid uitgebreider aan de orde
komen (zie hoofdstuk 6).

Aanbeveling 1.4: stel de randvoorwaarden van het inkoopbeleid samen met de directie, het bestuur en
managementteam vast, bijvoorbeeld in een workshop waarin een inkoopfunctionaris van de corporatie de
leiding heeft.
1.6

Risicobeheersing*
Mede door het grote volume dat een corporatie inkoopt, is inkoop een grote riscofactor binnen de processen
van corporaties. Steeds meer corporaties brengen daarom hun in- en externe risico’s in beeld, waarbij zij de
inkooprisico’s apart benoemen. Naast een inventarisatie van de risico’s is het belangrijk om de juiste
beheersmaatregelen voor deze risico’s te ontwikkelen, vast te stellen en uit te voeren.
Het opstellen van het inkoopbeleid is één van de belangrijkste maatregelen om de inkooprisico’s te beheersen.
De uitwerking van alle inkooprisico’s hoeft niet te worden opgenomen in het inkoopbeleid. Sommige corporaties
die al wat verder zijn in hun professionalisering kiezen hier overigens wel voor.
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Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie heeft onderstaande risico-inventarisatie inclusief beheersmaatregelen opgenomen in haar
inkoopbeleid:

Risico’s

Beheersmaatregelen

Onvoldoende inzicht in en
rekening houden met de
behoefte, waardoor te veel wordt
ingekocht of onvoldoende
afstemming met de
corporatiedoelstellingen wordt
gerealiseerd
Te hoog opgestelde budgetten

-

Leveranciersselectie vindt plaats
op basis van subjectieve criteria
Vertrouwelijke informatie wordt
doorgespeeld aan één of enkele
leveranciers
Samenspanning onderhandelaar
corporatie en leverancier,
waardoor een te hoge prijs of te
lage kwaliteit ontstaat

Bij het afsluiten van de
contracten worden
voor de corporatie nadelige
afspraken
overeengekomen
Contracten en/of bestellingen
worden
afgesloten en/of geplaatst door
onbevoegde functionarissen
Geen consequenties aan het niet
nakomen van
contractvoorwaarden door de
leverancier
Onjuiste facturatie tarieven en/of
hoeveelheden/prestaties

-

-

procuratieschema met duidelijke vastlegging taken en bevoegdheden
Interne toets op naleving procuratieschema

-

Opstellen procedure kwaliteitsbewaking

-

Controle factuur door zowel functionaris die opdracht heeft verstrekt
als door functionaris die toezicht houdt
Controle factuur op basis van contract en verslagen
voortgangscontroles (opzichter)
Meerwerk moet door bevoegde functionaris vooraf goedgekeurd
worden
Vastlegging meer- en minderwerk in weekstaten en notulen
(bouw)overleg
Controle verrekening minderwerk d.m.v. vergelijking weekstaten met
daadwerkelijke facturatie
Procedure voor beoordeling leveranciers aan de hand van vooraf
vastgestelde criteria
Beoordeling door meerdere functionarissen
Verwerking uitkomsten in groslijsten

-

Onterecht goede beoordeling
leveranciers

-

1.7

Gebruik actuele prijzenbestanden en/of catalogi uit de branche
Interne toets op de totstandkoming van de ramingen
Groslijstprocedure met objectieve longlistselectie
Shortlist-selectie in overleg met minimaal 1 andere medewerker
Afspraken over gelijke behandeling van marktpartijen en interne
audit hierop
Handelingskader opdrachtgeverschap
Opstellen inkoop- & aanbestedingsbeleid, incl. werkinstructie voor
aanbesteding.
Gunningsvoorstel (op basis van proces-verbaal) goedkeuren door
medewerker/manager/directeur (conform procuratieschema)
Handelingskader Opdrachtgeverschap
Interne audits door controller
Hanteren standaard contractsjablonen en standaard bijlagen zoals
algemene voorwaarden en SLA.
Inrichting werkinstructie zodanig dat contractvoorwaarden vóóraf
intern worden afgestemd en juridisch getoetst.

-

Onterecht in rekening brengen
meerwerk of
niet verrekenen minderwerk

Vastgestelde begroting (waaronder onderhoudsbegroting en
investeringsbegroting)
Proces voor interne toets op noodzaak en aansluiting met begroting

Reikwijdte, looptijd en ontwikkeling van het inkoopbeleid
Een corporatie dient in haar inkoopbeleid aan te geven waar dit op van toepassing is. Gebruikelijk is om te
bepalen dat het alle nieuwe inkopen betreft die worden aangegaan, nadat het inkoopbeleid definitief is
vastgesteld. Verder dient te worden vermeld wanneer het inkoopbeleid in werking treedt, hoe en wanneer het
geëvalueerd wordt en tot wanneer het loopt. Het inkoopbeleid moet gedurende de looptijd worden herijkt (Plan,
Do, Check Act, zie afbeelding 1 in het voorwoord) om zeker te stellen dat het blijft aansluiten bij (gewijzigde)
wetgeving, organisatiebeleid en opgedane ervaring
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Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie geeft aan dat haar inkoopbeleid in werking treedt op 1 juli 2017 en loopt tot 31 december
2020. Het beleid is integraal en daardoor afdeling overstijgend. Het ingezette beleid zal regelmatig
(minimaal eens per jaar) worden geëvalueerd. Ontwikkelingen in de eigen organisatie (zoals wisselingen in
personele bezetting, organisatie, bestedingsplan en dienstverlening aan onze huurders), wijzigingen in
wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de leveranciersmarkt (zowel bij bestaande als potentiële nieuwe
leveranciers) kunnen aanpassingen nodig of wenselijk maken.

Aanbeveling 1.6: leg duidelijk de looptijd van het inkoopbeleid vast, en hoe en op welke momenten dit
(periodiek) wordt geëvalueerd. Het advies hierbij is om de looptijd van het inkoopbeleid af te stemmen op de
looptijd van het organisatiebeleid. Leg ook vast wat de procedure is bij het doorvoeren van wijzigingen op het
beleid en wie daarvoor verantwoordelijk is.
1.8

Communicatie
Het is belangrijk dat het inkoopbeleid van een corporatie ‘zichtbaar’ is en zowel in- als extern goed wordt
gecommuniceerd. Op deze wijze weten medewerkers, (potentiële) leveranciers en andere stakeholders zoals
huurders en gemeenten, hoe de corporatie inkoop heeft georganiseerd. Het enkel publiceren op internet en/of
intranet is niet voldoende, omdat de praktijk laat zien dat het inkoopbeleid dan niet (voldoende) wordt gelezen.
Beter is om intern, door één of meerdere presentaties, het inkoopbeleid toe te lichten aan de medewerkers,
waarbij de verschillende onderdelen worden besproken en concrete acties worden benoemd.
Het openbaar publiceren van het inkoopbeleid via internet, zodat alle stakeholders hier toegang toe krijgen,
wordt in de praktijk lang niet altijd gedaan. Aanbevolen wordt om dit in het kader van transparantie wél te
doen. Ook is het te overwegen om periodiek een leveranciersdag te organiseren, waar inkoopgerelateerde
ontwikkelingen binnen de corporatie worden gedeeld met de markt.
Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie heeft een inkoopwijzer opgesteld die bestaat uit een samenvatting van het inkoopbeleid.
De inkoopwijzer is bedoeld als instructie voor alle medewerkers die betrokken zijn bij inkoop. Naast de
inkoopwijzer heeft deze corporatie een brochure geschreven over haar inkoopbeleid. Deze brochure is
bestemd als extern communicatiemiddel en voornamelijk geschreven voor de leveranciersmarkt.
De brochure is via de website van de corporatie te downloaden.

Aanbeveling 1.5: wees transparant en communiceer het inkoopbeleid zowel in- als extern naar alle
stakeholders.
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2

Inrichting en positionering van inkoop
Dit hoofdstuk beschrijft de inrichting en positionering van inkoop binnen de corporatie. De inkoopvolwassenheid
is het vertrekpunt van waaruit wordt bepaald waar de organisatie naar toe wil groeien. Afhankelijk van de
gewenste inkoopvolwassenheid dient vervolgens inkoop binnen de organisatie worden ingericht en
gepositioneerd.

2.1

Inkoopvolwassenheid en ambitie
Er zijn veel modellen (meer dan 10) die de inkoopvolwassenheid van een organisatie in beeld kunnen brengen.
Onderstaand model, op basis van onderzoek van Van Weele en Rozemeijer, is goed toepasbaar in de
corporatiesector. Enkele andere modellen zijn overigens ook geschikt.
Afbeelding 7 Inkoopvolwassenheid

Inkoopvolwassenheid: 6 fasen

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Bron: Van Weele en Rozemeijer, bewerkt door Brink
De mate van inkoopvolwassenheid wordt bepaald aan de hand van een kwalitatieve inkoopanalyse, zoals deze
in paragraaf 0.2 is behandeld. Op basis van de uitkomsten van deze analyse kan worden bepaald in welke fase
een corporatie zich bevindt en naar welke fase de corporatie in hoeveel jaar wil doorgroeien.
Nader verklaard: inkoopvolwassenheid bij corporaties
Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste corporaties zich qua inkoopvolwassenheid in fase 1 (gericht op
de transactie) of 2 (commercieel gericht) bevinden. Dit betekent onder meer dat bij deze corporaties
inkoop veelal decentraal is georganiseerd en de focus in inkooptrajecten meestal op de prijs ligt. De ambitie
in het kader van verdere professionalisering van inkoop is meestal om naar een gecoördineerde inkoop
door te groeien. Dit wordt als zodanig vastgelegd in het inkoopbeleid.
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2.2

Inkooporganisatie
Inkoop kan op verschillende manieren worden georganiseerd. De drie hoofdvormen zijn:
1.

decentrale inkoop

2.

gecoördineerde inkoop

3.

centrale inkoop.

Bovengenoemde hoofdvormen worden hierna verder toegelicht.
1.

Decentrale inkooporganisatie (behorende bij fase 1 en 2 van inkoopvolwassenheid)
Bij een decentrale inkooporganisatie kopen de afdelingen zelfstandig op tactisch en operationeel niveau
in. De afdelingen specificeren zelfstandig wat zij nodig hebben en gaan – meestal zonder overleg en
afstemming met andere afdelingen – leveranciers selecteren en contracteren. Vervolgens bestellen en
bewaken zij ook zelf. Het autonome gedrag van de verschillende afdelingen is één van de grootste
nadelen van de decentrale inkooporganisatie. Het gevaar bestaat dat je een aantrekkelijk inkoopvolume
van een totale organisatie versnipperd inkoopt, en dat processen zoals nieuwbouw en onderhoud niet of
te weinig op elkaar aansluiten.
Een van de grootste voordelen van de decentrale inkooporganisatie is de acceptatie van de afgesloten
contracten. Omdat de afdelingen zelf de contracten afsluiten, is het draagvlak om er gebruik van te
maken groot.

2.

Gecoördineerde inkooporganisatie (behorende bij fase 3 en soms 4 van inkoopvolwassenheid)
De gecoördineerde inkooporganisatie neemt de nadelen van een centrale inkooporganisatie weg,
zonder de voordelen aan te tasten. Een gecoördineerde inkooporganisatie combineert het creëren van
draagvlak met de bundeling van behoeften binnen de totale organisatie. De organisatie bereikt dit door
medewerkers uit verschillende afdelingen zo actief en gecoördineerd mogelijk te betrekken bij de
inkoopactiviteiten. De tactische inkoop laat men niet door één vaste afdeling uitvoeren, maar door
diverse tijdelijke multidisciplinaire inkoopteams. De inkoopcoördinator óf de afdeling
Inkoopcoördinatie, indien er meerdere inkoopcoördinatoren zijn, zorgt samen met de projectleider
(budgetverantwoordelijke) voor een goede samenstelling van deze inkoopteams, met een juiste balans
in deskundigheid. De inkoopteams bestaan uit medewerkers van betrokken afdelingen plus
ondersteuning van de afdelingen Financiën, Juridische zaken en Automatisering. De organisatie bundelt
inkoopvolume, kennis en ervaring, en creëert tegelijkertijd draagvlak bij de medewerkers.

3.

Centrale inkooporganisatie (behorende bij fase 4 t/m 6 van inkoopvolwassenheid)
Bij een centrale inkoop is in principe alle inkoop gecentraliseerd. Vaak is sprake van een inkoopafdeling
die vooral verantwoordelijk is voor de procesmatige begeleiding van (bijna) alle inkooptrajecten.
Verder doen de medewerkers van de inkoopafdeling een beroep op de interne klanten bij het
specificeren van de producten en diensten om de behoeften te inventariseren. Het selecteren
(aanbesteden) en contracteren vindt door de inkoopafdeling plaats. Het voordeel van een centrale
inkooporganisatie is dat de inkoopafdeling de tactische inkoop (onder andere aanbesteden) uitvoert en
hierdoor eenvoudiger behoeften kan bundelen en efficiënter kan werken. Een nadeel van een centrale
inkooporganisatie is, zeker in het begin, een mogelijk gebrek aan draagvlak voor de contracten die
door de inkoopafdeling worden afgesloten. Doordat interne klanten (te) weinig worden betrokken bij de
tactische inkoop, kan de acceptatie van de door de inkoopafdeling afgesloten contracten in gevaar
komen.

Keuze
De meest geschikte vorm verschilt per corporatie en is onder meer afhankelijk van de volgende factoren:
stadium van inkoopvolwassenheid en de groei die men daarin wenst te maken


type/cultuur van de organisatie



inkoopcompetenties en -ervaring van de medewerkers betrokken bij het inkoopproces



omvang en daarmee samenhangend het inkoopvolume.
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In het inkoopbeleid dient duidelijk te worden vastgesteld voor welke hoofvorm een corporatie kiest en waarom.
Een praktijkvoorbeeld
Bij een corporatie zijn alle inkoopactiviteiten volledig decentraal belegd. De inkoopvolwassenheid is door de
corporatie, in samenwerking met een ervaren inkoopconsultant, vastgesteld aan de hand van een
vragenlijst en is laag (1,3 op een schaal van 0 t/m 6). De corporatie stelt zich tot doel om gedurende de
looptijd van het nieuw op te stellen inkoopbeleid door te groeien naar fase 3 van inkoopvolwassenheid.
Om dit te bewerkstelligen wordt onder andere gekozen voor het inrichten van een gecoördineerde
inkooporganisatie waarbij een nog te werven inkoopprofessional de rol van inkoopcoördinator moet gaan
vervullen.

2.3

Positionering, doel en rol van de inkoop
Naast de keuze die de corporatie maakt met betrekking tot de inkooporganisatie, moet zij ook bepalen waar zij
de inkoop positioneert en aan wie inkoop verantwoording aflegt.
Bij een decentrale inkoop zitten de inkopers verspreid door de gehele organisatie en zullen zij onder de directe
verantwoording vallen van de betreffende afdelingen. De praktijk is vaak dat deze medewerkers niet specifiek
als inkopers worden betiteld, maar dat inkoop wel deel uitmaakt van hun takenpakket.
Indien een corporatie kiest voor een gecoördineerde inkoop, zal in de meeste gevallen sprake zijn van een
inkoopcoördinator die een centrale, coördinerende rol heeft. Net zoals bij het decentrale model, zitten de
inkopers verspreid over de afdelingen en verrichten ze daar hun werk en leggen ze verantwoording af.
De inkoopcoördinator zal echter ook aan iemand verantwoording af moeten leggen. De opties hiervoor zijn:


de inkoopcoördinator valt (bij voorkeur) als staffunctionaris onder het bestuur van de corporatie



de inkoopcoördinator valt onder bedrijfsvoering om zo onafhankelijk mogelijk te opereren



de inkoopcoördinator wordt gepositioneerd in de afdeling die verantwoordelijk is voor het grootste
inkoopvolume (bijvoorbeeld vastgoedontwikkeling of onderhoud).

Bij een centrale inkoop zijn alle inkopers samengebracht in één afdeling of team, met in de meeste gevallen
een leidinggevende (teamleider of manager). Ook hiervoor geldt dat het team of de afdeling Inkoop een positie
in de organisatie moet krijgen. Enkele opties hiervoor zijn:


De inkoopafdeling wordt een aparte onafhankelijke afdeling, waarbij de leidinggevende bij voorkeur
deel uitmaakt van het managementteam. Deze insteek wordt gekozen door organisaties die inkoop als
een zeer belangrijke functie zien en onafhankelijkheid van groot belang vinden. Door deel uit te maken
van het managementteam is en blijft inkoop het beste op de hoogte van de ontwikkelingen op alle
afdelingen en kan zij hierop anticiperen.



De inkoopafdeling wordt ondergebracht bij die afdeling die de grootste inkoopuitgaven doet.
De argumentatie voor deze keuze is dat de focus van de centrale afdeling moet liggen daar waar de
grootste uitgaven zijn.



De inkoopafdeling wordt een stafafdeling of wordt onder de afdeling Bedrijfsvoering gehangen om een
onafhankelijke rol te hebben.

2.4

Personeel
Mensen maken het verschil. Uit onderzoek is gebleken dat minstens 70 procent van het succes van
inkoopontwikkeling en -professionalisering wordt bepaald door de factor mens (waarden en normen,
vaardigheden, attitude en kennis). Het is erg belangrijk dat in het inkoopbeleid aandacht wordt besteed aan de
competentieontwikkeling van alle medewerkers die frequent en substantieel betrokken zijn bij het
inkoopproces. Naast de competentieontwikkeling is het ook van belang om samen met de afdeling Personeel &
Organisatie goede functieprofielen op te stellen.
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In het inkoopbeleid dient te worden opgenomen welke inkooprol(len) of -functie(s) er zijn. Bij kleinere
corporaties zijn de meeste inkooptaken meestal ondergebracht bij medewerkers die slechts een gedeelte van
hun tijd bezig zijn met inkoop, zoals projectleiders, vastgoedbeheerders en opzichters. Inkooptaken moeten
een onderdeel zijn van het functieprofiel.
Een praktijkvoorbeeld
Dezelfde corporatie uit het vorige voorbeeld gaat een fulltime inkoopcoördinator werven. Voor deze functie
heeft zij een uitgebreid functieprofiel met bijbehorende competenties opgesteld.
Als uitgangspunt zijn de functieprofielen van twee andere corporaties genomen die al enkele jaren een
inkoopcoördinator in dienst hebben. Omdat de corporatie voor het gecoördineerde model heeft gekozen,
vindt de feitelijk inkoop grotendeels decentraal in de organisatie plaats. De betrokken medewerkers hebben
in de meeste gevallen geen inkoopachtergrond en -kennis. Ter ondersteuning van de
competentieontwikkeling van deze medewerkers geeft de inkoopcoördinator minimaal één keer per jaar een
gerichte inkooptraining over uiteenlopende onderwerpen waaronder onderhandelen, professioneel
aanbesteden en inkoopsamenwerking. Daarnaast worden medewerkers gestimuleerd om ook extern
inkoopopleidingen te volgen.
De inkoopcoördinator presenteert daarnaast jaarlijks de belangrijkste resultaten uit de kwantitatieve
inkoopanalyse en leveranciersbeoordeling aan de medewerkers. Doel is het urgentiebesef te vergroten en
de belangrijkste resultaten van het professionaliseren van inkoop te delen.

Aanbeveling 2.1: bekijk kritisch of de medewerkers die een belangrijke rol hebben in het inkoopproces de juiste
competenties bezitten. Stel vast waar een eventueel hiaat zit en stel een gericht opleidingsprogramma op.
Indien de betrokken medewerker(s) niet geschikt zijn voor het uitvoeren van inkooptaken, draag deze taken
dan in overleg over aan een andere medewerker.
2.5

Tenderboard*
Sommige corporaties kiezen ervoor om een zogenaamde tenderboard in te stellen. De tenderboard bewaakt de
professionalisering en borging van het inkoopbeleid. In onderstaand voorbeeld is beschreven hoe dit in de
praktijk kan worden ingevuld.
Een praktijkvoorbeeld
De tenderboard van een corporatie ziet toe op het inkoopprofessionaliseringsprogramma van de corporatie.
De tenderboard bestaat uit de directeur-bestuurder, de directeur Financiën en Bedrijfsondersteuning, de
manager Vastgoed, de strategisch inkoper en de bedrijfsjurist. De tenderboard komt elke vier weken bijeen
of zoveel meer als nodig is. De kerntaken van de tenderboard zijn:


jaarlijks actualiseren van het inkoopbeleid, inkoopdoelen en algemene inkoopstrategieën



toezicht houden op de juiste voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse inkoop/aanbestedingsplanning



toezicht houden op het juist en tijdig bereiken van de inkoopresultaten en -doelstellingen



toezicht houden op de afstemming en integraliteit van organisatiebeleid en afdelingsbeleid in het
inkoopbeleid



beslissingen nemen over gunningsbeleid, aanbestedingstrajecten, belangrijke onderhandelingen
met leveranciers, inkoop(beleid)dilemma’s, procesrisico’s, reputatievraagstukken,
relatievraagstukken met de leveranciersmarkt en samenwerkingsvraagstukken



monitoren van de inkoopprestaties aan de hand van de prestatiemeting door de strategisch
inkoper.
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3

Inkoopproces
Het tactische inkoopproces bestaat uit een aantal stappen. Afbeelding 8 laat zien welke dit zijn. Ook is in de
afbeelding opgenomen waar de acht besparingsmogelijkheden liggen in het inkoopproces. Corporaties kunnen
in de beginfase de meeste invloed uitoefenen op het resultaat en de integrale kosten het meeste beheersen.
Naarmate de specificaties vastliggen, nemen de besparingsmogelijkheden af. Het is belangrijk om in het
inkoopbeleid aan te geven hoe je als organisatie de verschillende stappen invult, en wat de rollen en
verantwoordelijkheden van medewerkers in dit proces zijn.
Afbeelding 8 Besparingsmogelijkheden in het inkoopproces

Bron: Van Weele, bewerkt door Brink
Nader verklaard: besparingsmogelijkheden in het inkoopproces
De acht besparingsmogelijkheden worden hierna toegelicht:
1.

Reduceren van de behoefte: de grootste besparing kan worden behaald door niet of minder in te
kopen. Uit onderzoek blijkt dat veel uitgaven onnodig worden gedaan of dat teveel of te ‘luxe’ wordt
ingekocht in relatie tot de werkelijke behoefte. Door vooraf kritisch te kijken naar de werkelijke
behoefte kunnen corporaties veel besparen.

2.

Behoeftebundeling: door een groter volume in de markt te zetten kunnen corporaties betere prijzen en
voorwaarden bedingen (het ‘massa-is-kassa-principe’). Door voorafgaand aan het tactische
inkoopproces te bekijken of andere afdelingen of organisaties (inkoopsamenwerking) dezelfde behoefte
hebben, kunnen inkoopvoordelen worden behaald.

3.

Standaardisatie: veel organisaties denken dat ze uniek zijn en stellen speciale eisen aan goederen,
diensten of werken waardoor deze onnodig duur worden. Een goed voorbeeld zijn ICT-investeringen
waarbij maatwerk standaard is. Als de corporatie kritisch kijkt, kan vaak worden volstaan met een
oplossing die in de markt standaard verkrijgbaar is en dus ook goedkoper is.

4.

Ruimte laten (functioneel specificeren): door een uitvraag/bestek technisch ‘dicht’ te specifiëren laat
men geen ruimte voor slimmere en/of goedkopere oplossingen die wellicht in de markt verkrijgbaar
zijn. Door functioneel te specificeren kan de corporatie deze ruimte wel bieden en kunnen de
leveranciers laten zien wat in hun ogen de beste en goedkoopste oplossing is voor de geschetste
behoefte.
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5.

Onderhandelen: na de selectiefase kan nog onderhandeld worden met de best scorende partij(en).
Hierbij dienen corporaties integer te handelen en partijen niet tegen elkaar uit te spelen. Door goed
voorbereid aan de onderhandelingstafel te komen kunnen vaak nog besparingen worden gerealiseerd.

6.

Contracten op maat: het is verstandig om niet met één standaard contract te werken maar meerdere
standaarden te hebben die aansluiten op de specifieke opdracht. De juiste contractvorm zorgt
gedurende de looptijd van een contract voor (onzichtbare) besparingen en, soms nog belangrijker,
voor risicominimalisatie.

7.

Procesoptimalisatie: bestel- of afroepsystemen kunnen in sommige gevallen veel operationele
besparingen realiseren doordat bestellingen binnen een (raam)contract bijvoorbeeld rechtstreeks
vanuit een ERP-systeem of internet kunnen worden geplaatst. Vaak zijn producten en diensten die met
een grote frequentie worden afgeroepen interessant voor procesoptimalisatie.

8.

CB, CM en LM: doordat men inzicht heeft in de afloopdata van contracten (contractbeheer) kan hierop
tijdig worden geanticipeerd. Gedurende de contractperiode is het daarnaast nodig de contracten en de
leveranciers goed te managen (worden afspraken nagekomen, afwikkeling bonus-/malusregelingen,
leveranciersbeoordeling et cetera). Goed contractbeheer en -management is onontbeerlijk voor iedere
professionele organisatie, leveranciersmanagement is voornamelijk interessant en belangrijk voor de
strategische leveranciers van een organisatie.

Veel van voorgaande besparingsmogelijkheden komen ook elders in deze leidraad aan de orde.

3.1

Rollen en verantwoordelijkheden in het inkoopproces
Binnen het inkoopproces zijn verschillende rollen en verantwoordelijkheden te onderscheiden. Het is belangrijk
om deze rollen en verantwoordelijkheden goed vast te leggen. Het RACI-model is hiervoor uitermate geschikt.
Bij het opstellen van het RACI-model dient de procuratie- of mandaatregeling van een organisatie als een
belangrijk uitgangspunt (zie paragraaf 3.2). Degene die vanuit het RACI-model eindverantwoordelijk is, moet
hiervoor uiteraard het mandaat hebben.
Nader verklaard: RACI
In het model zijn onderstaande rollen vastgelegd in relatie tot het inkoopproces:

R = Responsible (verantwoordelijk)
Degene die het inkoopproces daadwerkelijk uitvoert. Er is in principe één rol die verantwoordelijk
is voor het uitvoeren van het inkoopproces, waarbij verantwoordelijkheden en taken kunnen
worden gedelegeerd. De eindverantwoordelijke keurt het werk dat de verantwoordelijke heeft
uitgevoerd goed.


A = Accountable (eindverantwoordelijk)
Degene die eindverantwoordelijk is voor de correcte en volledige afronding van het inkoopproces.
Er kan slecht één eindverantwoordelijke zijn voor ieder activiteit in het inkoopproces.



C = Consult (raadplegen en ondersteunen)
Degenen die worden geraadpleegd of ondersteuning bieden tijdens het uitvoeren van het
inkoopproces.



I = Inform (informeren)
Degenen die up-to-date worden gehouden over de vorderingen, vaak alleen over de
afronding/oplevering van het inkoopproces.
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Een praktijkvoorbeeld
Hieronder is een RACI-model weergegeven voor het inkoopproces van onderhoudswerkzaamheden.
De corporatie in dit voorbeeld heeft gekozen voor het gecoördineerde inkoopmodel met een fulltime
inkoopcoördinator. De feitelijke inkoopprocessen worden decentraal uitgevoerd, maar vanaf een bepaald

Selecteren
Contracteren

I
A/I

C

Bestellen
Bewaken

C

Nazorg

C

Inkoopcoördinator

Specificeren

Projectleider

I

Jurist

A

Budgethouder

Behoefte (urgentiebesef)

Interne Controller

Stappen in het Inkoopproces

Management

drempelbedrag heeft de inkoopcoördinator een vaste rol in het inkoopproces.

R

R/C

I

A

R/C

C

A

R/C

C

A

R/C

C

A

R/C

A

R/C

A

R/C

I

Aanbeveling 3.1: maak onderscheid tussen verschillende opdrachten en stel op basis van de inkoopcategorieën
aparte RACI-modellen op.
3.2

Procuratie/mandatering
In de contracteringsfase van het inkoopproces gaat de corporatie een verplichting aan. Het is belangrijk dat
degene die deze verplichting aangaat hiertoe op grond van de procuratie- of mandaatregeling bevoegd is.
In het inkoopbeleid dient daarom specifiek naar deze regeling te worden verwezen en ook waar deze te vinden
is. Normaliter wordt de regeling opgenomen als bijlage in het inkoopbeleid. In de operationele stappen van het
inkoopproces (bestellen, bewaken en nazorg) is deze regeling ook van belang bij het plaatsen van bestellingen,
het accorderen van facturen et cetera. De procuratieregeling wordt bovendien gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel zodat (potentiële) leveranciers kunnen controleren wie namens de corporatie bevoegd is tot het
aangaan van financiële verplichtingen.
Aanbeveling 3.2: vat procuratie- of mandaatregelingen samen in een overzichtelijk schema, dat is opgenomen
in het inkoopbeleid.

3.3

Uniformiteit inkoopdocumenten
De ervaring leert dat veel corporaties geen uniforme inkoop- en aanbestedingsdocumenten gebruiken, maar
iedere afdeling zijn eigen documenten hanteert. Daarnaast worden vaak inkoopdossiers niet centraal opgeslagen,
waardoor informatie niet goed terug te vinden is en het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden.
Het is van belang om goede en uniforme inkoop- en aanbestedingsdocumenten te gebruiken. Dit beperkt de
risico’s die samenhangen met het inkoopproces. Het is belangrijk om afspraken met leveranciers in degelijke
(raam)overeenkomsten vast te leggen. Daarbij is het van belang om een onderscheid te maken tussen de
verschillende type overeenkomsten. Aedes heeft voor veel inkoopgerelateerde onderwerpen goede formats
ontwikkeld die zijn opgesteld door specialisten uit de branche.
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Enkele voorbeelden zijn:


Algemene Inkoopvoorwaarden



Modelovereenkomsten voor bouw en renovatie



Modelovereenkomsten onderhoud



Standaard opdrachtbrief



Leidraad Aanbesteden

Aanbeveling 3.3: maak als basis zoveel mogelijk gebruik van standaard inkoopmodellen die zijn opgesteld
door/voor de branche, en zorg dat deze voor medewerkers eenvoudig te vinden zijn (bijvoorbeeld via intranet).
Beheer deze modellen centraal, zodat altijd de meest recente versies worden gebruikt.
Aanbeveling 3.4: maak een persoonlijk account aan voor de website (en de inkoop community) van Aedes en
volg de laatste ontwikkelingen, zoals nieuwe inkoopgerelateerde hulpmiddelen en modellen die Aedes
beschikbaar stelt.
3.4

Inkoopdossier
Van bijna ieder inkoopproces moet een inkoopdossier worden aangelegd. Het is echter niet de bedoeling dat
voor de aanschaf van bijvoorbeeld een bloemetje een dossier wordt aangelegd. Vaak is het handig om de
verplichte dossiervorming te koppelen aan drempelbedragen (zie paragraaf 5.1). Dit betekent dat vanaf een
bepaalde financiële omvang verplicht een dossier conform een vastgestelde opbouw wordt aangemaakt. Dit
dossier speelt een belangrijke rol bij de verantwoording achteraf (zowel extern als intern), maar ook tijdens de
uitvoering van het inkoopproces. De corporatie moet immers kunnen controleren of inkoopprocedures op de
juiste wijze zijn gevolgd en of bijvoorbeeld de procuratie-/mandaatregeling juist is toegepast.
Dossiervorming vindt bij voorkeur digitaal plaats.
Dossiervorming is de taak en verantwoordelijkheid van de functionaris die is belast met de uitvoering van de
inkoop. Bij een centrale inkooporganisatie zal dit dus op de afdeling Inkoop belegd zijn. Bij de overige twee
organisatievormen (decentraal en gecoördineerd) is het aan te bevelen de dossiervorming ook centraal te
regelen. Inkoopdossiers dienen inzichtelijk en volledig te zijn, en behoren procedureel en steekproefsgewijs op
volledigheid en rechtmatigheid te worden getoetst door een interne controller.
Aanbeveling 3.5: zorg dat alle inkoopdossiers op een centrale locatie digitaal worden opgeslagen en leg vast
hoe dit dient te gebeuren.

3.5

Inkoopkalender*
Om beter grip te krijgen op de inkoopprocessen en daarmee samenhangend de benodigde mensen en middelen
binnen een organisatie, is het raadzaam om jaarlijks een overzicht samen te stellen van de voorziene grotere
inkoopprojecten voor het komende jaar c.q. de komende jaren. Dit overzicht wordt vaak de inkoopkalender, de
aanbestedingskalender, het tenderoverzicht of de inkoopjaarplanning genoemd. De inkoopkalender bevat, naast
een beschrijving van de projecten, ook de medewerkers die bij het project worden betrokken (inclusief de
projectleider), het budget en de planning (wanneer start het aanbestedingsproces en wanneer moet dit
afgerond zijn?).
Het is raadzaam om de inkoopkalender in het laatste kwartaal van ieder jaar vast te laten stellen door het
managementteam c.q. de directie en het bestuur. De meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), de begroting en
afdelingsplannen dienen als belangrijke input.
Aanbeveling 3.6: stel jaarlijks een inkoopkalender op, stem deze af met managementteam, directie en bestuur,
en koppel aan hen geregeld (bijvoorbeeld eens per kwartaal) terug over de voortgang.
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4

Inkoopstrategie
De inkoopstrategie geeft weer op welke manier de corporatie de doelstellingen van een in te kopen dienst,
levering of werk wil bereiken. Eerder hebben we al benoemd dat de afweging van prijs en kwaliteit belangrijk is
(zie paragraaf 0.1 Uitgangspunten inkoopbeleid en paragraaf 5.1 Aanbestedingsproces). Ook de
marktomstandigheden (hoog of laag conjunctuur), het benutten van eventueel besparingspotentieel door het
bundelen van inkoopvolumes en het aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid zijn onderdelen die opgenomen
kunnen worden in een inkoopstrategie.
Niet de daadwerkelijke strategie, maar de overwegingen en uitgangspunten hoe te komen tot de juiste
inkoopstrategie worden in het inkoopbeleid vastgelegd. We gaan op twee punten in die nog niet eerder ter
sprake zijn gekomen, maar die belangrijk zijn in de strategische inkoopkeuzes.

4.1

Zelf doen of uitbesteden?
Binnen de sector is de laatste jaren een toename van het uitbesteden van werkzaamheden waarneembaar, met
als gevolg dat de noodzaak van professionele inkoop alleen maar toeneemt. Vragen die we ons bij in-of
uitbesteden stellen zijn: welke taken kunnen we het beste zelf doen, waar kunnen we beter samen werken,
waar is de markt beter in en wat vraagt dit alles van de interne organisatie. De basis voor deze inkoopstrategie
wordt bepaald op basis van:


een kostenkader



een klantenkader (kwaliteit).

Een financiële besparing mag bijvoorbeeld niet, of althans niet zonder meer, ten koste gaan van de kwaliteit
van de dienstverlening aan de huurders.
4.2

Inkoopportfolioanalyse
Een ander belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de inkoopstrategie is de inkoopportfolio-analyse van
Kraljic. De inkoopportfolioanalyse is de meeste gebruikte methode om de inkoopstrategie van een dienst,
levering of werk te bepalen. De verschillende inkoopcategorieën en -pakketten worden op basis van de invloed
op het financiële bedrijfsresultaat en het toeleveringsrisico geplaatst in de Kraljic-matrix (zie afbeelding 9).
De invloed op het financiële bedrijfsresultaat wordt bepaald door de hoogte van de inkoopuitgaven ten opzichte
van de totale inkoopuitgaven. Deze informatie kan de corporatie halen uit de kwantitatieve inkoopanalyse (zie
paragraaf 0.1). Het toeleveringsrisico bepaalt de corporatie aan de hand van de volgende criteria:


Impact: welke gevolgen heeft een verstoring van de (op)levering van de werk, dienst of levering?



Schaarste: in welke mate zijn er alternatieve leveringen, diensten of werken óf leveranciers
beschikbaar?



Technologie: hoe snel verloopt de technologische ontwikkeling of houdbaarheid van levering, dienst of
werk?



Omschakeling: hoe snel en moeiteloos kan de organisatie omschakelen naar een alternatief?
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Afbeelding 9 Inkoopportfolio

Bron: Kraljic
Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie voert jaarlijks een kwantitatieve inkoopanalyse uit die is gebaseerd op de standaard
inkooppakketindeling van Aedes. Van alle inkoopcategorieën uit de Aedes-indeling is onderstaande
portfolioanalyse gemaakt, die is opgenomen in het inkoopbeleid. Per inkoopcategorie maakt deze corporatie
vervolgens nog een ‘verdiepingsanalyse’ op inkooppakketniveau waarop vervolgens de inkoopstrategie
wordt bepaald (zie paragraaf 4.3).
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4.3

Inkoopstrategie per inkooppakket
Bij ieder segment uit de inkoopportfolioanalyse hoort een specifieke inkoopstrategie, die hieronder wordt
toegelicht.
A.

Routine segment
Deze inkooppakketten zijn niet van strategisch belang voor de organisatie en hebben een relatief lage
waarde. De strategie richt zich voornamelijk op de in- en externe efficiëntie van het bestelproces,
bundelen van volumes en het reduceren van de facturenstroom.
Voorbeeld: kantoorartikelen.

B.

Hefboom segment
Inkooppakketten in het hefboomkwadrant vertegenwoordigen een hoog inkoopbedrag, maar deze zijn
niet strategisch van aard omdat er bijvoorbeeld voldoende leveranciers of alternatieve producten,
diensten of werken in de markt leverbaar zijn. Voor deze inkooppakketten wordt veelal een strategie
gevolgd die zich kenmerkt door vraagbundeling en regelmatige in concurrentie aanbesteden.
Deze strategie benut de ruimte die er is om te wisselen van leverancier(s) en te onderhandelen. Kopen
tegen de beste voorwaarden (onder andere prijs) met behoud van kwaliteit en leveringszekerheid is
hierbij de prioriteit.
Voorbeeld: schilderonderhoud.

C.

Strategisch segment
Dit kwadrant bevat inkooppakketten met een strategisch belang voor de organisatie en relatief hoge
inkoopuitgaven. In het strategische kwadrant wordt veelal gestreefd naar partnerschap en/of
ketensamenwerking in de relatie met leveranciers. Sturing op kwaliteit, innovatie en
toeleveringsketen(integratie) zijn daarnaast belangrijke pijlers.
Voorbeeld: realisatie van nieuwbouwproject met een ontwikkelaar.

D.

Knelpunt segment
Deze inkooppakketten vertegenwoordigen relatief lage inkoopkosten ten opzichte van het totale
inkoopvolume, maar zijn vanwege het grote toeleveringsrisico (er is bijvoorbeeld maar één leverancier
in de markt die kan leveren) wel kritisch voor de organisatie. De strategie voor deze inkooppakketten
richt zich op het zekerstellen van levering van de gewenste diensten, leveringen of werken. Daarnaast
is het zoeken naar eventuele alternatieve (landelijke) leveranciers of substituten een onderdeel van de
strategie.
Voorbeeld: bedrijfsspecifieke kritische software.

Aanbeveling 4.1: werk per inkooppakket de inkoopstrategie uit als start van ieder inkooptraject. Neem de
uitwerking op in het plan van aanpak of projectplan, voordat een inkooptraject wordt opgestart.
Aanbeveling 4.2: verstevig de inkoopkracht van een corporatie in het routine en hefboom segment door
bundeling van de interne inkoopbehoefte én door gezamenlijk met andere corporaties in te kopen (zie
hoofdstuk 7).
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5

Aanbesteden
Aanbesteden (ook wel: het tactische inkoopproces, zie afbeelding 2 in de inleiding) is een belangrijk onderdeel
van het totale inkoopproces, omdat hier de markt wordt benaderd met inkoopvraag vanuit de corporatie.

5.1

Aanbestedingsproces
Het proces van aanbesteden dient integer, transparant en zo effectief en efficiënt mogelijk te worden
uitgevoerd. Sommige corporaties beschrijven de uitvoering van het aanbestedingsproces uitvoerig in het
inkoopbeleid, maar dit is niet per se nodig omdat het ‘hoe’ niet in detail in het inkoopbeleid hoeft te worden
opgenomen en bovendien het inkoopbeleid erg omvangrijk wordt, wat de leesbaarheid niet bevordert.
Aedes adviseert om in het inkoopbeleid voor wat betreft het aanbestedingsproces te verwijzen naar de Leidraad
Aanbesteden van Aedes. De leidraad beschrijft stap voor stap het gehele aanbestedingsproces, de aanpak en
de keuzes die de corporatie moet maken. Door deze leidraad te volgen is de corporatie bovendien beter
voorbereid indien de corporaties in de toekomst door veranderingen in de wetgeving eventueel verplicht worden
om de Aanbestedingswet te volgen. Bovendien is het Burgerlijk Wetboek altijd van toepassing en de leidraad
houdt hier rekening mee.
Aanbeveling 5.1: verwijs voor het aanbestedingsproces naar de Leidraad Aanbesteden van Aedes en geef
eventueel in het inkoopbeleid aan op welke onderdelen je als corporatie afwijkt.

5.2

Drempelbedragen
De drempelbedragen geven de waarde aan waarboven een bepaald type aanbestedingsprocedure moet worden
gevolgd. Een voorstel voor de te hanteren drempelbedragen is opgenomen in de eerder genoemde Leidraad
Aanbesteden van Aedes. Iedere corporatie kan zelf beslissen of zij deze drempelbedragen overneemt of ervan
afwijkt. Er zijn corporaties die bijvoorbeeld verschillende drempelbedragen per inkoopcategorie (onderhoud,
beheer, nieuwbouw) hanteren, terwijl andere corporaties een onderscheid maken tussen diensten, leveringen
en werken net zoals in Leidraad Aanbesteden van Aedes is gedaan.
De drempelbedragen behoren te worden benoemd in het inkoopbeleid, omdat het een strategische keuze
betreft. Ook dient te worden vastgelegd óf en zo ja onder welke voorwaarden een corporatie van de
drempelbedragen en bijbehorende wijze van aanbesteden kan afwijken.

Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie hanteert de volgende drempelbedragen in haar inkoopbeleid:
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Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie hanteert in haar aanbestedingsbeleid onderstaande drempelbedragen:

Aanbeveling 5.2: neem in het inkoopbeleid op of en wanneer het bestuur, eventueel in samenspraak met de
directie en/of het managementteam, kan afwijken van de drempelbedragen en bijhorende
aanbestedingsprocedures. Onderbouw afwijkingen goed en leg deze vast in een projectdossier, zodat dit
achteraf door de accountant te controleren is.
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6

Maatschappelijk verantwoord inkopen*
Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemers, gericht op het behalen van maatschappelijk rendement.
Corporaties zetten hun inkooppositie in om hun maatschappelijke doelen te ondersteunen. Dit dient te worden
vertaald in het inkoopbeleid. Concreet richten corporaties zich vooral op duurzaamheid en social return.
Corporaties maken hierover geregeld prestatieafspraken met (lokale) overheden en/of brancheorganisaties.
Aedes heeft over dit onderwerp een interessante inspiratiegids geschreven.
Steeds meer corporaties hebben hun maatschappelijke doelstellingen vertaald in een MVO-beleid
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) of bijvoorbeeld een duurzaamheidbeleid. Het MVO-beleid van een
organisatie moet in het inkoopbeleid worden vertaald naar MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen).
Ook hierbij geldt dat het inkoopbeleid de kaders en richting aangeeft, maar niet in detail uitwerkt hoe de
corporatie daar wil komen.
Nader verklaard: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
MVO Nederland en NEVI hebben een handreiking voor maatschappelijk verantwoord inkopen geschreven
die ook corporaties kan helpen hun eigen beleid te formuleren. Met behulp van een duidelijk stappenplan
kan iedere organisatie gericht aan de slag. Voor corporaties die voor het eerst beginnen met het opstellen
van het inkoopbeleid is dit stappenplan misschien een brug te ver, maar ook voor hen biedt deze aanpak
goede handvatten.

6.1

Duurzaam inkopen*
Er zijn meer dan 150 definities van het begrip duurzaamheid. In deze leidraad wordt onder duurzaamheid
verstaan het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Duurzaamheid
bij corporaties kan onder andere worden vertaald in duurzaamheidbeleid, de toepassing van duurzame
materialen of circulaire inkopen, waarbij de ingekochte materialen op termijn (bijna) volledig kunnen worden
hergebruikt.
Nader verklaard: Duurzaamheid in de Aedes Woonagenda 2017-2021
a.

Iedere corporatie heeft in 2018 een vastgesteld plan gemaakt om in 2050 een CO2-neutraal
woningbezit te hebben. De corporatie kan dit einddoel via verschillende scenario’s invullen,
afhankelijk van lokale mogelijkheden en afspraken. Door deze verduurzamingsoperatie kan de
betaalbaarheid worden verbeterd (dalende of in elk geval gelijkblijvende woonlasten).

b.

Corporaties komen in 2021 door een inhaalslag uit op gemiddeld label B op sectorniveau (extra
besparing van 5 petajoules) voor hun woningen. Investeringen in zonnepanelen,
warmtenetaansluitingen en woningisolatie worden versneld om de doelstellingen uit het
Energieakkoord te halen.

c.

Corporaties zullen met gemeenten samenwerken in de totstandkoming van regionale
energiestrategieën.

Een praktijkvoorbeeld
Eind 2015 heeft een corporatie haar energiebeleid 2016 – 2020 vastgesteld. De beleidsvisie en de
wensportefeuille 2016 – 2030 hebben als doel het verduurzamen van de woningvoorraad naar gemiddeld
label B in 2021 (Energie-Index tussen 1,21 en 1,4), en vanaf 2020 het realiseren van nieuwbouw met een
epc van maximaal 0,0. De doelstellingen van het energiebeleid zijn:


Woonlastenverlaging: bij de aanpak van een complex past de corporatie een combinatie van
maatregelen toe die leiden tot optimale energiebesparing voor de huurders, tenzij blijkt dat de
investering te groot is ten opzichte van de besparing.
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Comfort woningen: naast het investeringsbudget voor energie reserveert de corporatie budget in
de begroting om het comfort van de woningen te verhogen (onder andere ventilatiesysteem).



Duurzame woningvoorraad: de corporatie stelt het verduurzamen van haar woningvoorraad als
één van haar prioriteiten en is bereid daarin (maximaal) te investeren voor zover de financiële
positie dit toelaat.

Om bovengenoemde doelstellingen te kunnen realiseren, worden verschillende inkooptrajecten uitgevoerd.
Duurzaamheid wordt hierbij als vast onderdeel opgenomen in de programma’s van eisen en in de selectieen gunningscriteria in een aanbestedingstraject.

Een praktijkvoorbeeld
Woonbedrijf verankert duurzaam denken en doen door middel van The Natural Step. De wijze waarop
wordt in onderstaande afbeelding duidelijk gemaakt.

Het verduurzamen van woningen kan in de praktijk betekenen dat verschillende inkooptrajecten moeten
worden opgestart om dit te realiseren. In dat geval is het belangrijk dat de corporatie onderzoekt welke
subsidiemogelijkheden er zijn. Als leidraad hiervoor kunnen de handleiding Hoe werkt STEP? van Aedes en
Atriensis én de website Energiesubsidiewijzer worden gebruikt. De handleiding bevat tips om de kwaliteit van
de subsidieaanvragen te bewaken. STEP staat voor Stimuleringsregeling energieprestatie huursector. Soms is
het verstandig om een subsidiespecialist in te schakelen die kan ondersteunen bij het uitzoeken van de
mogelijkheden en het indienen van de subsidieaanvraag.
Naast het energiebeleid kan duurzaamheid in het inkoopbeleid ook worden vertaald naar de (verplichte)
toepassing van duurzame bouwmaterialen. Zo kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat in bestekken of
specificaties het gebruik van FSC gecertificeerd hout en/of het gebruik van LED-verlichting verplicht is.
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Nader verklaard: ISO 20400
In mei 2017 is de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, ISO 20400, gelanceerd.
ISO 20400 bevat praktische handvatten voor publieke en private organisaties om hun inkoopproces op een
maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten, te borgen en aan te laten sluiten bij hun
duurzaamheidsstrategie. ISO 20400 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen:


is een praktische richtlijn voor het verduurzamen van organisaties en leveranciersketens



is compleet, actueel en afgestemd op ISO 26000 en managementsysteemnormen als ISO 9001 en
ISO 14001



creëert businesskansen, duurzame producten en diensten, en laat de impact van organisaties zien



geeft input voor het Maatschappelijk Jaarverslag en de niet-financiële paragraaf



is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non-profit.

Aanbeveling 6.1: bekijk voordat je start met een inkooptraject in het kader van duurzaamheid of er subsidies
beschikbaar zijn, en welke voorwaarden daarvoor gelden.
6.2

Social return*
Social return is het opnemen van voorwaarden in inkooptrajecten, zodat leveranciers een bijdrage leveren aan
het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeids- of onderwijsmarkt door bijvoorbeeld positieve
discriminatie te bevorderen. Bij deze mensen ontbreekt het geregeld aan structuur in hun leven en dit
beïnvloedt ook hun woonsituatie. Door hen een leerwerk- of stageplaats te bieden of bijvoorbeeld deel te laten
nemen aan lokale buurtprojecten met samenwerkingspartners als sociale werkplaatsen, gemeenten en
welzijnsinstellingen, wordt deze afstand verkleind.
Aanbeveling 6.2: neem bedingen in overeenkomsten of algemene inkoopvoorwaarden op om een bijdrage te
leveren aan social return.
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7

Inkoopsamenwerking*
Inkoopsamenwerking is gebaseerd op het basisprincipe dat je gezamenlijk meer voor elkaar krijgt bij
leveranciers dan wanneer je hen alleen benadert. Denk daarbij niet alleen aan het gezamenlijk inkopen:
het kan ook gaan om het bundelen en/of delen van informatie over inkoop. De belangrijkste doelen van
inkoopsamenwerking zijn:


uitwisselen van kennis



vergroten van de inkoopmacht met als gevolg betere inkoopcondities (prijs, kwaliteit) van de
individuele organisaties, doordat volumes worden gebundeld



verhogen van de interne efficiëntie, doordat organisaties niet afzonderlijk maar samen inkopen.

Door slim samen te werken, kunnen corporaties ook de leveranciersmarkten beter beïnvloeden in hun
strategische keuzes over de dienstverlening.
In de corporatiesector bestaan drie vormen van samenwerking die hierna worden toegelicht. In het
inkoopbeleid dient te worden aangegeven of een corporatie wel of niet kiest voor inkoopsamenwerking en zo ja,
welke vorm(en) de corporatie wenst toe te passen en waarom.
1.

Landelijke samenwerking
Brancheorganisatie Aedes concentreert zich voornamelijk op inkoopsamenwerking op landelijk niveau
en werkt aan meer bekendheid met de mogelijkheden van slim inkopen. Zo kunnen Aedes-leden
profiteren van inkoopvoordelen, doordat Aedes op landelijk niveau scherpe afspraken met een
leveranciers heeft gemaakt. De standaard inkooppakketindeling van Aedes zorgt ervoor dat
woningcorporaties onderling gemakkelijker kunnen samenwerken, doordat men over dezelfde
inkooppakketten spreekt. Dit ondersteunt de inkoopsamenwerking. Landelijke inkoopinitiatieven
richten zich voornamelijk op facilitaire diensten en leveringen (bijvoorbeeld kantoorartikelen,
schoonmaak en ICT).Bij facilitaire inkopen gaat vaak het principe ‘massa is kassa’ op.

2.

Regionale samenwerking
Dit betreft corporaties uit dezelfde regio die samenwerken op het gebied van inkoop.
De regionale samenwerking kan geformaliseerd zijn, waarbij door middel van een shared service
centre of inkoopbureau wordt ingekocht voor de aangesloten woningcorporaties. Belangrijk bij deze
vorm van samenwerking zijn de randvoorwaarden.
De randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking zijn hieronder weergegeven:


Toewijding bestuurders
Indien er geen toewijding is van de bestuurders van de samenwerkende corporaties, is
samenwerking een moeizaam traject. Indien corporaties regionale samenwerking overwegen,
is het belangrijk met de bestuurders de voor- en nadelen van samenwerking in kaart te
brengen en schriftelijk vast te leggen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de communicatie
naar de eigen medewerkers. Het is verstandig om de afspraken omtrent inkoopsamenwerking
te delen met de gehele organisatie.



Maak voldoende inkoopcapaciteit vrij
Samenwerken kost tijd omdat regelmatig overleg nodig is tussen de samenwerkende
corporaties. Betrokken medewerkers zullen hier tijd voor moeten krijgen.



Heilige huisjes mogen om
Als corporaties samenwerken dan zullen zij soms water bij de wijn moeten doen. Het star
vasthouden aan eigen principes of werkwijze helpt hierbij niet.



Neem voldoende tijd voor de ontwikkeling van de gezamenlijke inkooporganisatie.



Het programmamanagement moet los van de corporaties worden georganiseerd.



Spreek dezelfde inkooptaal.



Focus op kwaliteit en de maatschappelijk functie.
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Een andere vorm van regionale samenwerking betreft gezamenlijke inkoopprojecten waarbij
corporaties elkaar ad hoc opzoeken. Van beide vormen (geformaliseerd en niet-geformaliseerd)
bestaan diverse succesvolle voorbeelden.
3.

Netwerk Inkoop
Inkoopprofessionals van de verschillende woningcorporaties vormen het Aedes Netwerk Inkoop.
De deelnemers van het inkoopnetwerk zijn verantwoordelijk voor inkoop en/of contractmanagement
bij een corporatie. Focus van het Netwerk is professionalisering en het onderling bevorderen van
deskundigheid door het uitwisselen van actuele informatie, kennis en ervaringen. Zij werken samen op
het gebied van:


Vernieuwingsagenda: stimuleren van samen inkopen van bouw gerelateerde projecten.



Ontwikkelen: met en voor leden ontwikkelen van corporatie specifieke inkoophulpmiddelen.



Ledenvoordeel: collectieve inkoop door het afsluiten van landelijke raamovereenkomsten.



Benchmarken: optimalisatie, en leren van elkaar, door inkoop specifiek benchmarken



Verbinding: structuur in digitaal netwerk, samen creëren van bestuurlijk draagvlak en
investeren in de professionalisering van inkoop- en contractmanagement in de sector.

Het netwerk organiseert minimaal drie maal per jaar een netwerkbijeenkomst en biedt allerlei
inkoophulpmiddelen (kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyses, trainingen en
benchmarkonderzoek) gratis of tegen gereduceerd tarief aan. De ervaring leert dat netwerken vaak de
opstap is naar bijvoorbeeld een al dan niet geformaliseerde regionale samenwerking.
Een praktijkvoorbeeld
In West-Brabant is een succesvolle inkoopsamenwerking tot stand gekomen onder de naam Lente.
Deze inkoopsamenwerking is het voorbeeld van hoe, in dit geval negen, corporaties op een effectieve
manier samenwerken. ‘Samen werken aan de ontwikkeling van je inkoopbeleid is leuker en gaat vaak ook
sneller’, stelt de programmamanager van Lente.
De beweegredenen van de corporaties om samen te werken zijn de volgende:


gebruikmaken van elkaars expertise



kennis delen en het wiel niet telkens zelf uitvinden



vreemde ogen dwingen



kosten delen



sterkere positie richting de markt door volumebundeling.

Resultaten die de samenwerking Lente heeft opgeleverd, zijn:


verbetering woonlasten, direct voelbaar voor de huurders



structurele verlaging van de interne organisatiekosten



concrete invulling aan SROI (Social Return On Investment) bij inkooptrajecten



samen leren, tussen corporaties en met leveranciers



creatieve oplossingen en nieuwe inzichten



persoonlijke ontwikkeling van samenwerkende collega’s



slimmer organiseren



goede voorbereiding op mogelijke aanbestedingsplicht



meer kostenbewustzijn van deelnemende corporaties



meer aandacht voor contract- en leveranciersmanagement.
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Een praktijkvoorbeeld
Vijf woningcorporaties zijn een inkoopsamenwerking aangegaan. Zij willen gezamenlijk het onderhoud van
cv-installaties in een prestatiecontact bij één leverancier onderbrengen. Het initiatief hiervoor is genomen
door de directeur-bestuurders. De afzonderlijke woningcorporaties zijn in verschillende stadia van
ontwikkeling naar een regieorganisatie: sommige zijn nog hoofdzakelijk traditioneel georganiseerd, terwijl
andere nagenoeg volledig regieorganisatie zijn. Dit verschil komt ook tot uiting bij de aansturing en
uitvoering van onderhoud: enkele corporaties voeren volledig zelf de regie over het onderhoud, terwijl
andere ervaring hebben opgedaan met prestatiecontracten. Dit betekent dat de uitgangspunten voor
inkoopsamenwerking niet op voorhand gunstig zijn: het prestatiecontract past wellicht bij één of enkele
corporaties, maar bij de andere corporaties zijn nog wijzigingen in de organisatie nodig. Het zal moeilijk zijn
om één overeenkomst te maken die goed past bij elk van de afzonderlijke corporaties. Ook bestaat de kans
dat de overeenkomst bij enkele organisaties een mislukking wordt, omdat ze niet klaar zijn voor (het
managen van) een prestatiecontract.
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8

Overige methoden en procedures
Om het inkoopbeleid en de voorgenomen inkoopprofessionalisering te kunnen doorvoeren, moeten
verschillende methoden en procedures ter ondersteuning worden ingezet (zie ook afbeelding 2 in de inleiding).
Het is belangrijk om in het inkoopbeleid vast te leggen welke methoden en procedures er worden gebruikt om
het vastgestelde beleid te ondersteunen. Hieronder worden de belangrijkste van deze methoden en procedures
toegelicht.

8.1

Contractbeheer en contractmanagement
Een aanbestedingstraject wordt afgerond met het ondertekenen van een overeenkomst. Tijdens de uitvoering
moet de corporatie actief sturen op wat zij in de overeenkomst met de leverancier heeft afgesproken.
Organisaties lopen bij de uitvoering van contracten risico’s, zoals:


onvoldoende aandacht voor de juridische aspecten, zoals aansprakelijkheid



onvoldoende aandacht voor de financiële risico’s en verplichtingen



onvoldoende aandacht voor bewaking van mijlpalen, zoals signaleringsdata



onvoldoende bekendheid met bestaande contracten en daarom onvoldoende uitnutting ervan



onduidelijkheid over de procesgang



contracten raken zoek door het ontbreken van beheerprocedures.

Contractbeheer vormt de eerste stap in het reduceren van deze risico’s. Contractbeheer is het proces van
bewaren, vastleggen en actueel houden van contractgegevens, waarbij de juiste gegevens op het juiste tijdstip
op de juiste plaats beschikbaar zijn. Het doel is om de interne organisatie te voorzien van voldoende inzicht in
lopende contracten en de juiste contractuele informatie. Het middel hiervoor is het voeren van een daarvoor
bestemde administratie. De informatie moet up-to-date en beschikbaar zijn voor alle betrokkenen.
Pas wanneer contractbeheer volledig ingericht en operationeel is, kan contractmanagement worden uitgerold.
Dit wordt duidelijk gemaakt in de volgende afbeelding. De informatie afkomstig uit het
contractmanagementproces vormt weer input voor het inkoopproces.
Afbeelding 10 Contractbeheer versus contractmanagement

Bron: Wijlaars, InkoopTarget
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Onder contractmanagement wordt verstaan: het aangaan van contracten en gedurende de looptijd van het
contract optimaal ‘uitnutten’, bewaken en evalueren van wat overeengekomen is. Zoals Gecco Rietveld, auteur
van het boek Inkoop, een nieuw paradigma het verwoordt: ‘Wanneer je er niet voor zorgt dat iemand de
contracten goed managet, kun je net zo goed stoppen met inkopen’.
Aanbeveling 8.1: laat het niveau van contractmanagement meten. Via Aedes is er een gratis meting
beschikbaar. Deze resulteert in een rapport met aanbevelingen voor verbetering van het contractmanagement.
8.2

Leveranciersbeoordeling en leveranciersmanagement
Leveranciersbeoordeling is het toetsen van de prestaties van de leveranciers op aspecten als geleverde
kwaliteit, juistheid van facturen, voldoen aan de overeengekomen doelstellingen (levertermijnen, MVO et
cetera). In de overeenkomsten die een corporatie met haar leveranciers sluit, staan immers afspraken hierover.
Tijdens de leveranciersbeoordeling stelt de corporatie vast of en zo ja in hoeverre de leveranciers deze
afspraken nakomen, of de afspraken voor beide partijen goed werken, en of er aspecten van de samenwerking
kunnen worden verbeterd. Over het algemeen wordt een leveranciersbeoordeling periodiek (meestal ieder jaar)
uitgevoerd. Daarnaast worden vaak grotere nieuwbouw- en onderhoudsprojecten afgesloten met een
projectbeoordeling. Een projectbeoordeling kan als input dienen voor een leveranciersbeoordeling.
In de praktijk blijkt dat veel medewerkers het belang van de leveranciersbeoordeling niet zien.
Medewerkers besteden er weinig tijd aan, omdat er al zoveel andere dingen zijn die tijd eisen.
Toch is dat niet verstandig. Om onnodige kosten te vermijden, risico’s te beperken en een goede relatie te
ontwikkelen en houden met de belangrijkste leveranciers, is leveranciersbeoordeling nodig.
Een praktijkvoorbeeld
De belangrijkste leveranciers van een corporatie worden jaarlijks beoordeeld. Als maatstaf worden de
jaarlijkse inkoopuitgaven genomen: indien deze groter zijn dan 75.000 euro exclusief btw, dan wordt de
betreffende leverancier beoordeeld. De leveranciersbeoordeling wordt door middel van een
gestandaardiseerde methodiek uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de inkoopcoördinator.
De corporatie heeft twee beoordelingsformulieren in Excel gemaakt: voor werken en voor diensten en
leveringen.
De beoordelaars (minimaal twee per leverancier) dienen vijf criteria te beoordelen:
1.

prijs

2.

uitvoering

3.

communicatie

4.

afhandeling

5.

organisatie.

Bij ieder criterium worden vragen gesteld, waarbij de beoordelaars een score geven op een schaal van
1 (zeer ontevreden) tot 4 (zeer tevreden). Dit leidt tot een score per criterium en een totaalscore.
Tegelijkertijd met het uitvoeren van de leveranciersbeoordeling wordt de financiële positie van de
leverancier beoordeeld. Achterliggende gedachte hierbij is dat deze belangrijke leveranciers de meeste
risico’s met zich meebrengen. De beoordeling wordt besproken met de leveranciers en verbeteracties
worden vastgelegd. De uitkomst van de leveranciersbeoordeling bepaalt mede of de overeenkomst met de
leverancier wordt verlengd of dat de leverancier op een longlist blijft staan.

Aanbeveling 8.2: zet een systeem op voor het beoordelen van de belangrijkste leveranciers. Doe dit op basis
van de Kraljic inkoopportfolio (zie paragraaf 4.2), waarbij bijvoorbeeld alle leveranciers uit het strategische en
hefboom segment worden beoordeeld, óf vanaf een bepaalde inkoopomzet. Neem ook de huurdertevredenheid
over een leverancier mee in de beoordeling, indien deze relevant is en de corporatie deze meet.
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Leveranciersmanagement gaat een stap verder dan leveranciersbeoordeling. Het betreft het optimaliseren van
het leveranciersbestand op basis van de inkoopstrategie. Hiertoe behoren alle activiteiten gericht op het
verkennen, starten en onderhouden en verder ontwikkelen van de samenwerkingsrelaties met leveranciers.
Doel is dat de leveranciers continu een optimale bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van
de organisatie. De afweging om op zoek te gaan naar leveranciers die beter bij de doelstelling van de
organisatie passen is daarom ook een onderdeel van leveranciersmanagement.

8.3

Inkoopcontrol*
Het doel van inkoopcontrol is het bewaken van de inkoopdoelstellingen, zoals deze zijn vastgesteld in het
inkoopbeleid (zie paragraaf 1.3). Voor het uitvoeren van inkoopcontrol kan gebruik worden gemaakt van de al
eerder genoemde kwantitatieve en kwalitatieve analyses.
De kwantitatieve analyse richt zich op de financiële kant en controleert de bedragen die met inkoop zijn
gemoeid. Een spendanalyse wordt vaak gezien als een eenmalige activiteit. Echt grip op inkoop wordt echter
pas verkregen met het periodiek uitvoeren van activiteiten uit de standaard controles. Een periodiek
uitgevoerde spendanalyse is hier een onderdeel van en corporaties zouden deze minimaal jaarlijks over het
afgesloten boekjaar moeten uitvoeren. Corporaties die al wat verder zijn hebben hun spend geïntegreerd in hun
ERP-systeem. In dat geval gebruikt men de spendanalyse als actueel sturingsmiddel.
Kwalitatieve analyse richt zich op de kwaliteit van de uitvoering van het inkoopproces: worden de
inkoopprocessen conform afspraken uitgevoerd? Voor het uitvoeren van de kwalitatieve analyse kan gebruik
worden gemaakt van de zogenaamde balanced score card. De balanced score card is een methode waarbij
wordt gekeken naar de lange termijn. De balanced score card werkt met vier perspectieven:
1.

Financiële perspectief
Het gaat hierbij om de toegevoegde waarde van inkoop voor het financiële resultaat.

2.

Klantperspectief
Hierbij gaat het om de mate waarin aan de klanteisen en -wensen wordt voldaan.

3.

Interne procesperspectief
Hierbij wordt gekeken naar de processen die essentieel zijn voor de eigen bedrijfsvoering.

4.

Innovatieperspectief
Vanuit dit perspectief worden de zaken vastgesteld die van belang zijn voor het inspelen op de
veranderende markt, een toekomstgerichte benadering dus.

Het uitvoeren van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse dient te worden opgenomen in het inkoopactieplan
(zie paragraaf 1.4).
Een ander hulpmiddel om te bepalen of de inkoopdoelstellingen daadwerkelijk bereikt worden, is het
INK-managementmodel. Het INK-model is geschikt voor het uitvoeren van diagnoses, het invoeren van
verbeteringen en het besturen van de organisatie. Het kan ook worden toegepast op de organisatie van inkoop
binnen corporaties.
Aanbeveling 8.3: geef in het inkoopbeleid aan welke hulpmiddelen de corporatie inzet voor de controle op het
behalen van de inkoopdoelstellingen en de inkoopprocedures. Voer in ieder geval jaarlijks een kwantitatieve
inkoopanalyse uit.
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9

Inkoopvernieuwing*
Inkoopvernieuwing (of inkoopinnovatie) is geen vastomlijnd begrip. Iedere corporatie geeft daar zelf haar eigen
invulling aan. Wat voor de ene corporatie vernieuwend is, is voor de andere corporatie misschien al ‘business as
usual’. In het inkoopbeleid is het goed om hier aandacht aan te besteden en aan te geven welke
inkoopvernieuwingen de organisatie nastreeft. Hieronder worden enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie van
inkoopvernieuwing weergegeven. Tevens willen wij in het kader van inkoopvernieuwing de Vernieuwingsagenda
van Aedes onder de aandacht brengen.
Een praktijkvoorbeeld
Woningcorporatie Mitros was ervan overtuigd dat een badkamer in één dag te renoveren is in plaats van de
zeven dagen die het kostte. Zij schreef een wedstrijd uit, de ‘Badkamer Challenge’. Maar liefst 33 partijen
schreven zich hiervoor in. De meeste inzendingen kwamen uit Nederland en daarnaast ook uit India,
Indonesië en Canada. Vier partijen zijn naar de finale gegaan, waarna twee winnaars het bewijs hebben
geleverd dat het mogelijk is om een badkamer in 1 één dag te renoveren zonder dat dit tot
kostenverhoging leidt. De overlast door herrie, rommel en stof neemt hierdoor enorm af en huurders zitten
niet meer een week zonder bruikbare badkamer. Het volledige dossier over deze innovatie is hier te vinden.

Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie heeft het schilderonderhoud voor een deel van haar bezit aanbesteed. De contractvorm is
resultaatgerichte samenwerking (RGS) en als inkoopmethode heeft de corporatie de Best Value- methodiek
(ook wel: prestatie-inkoop) gebruikt. Deze sluit goed aan bij de wens om resultaatgericht samen te werken.
Het doel is om de kennis van leveranciers te gebruiken en niet, zoals voorheen altijd gebeurde, de markt
exact voor te schrijven wat zij moet doen. De leveranciers krijgen daarbij de vrijheid om de planning van
hun werkzaamheden te bepalen, zolang zij de eisen aan de conditiescores en de andere doelstellingen van
het project maar behalen. De uitkomsten van de aanbesteding zijn erg positief, waarbij de inschrijver met
de laagste inschrijfprijs vaak ook het hoogste scoort op kwaliteit.

Een praktijkvoorbeeld
Stadlander uit Berg op Zoom is gestart met het ‘bouwen in één dag concept’. De korte bouwduur is voor
deze corporatie overigens geen doel op zich. Stadlander wil een nieuw concept aan hun pallet van
mogelijkheden toevoegen, omdat ze woningen verhuren in veel dorpen waar het aantal sloop/nieuwbouwwoningen per project bescheiden is. Dit betekent dat de ontwikkelkosten per project
verhoudingsgewijs hoog zijn. Met het nieuwe concept worden woningen met lagere ontwikkelkosten
gerealiseerd. Omdat de woningen nagenoeg volledig in de fabriek worden gebouwd, is de bouwkwaliteit
constant en hoogwaardig. Stadlander verwacht dat zij bij deze prefabhuizen minder problemen zal hebben
dan bij traditionele bouw.
De corporatie legt bovendien het accent op het gezamenlijk met andere marktpartijen doorontwikkelen van
een concept. Bouwers hebben zelf grote invloed op het ontwerp en de definiëring van de bouwkwaliteit.
Stadlander legt de verantwoordelijkheid voor de realisatie bij de bouwers. Op basis van een plan van eisen
weten zij wat ze moeten bouwen. Binnen Stadlander wordt dit vernieuwend opdrachtgeverschap genoemd.
Inkooptechnisch zou het aantrekkelijk zijn om met andere corporaties of beleggingsfondsen samen in te
kopen, omdat hierdoor de kosten per woning nog lager worden. Stadlander nodigt andere corporaties uit
om een kijkje te nemen in hun modelwoning, om zo een indruk te krijgen van hoe een prefabwoning er
uitziet. Meer informatie is hier te vinden.
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