


Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever in de Nederlandse woningbouwsector. Jaarlijks 
investeren zij miljarden in onderhoud en verbetering van woningen en nieuwbouwprojecten.

Dat alleen al vraagt om continue aandacht voor de professionaliteit van het opdrachtgeverschap. Corporaties 
hebben dit daarom hoog op de agenda staan. De opgaven voor de corporaties worden echter groter en 
ingewikkelder. De woningmarktcrisis vergt fors meer investeringen op het vlak van nieuwbouw en 
klimaatdoelstellingen vragen om grootscheepse investeringen in isolatie en CO2-neutraliteit. Los daarvan is er de 
continue onderhoudsbehoefte van woningen, met nadruk op de woningen uit de jaren ’50 en ’60.

Leidraad Inkoop
Deze extra inzet verdiept de behoefte aan professionaliteit van het opdrachtgeverschap. De noodzaak is groot om 
als organisatie te kijken hoe je opdrachtgeverschap vormgeeft en hoe je de extra inzet op inkoop, contract- en 
leveranciersmanagement daadwerkelijk met elkaar gaat realiseren. Aedes, vereniging van woningcorporaties, 
heeft een krachtig netwerk van professionele inkopers en contractmanagers. Samen ondersteunen en prikkelen we 
elkaar om te blijven werken aan die professionaliteit. De Leidraad Inkoop is hier onderdeel van. Het geeft een 
breed overzicht van de stappen die je op het vlak van professionalisering kunt zetten, met verwijzingen naar 
behulpzame documenten, aanbevelingen en voorbeelden.

Werken aan professionaliteit voor goede prestaties
Ik hoop van harte dat we met elkaar de handschoen blijven oppakken. Werken aan professionaliteit blijft een harde 
randvoorwaarde voor een goede sociale huursector. Niet als doel op zichzelf, maar omdat we zonder professioneel 
opdrachtgeverschap er niet in gaan slagen om de maatschappelijk noodzakelijke prestaties op het vlak van 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, sociaal domein en verduurzaming te realiseren.

Jeroen Pepers
Algemeen directeur 
Aedes vereniging van woningcorporaties
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Meer dan 70% van alle uitgaven komt, via de inkopen die we doen, terecht in de keten bij externe leveranciers. 
Deze uitgaven hebben een directe relatie met opdrachtgeverschap en inkoop. De Leidraad Inkoop helpt 
corporaties die nog (te) weinig aandacht hebben voor professioneel opdrachtgeverschap (en alles wat daar onder 
valt). Het is een vertrekpunt voor het inrichten van de (inkoop)organisatie en vervolgens het opstellen van inkoop- 
en aanbestedingsbeleid.

Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode woningcorporaties. Begin 2020 publiceerde 
Aedes de nieuwe Governancecode. Hierin is opgenomen (artikel 5.3) dat bestuur en raad van commissarissen een 
visie hebben op opdrachtgeverschap en aanbestedingsbeleid. Hierop volgend stelt het bestuur een eigen inkoop- 
en aanbestedingsbeleid op. Een inkoop- en aanbestedingsbeleid is daarmee vereist. Het beleid dient de beginselen 
van aanbesteden te onderschrijven: gelijke behandeling, objectiviteit, transparantie en proportionaliteit. Door zich 
aan de code te binden, laten woningcorporaties zien waarvoor zij staan en waarop zij aan te spreken zijn. 
Corporaties willen kwaliteit bieden en zich verantwoorden naar de omgeving waarin zij hun werk doen.

PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP EN INKOOP
Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever in de Nederlandse woningbouwsector en 
investeren jaarlijks vele miljarden euro’s. Gezien die omvang en de groeiende maatschappelijke behoefte aan 
transparantie, streeft Aedes naar een professionele invulling van opdrachten. Daarmee kunnen we de 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en leefbaarheid verbeteren. Daarnaast kunnen 
corporaties de huurders beter van dienst zijn en onze rol op het gebied van huisvesting op de juiste manier 
uitoefenen. Bij de realisatie van deze doelstellingen spelen professioneel opdrachtgeverschap, aanbesteding, 
inkoop, contractmanagement, leveranciersmanagement en categoriemanagement een belangrijke rol.

De overgang van traditioneel inkopen (o.a. laagste prijs en technische specificaties) naar professioneel 
opdrachtgeverschap gaat niet zomaar. Daarvoor is de juiste kennis en ervaring nodig. Inkoop valt bij corporaties 
vaak onder vastgoed, finance of een facilitaire dienst en wordt vaak door verschillende afdelingen en veel 
medewerkers uitgevoerd. Door opdrachtgeverschap op organisatieniveau in te richten en inkoop professioneel te 
organiseren, kunnen corporaties risico’s beheersen, taken efficiënt en effectief uitvoeren en kosten besparen. 
Goede inkopers, contractmanagers en projectleiders hebben inmiddels bewezen dat zij veel kunnen bijdragen aan 
de corporatiedoelstellingen en maatschappelijke opgave. Daarom zijn wij, als sector, in transitie van traditioneel 
inkopen naar professioneel opdrachtgeverschap en is het een essentiele stap om als corporatie een visie op 
opdrachtgeverschap te hebben.

Voor de inrichting van professioneel opdrachtgeverschap en inkoop stelt Aedes verschillende leidraden, 
handleidingen en standaarddocumenten beschikbaar. Deze documenten zijn bedoeld om corporaties te 
ondersteunen bij professioneel opdrachtgeverschap en inkoop.

INKOOPANALYSE
Het inrichten van opdrachtgeverschap en inkoop start met een goede analyse. De inkoopanalyse zorgt voor de 
juiste informatie bij het inrichten, opstellen en uitvoeren van inkoop- en aanbestedingsbeleid en kan worden 
gezien als een nulmeting. Iedere corporatie die haar inkoop verder wil professionaliseren kan niet zonder een 
inkoopanalyse. De inkoopanalyse bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel en geeft 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. Deze analyse helpt om het urgentiebesef van het belang van een professioneel ingerichte 
inkooporganisatie te vergroten. De input voor de kwantitatieve analyse is afkomstig uit de 
crediteurenadministratie. Met een kwalitatieve inkoopanalyse wordt inzicht verkregen in de inkoopprocessen, de 
inkooporganisatie, methoden en systemen en tot welke resultaten die leiden. Deze analyse wordt aangeboden 
door Aedes met behulp van een digitale zelfscan: het Aedes Inkoopgroeimodel.

MANAGEMENTSAMENVATTING
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INRICHTING EN POSITIONERING VAN INKOOP
De inkoopfunctie is verweven door de gehele organisatie en daardoor wordt er ook verschillend tegen de 
inkoopfunctie aangekeken. Inkoop kan op drie verschillende manieren worden georganiseerd: decentraal, 
gecoördineerd en centraal. Een corporatie dient hier een weloverwogen keuze in te maken. 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. Tot slot dient een corporatie zich de vraag te stellen of inkooptaken worden 
vastgelegd in inkooprol(len) of -functie(s), met een heldere omschrijving van de verantwoordelijkheden.

INKOOPPROCES EN AANBESTEDEN
Aanbesteden (ook wel: het tactische inkoopproces) is een belangrijk en het meest ‘bekende’ onderdeel van het 
totale inkoopproces, omdat hier de markt wordt benaderd met de inkoopvraag vanuit de corporatie. Met 
aanbesteden kunnen corporaties hun middelen doelmatig en rechtmatig inzetten en een optimale prijs- 
kwaliteitverhouding realiseren met een transparant proces als basis. Ook speelt aanbesteden een belangrijke rol bij 
de invulling van de Governance Code 2020.

Een corporatie zal moeten vastleggen welke drempelbedragen men wenst te hanteren. De drempelbedragen 
geven de waarde aan waarboven een bepaald type aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd. Zo lang 
corporaties nog niet aanbestedingsplichtig zijn, zijn zij vrij om zelf drempelbedragen en/of bandbreedtes vast te 
stellen.

Het is belangrijk om goede en uniforme inkoop- en aanbestedingsdocumenten te gebruiken. En afspraken te 
maken waar, wanneer en hoe documenten opgeslagen worden (dossiervorming). Dit dossier speelt een 
belangrijke rol bij de verantwoording achteraf (zowel in- als extern), maar ook tijdens de uitvoering van het 
inkoopproces. Het beperkt de risico’s die samenhangen met het inkoopproces.

Tot slot kan een interne aanbestedingskalender helpen om beter grip te krijgen op alle aanbestedingen en de 
benodigde mensen en middelen daarvoor binnen een organisatie. Een aanbestedingskalender bevat:

een beschrijving van de geplande aanbestedingen (projecten);
de medewerkers die bij het project worden betrokken, inclusief de projectleider;
het budget;
de planning.

OPSTELLEN INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is een set van afspraken en uitgangspunten. Dit geeft praktisch invulling aan 
het realiseren van de inkoopvisie en -strategie. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van een corporatie heeft twee 
hoofdfuncties:
1. Ten eerste om intern heldere kaders te formuleren waaraan alle medewerkers die bij inkoop betrokken zijn, zich 
dienen te houden. 
2. Ten tweede zorgt het ervoor dat (potentiële) opdrachtnemers en overige stakeholders zijn geinformeerd over 
de standpunten en procedures met betrekking tot inkoop en dus ook aanbesteden.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid gaat over de visie, ambities, strategie, beleidskaders en rolopvatting met 
betrekking tot professioneel opdrachtgeverschap en daarmee alle zaken die men inkoopt. Het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid is altijd een afgeleide van het organisatiebeleid en is een belangrijk vertrekpunt bij de 
doorontwikkeling van het organisatiebeleid.

Om corporaties te helpen hun eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid op te stellen, is een sjabloon aan deze leidraad 
toegevoegd.

CONTRACTBEHEER EN -MANAGEMENT
Ieder inkooptraject wordt afgesloten met een getekende definitieve overeenkomst. Daarna begint contractbeheer 
en -management. Dat houdt in dat de overeenkomsten worden beheerd (contractbeheer) en de prestaties van de 
leverancier helder zijn voor de corporatie (contractmanagement). Inkoop en contractmanagement zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
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In dit eerste hoofdstuk lees je waarom en hoe deze leidraad tot stand is gekomen en voor wie deze is 
bedoeld. Je krijgt een korte toelichting op de structuur van de leidraad en hoe je deze kunt gebruiken.

1.1 PROFESSIONEEL INKOPEN

WAAROM DEZE PRAKTISCHE LEIDRAAD?
Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever in de Nederlandse woningbouwsector en 
investeren jaarlijks vele miljarden euro’s. Dit besteden we aan bouw- en onderhoudsbedrijven, 
verduurzamingsmaatregelen, ICT- en schoonmaakdiensten, accountants en juristen. Meer dan 70% van alle 
uitgaven komt, via de inkopen die we doen, terecht in de keten bij externe leveranciers. Deze uitgaven hebben een 
directe relatie met opdrachtgeverschap en inkoop. Gezien die omvang en de groeiende maatschappelijke behoefte 
aan transparantie, streeft Aedes naar een professionele invulling van opdrachtgeverschap en inkoop door 
woningcorporaties. Daarmee kunnen we de beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en 
leefbaarheid verbeteren. Daarnaast kunnen corporaties de huurders beter van dienst zijn en onze huisvestingstaak 
op de juiste manier uitoefenen. Daarin zijn professioneel opdrachtgeverschap, aanbesteden, inkoop, 
contractmanagement en leveranciersmanagement essentieel.

Deze leidraad helpt corporaties die nog (te) weinig aandacht hebben voor professioneel opdrachtgeverschap en 
alles wat daar onder valt. De vorige Leidraad Inkoop uit 2017 was voornamelijk een handboek om te komen tot 
inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze leidraad is meer praktisch van aard: het geeft je een basis om daadwerkelijk 
aan de slag te gaan met de (verdere) professionalisering van inkoop en het inrichten van de (inkoop)organisatie. Je 
krijgt een overzicht van de grote hoeveelheid aan tools en documenten die Aedes de afgelopen jaren ontwikkelde 
en ziet de samenhang daartussen.

1.2 TOTSTANDKOMING VAN DEZE LEIDRAAD

De leidraad is in de periode maart 2022 - september 2022 tot stand gekomen. De leidraad is, net als in 2017, 
geschreven door Mat Wijlaars van InkoopTarget in nauwe afstemming met Aedes en een klankbordgroep. Vanuit 
Aedes hebben Gaby van der Peijl, Erik van Assen en Maarten Georgius een bijdrage aan de herziening geleverd.

De klankbord bestond uit corporatiemedewerkers in inkoopgerelateerde functies. Zij maken deel uit van het 
inkoopnetwerk van Aedes . Bij de samenstelling van de klankbordgroep is gestreefd naar een diversiteit van 
corporaties. Met hun brede ervaring hebben de betrokken corporatiemedewerkers een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van de leidraad. De klankbordgroep bestond uit:

Joeri Voorn Wonen Limburg
Rob Bonting Nijestee
Theo Bastiaansen Woonbedrijf
Jacomijn de Meij Eigen Haard
Maaike Blaas Woonplus
Elisabeth Wiersma Accolade
Carla Nuiten WonenBreburg

1. DOEL, DOELGROEPEN EN GEBRUIK 
LEIDRAAD
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1.3 DOELGROEPEN

De leidraad is bestemd voor corporaties die een begin willen maken met de professionalisering van hun inkoop. 
Deze corporaties bevinden zich voornamelijk in fase 1 en 2 van het Aedes Inkoopgroeimodel (zie paragraaf 3.2). 
Corporaties die al wat langer bezig zijn hun inkoop te professionaliseren (fase 3 en verder) kunnen de informatie in 
deze leidraad gebruiken om de professionaliseringsstappen die zij al hebben gezet te toetsen.

De leidraad is geschreven voor alle medewerkers die vanuit hun functie betrokken zijn bij inkoop, zoals: inkopers, 
contractbeheerders, contractmanagers, projectleiders, ontwikkelaars, budgethouders, juristen, controllers en 
risicomanagers. Bestuurders en leden van de raad van commissarissen wordt geadviseerd om deze leidraad ook te 
lezen en in ieder geval kennis te nemen van de managementsamenvatting.

1.4 HOE ZIT DEZE LEIDRAAD IN ELKAAR?

PRAKTISCHE INSTEEK
Deze leidraad heeft een praktische insteek en leidt je door de belangrijkste onderwerpen die je kunnen helpen bij 
professionalisering van de inkoop. Je vindt hierin ook aanbevelingen en kaders waarin praktische voorbeelden 
staan. In hoofdstuk 8 vind je aanwijzingen en in de bijlage een sjabloon waarmee je een eigen inkoop- en 
aanbestedingsbeleid kunt uitwerken.

We verwijzen via hyperlinks naar documenten, modellen en websites. De hyperlinks zijn blauw en onderstreept 
weergegeven in de tekst.

INKOOP- EN CONTRACTMANGEMENTNETWERK
Aedes heeft een fysiek en digitaal inkoop- en contractmanagementnetwerk . De leden van het fysieke netwerk 
komen minimaal 3 keer per jaar bijeen en helpen elkaar bij het professionaliseren van inkoop, contract- en 
leveranciersmanagement. Via de digitale community kunnen leden vragen aan elkaar stellen en kennis en 
documenten delen. Heb je behoefte om met iemand over het inkoopvak te praten? Dan kun je contact opnemen 
met één van de volgende mensen uit het inkoop- en contractmanagementnetwerk.

Dit zijn onze coaches:
Gaby van der Peijl, adviseur Inkoop Aedes (06 351 124 59)
Maarten Georgius, adviseur Professioneel Opdrachtgeverschap Aedes (06 301 677 96)
Erik van Assen, Senior adviseur Aedes (06 481 580 62)
Ron Sierink, regio Utrecht inkoopadviseur Mitros (06 460 030 89)
Bart van Loon, regio Eindhoven inkoopcoördinator TBV Wonen (06 831 774 99)
Sandy van Rijn, regio Noord Brabant inkoopspecialist Alwel/Stadlander (06 462 527 43)
Leo Banis, regio Rotterdam Opdrachtgeverschap Woonbron (06 302 431 92)
Hans Geus, regio Utrecht adviseur Inkoop & CM Cazas (06 109 025 41)
Harrie Boertien, Regio Emmen contractmanager Beheer en Onderhoud Domesta (06 101 001 02)

Voor leden van het inkoopnetwerk is via de digitale community een toolbox beschikbaar. In de community kun je 
instrumenten vinden waar je direct mee aan de slag kunt. Bijvoorbeeld: stakeholderanalyse, RASCI-matrix, 
risicoprofiel, handleiding kpi, conceptovereenkomsten, implementatieplan en een checklist voor het opzeggen van 
een overeenkomst.

BEGRIPPEN
Hoewel wij getracht hebben om deze leidraad zo ‘laagdrempelig’ mogelijk te schrijven, kan het zijn dat sommige 
inkooptermen niet helemaal bekend zijn bij de lezers. Wij verwijzen daarom graag naar het Inkoop ABC van Aedes 
waarin de meeste inkooptermen worden toegelicht. Om een goed vertrekpunt te hebben, gaan we eerst in op de 
basiselementen.
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Alles wat wij binnen opdrachtgeverschap doen, is verdeeld in 6 hoofdthema’s:

Professioneel opdrachtgeverschap
Inkoop
Aanbesteden
Contractmanagement
Leveranciersmanagement
Categoriemanagement

Professioneel opdrachtgeverschap
De organisatiestrategie wordt opgevolgd door goed inkoopbeleid. Vervolgens volgt vanuit de Aedes 
Governancecode en de Woningwet borging van dat beleid. Professioneel opdrachtgeverschap betekent dat je 
de manier waarop je samenwerkt met opdrachtnemers (marktpartijen) bewust vormgeeft. Die samenwerking 
moet maximaal bijdragen aan de eigen (maatschappelijke) doelstellingen, de dienstverlening aan huurders en 
aan de relatie met stakeholders.
Inkoop
Inkoop is ‘alles’ waar een factuur tegen overstaat. We zijn in transitie van inkopen op basis van kosten, naar het 
toevoegen van (maatschappelijke) waarde. Inkopen doe je niet zomaar, het is een vak. Het Aedes inkoopproces 
kent 4 fases: Voortraject, Aanbesteding, Uitvoering, Evaluatie. Er is een uitgebreide beschrijving van het 
inkoopproces beschikbaar.
Aanbesteden
Aanbesteden is slechts een onderdeel van het gehele inkoopproces, namelijk het tactische inkoopproces. 
Aanbesteden = specificeren, selecteren en contracteren. Er zijn verschillende manieren om aan te besteden, van 
traditioneel inkopen (technisch specificeren en op basis van laagste prijs) naar inkopen op regie (functioneel 
specificeren en op basis van waarde), van openbaar tot onderhands. Corporaties die aan het begin van het 
Aedes Inkoopgroeimodel (zie paragraaf 3.2) staan, kopen vaak nog in op slechts de laagste prijs. Dat kan beter. 
Afhankelijk van je inkoopstrategie kies je een aanbestedingsvorm en -methodiek die bij dat proces past. Voor 
het uitvoeren van een correcte aanbesteding is de Leidraad Aanbesteden beschikbaar.
Contractmanagement
Aedes hanteert de volgende beschrijving van inkoop: ‘Inkoop is alles waar een factuur tegenover staat.’ Elk 
inkooptraject wordt afgesloten met een getekende overeenkomst met één of meerdere leveranciers. Daarom 
valt contract- en leveranciersmanagement bij ons vaak ook onder de noemer inkoop. Contractmanagement is 
het geheel van activiteiten die gericht zijn op het wederzijds nakomen van afspraken tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemers, zodanig dat maximale waarde voor de corporatie wordt gecreëerd. Een praktisch hulpmiddel 
om dit proces vorm te geven is de Leidraad Contractmanagement .
Leveranciersmanagement
Inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Elk inkooptraject wordt afgesloten met een getekende overeenkomst. Leveranciersmanagement heeft als focus 
het verhogen van de leveranciersprestaties en gaat dus een stap verder dan contractmanagement. 
Leveranciersmanagement richt zich concreet op het ontwikkelen, optimaliseren, uitbreiden en onderhouden 
van de relaties met de kernleveranciers. De Leidraad Leveranciersmanagement helpt corporaties om 
leveranciersmanagement te implementeren.
Categoriemanagement
Categoriemanagement is een organisatiebreed proces en vertaalt de organisatiedoelstellingen van de 
corporatie in een strategie per categorie. Een categorie is een soortgelijke ‘groep’ van producten, diensten of 
werken, bijvoorbeeld facilitair, IT of nieuwbouw. Een categoriemanager stuurt op de langetermijnrealisatie van 
de organisatiebrede doelstellingen. Categoriemanagement is een thema dat vooral geschikt is voor corporaties 
die de basis op orde hebben en een volgende stap willen zetten in het professionaliseren van 
opdrachtgeverschap. In de Leidraad Categoriemanagement lees je hier meer over.
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OPBOUW LEIDRAAD
De hoofdstukken 2 t/m 6 zijn met name bedoeld voor corporaties die zich in fase 1 en 2 van het Aedes 
inkoopgroeimodel bevinden. In hoofdstuk 2 lees je wat we onder opdrachtgeverschap en inkoop verstaan.

In hoofdstuk 3 wordt toegelicht hoe je op basis van een analyse kunt vaststellen waar je als corporatie staat op het 
gebied van inkoop (nulmeting). Naast de spendanalyse wordt ook stilgestaan bij het Aedes Inkoopgroeimodel. Het 
bepalen van de huidige situatie is essentieel om te bepalen waar je naartoe wilt groeien. Dit model helpt je daarbij.

Centraal in hoofdstuk 4 staat de inrichting en positionering van inkoop. Welk ‘type’ inkooporganisatie past bij 
jouw corporatie en onder welke verantwoordelijkheid valt inkoop? Ga je werken vanuit inkooprollen of juist 
functies en welke verantwoordelijkheden komen hierbij kijken?

Aanbesteden is een belangrijk onderdeel van het hele inkoopproces. Daarom staan we in hoofdstuk 5 stil bij deze 
processen. Bij aanbesteden spelen keuzes zoals: Welke drempelbedragen wil je als corporatie hanteren? Hoe richt 
je het aanbestedingsproces in? Welke rollen en verantwoordelijkheden onderscheid je?

Goed inzicht in de contractuele verplichtingen van een corporatie en het goed managen van de afgesloten 
overeenkomsten zijn essentieel voor iedere corporatie. Daarom besteden wij in hoofdstuk 6 aandacht aan 
contractbeheer en -management.

Hoofdstuk 7 is met name bedoeld voor de corporaties die al wat langer bezig zijn met de professionalisering van 
hun inkoop. Zij bevinden zich in fase 3 of hoger van het Inkoopgroeimodel. In dit hoofdstuk staan wij stil bij de 
inkoopstrategie: ga je wel of niet uitbesteden? Met de inkoopportfolioanalyse kijk je hoe je de inkoopstrategie per 
inkooppakket kunt bepalen. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van inkoopsamenwerking en 
leveranciers- en categoriemangement.

Corporaties dienen conform de Governance Code een beleid te hebben op het gebied van opdrachtgeverschap en 
inkoop. In hoofdstuk 8 leggen we uit hoe je tot een voor jouw corporatie passend inkoop- en aanbestedingsbeleid 
kunt komen. In de bijlage vind je een sjabloon waarmee je dat beleid kunt gaan uitwerken.
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1.
2.
3.
4.
5.

De belangstelling voor het professionaliseren van de inkoop neemt toe. In dit hoofdstuk lees je wat 
professioneel opdrachgeverschap is en hoe het zich verhoudt tot onder meer de Governance Code 2020. Is 
jouw corporatie, inclusief het bestuur, zich bewust van de impact van professionele inkoop op het resultaat 
van de organisatie? Inkoop is namelijk een vraagstuk waar de hele organisatie mee te maken heeft.

2.1 PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP

In artikel 5.3 van de Governance Code 2020 staat dat het bestuur en raad van commissarissen een visie moeten 
hebben op opdrachtgeverschap en inkoop.

De overgang van traditioneel inkopen (o.a. laagste prijs en technisch specificeren) naar professioneel 
opdrachtgeverschap gaat niet zomaar. Daarvoor is de juiste kennis en ervaring nodig. Inkoop valt bij corporaties 
vaak onder vastgoed, finance of een facilitaire dienst en wordt vaak door verschillende afdelingen en veel 
medewerkers uitgevoerd. Door opdrachtgeverschap op organisatieniveau in te richten en inkoop professioneel te 
organiseren, kunnen corporaties risico’s beheersen, taken efficiënt en effectief uitvoeren en kosten besparen. 
Goede inkopers, contractmanagers en projectleiders hebben inmiddels bewezen dat zij veel kunnen bijdragen aan 
de corporatiedoelstellingen en maatschappelijke opgave. Daarom zijn wij, als sector, in transitie van traditioneel 
inkopen naar professioneel opdrachtgeverschap. Het is een essentiele stap om als corporatie een visie op 
opdrachtgeverschap te hebben.

Voor het inrichten van professioneel opdrachtgeverschap stelt Aedes verschillende leidraden, handleidingen en 
standaarddocumenten beschikbaar aan corporaties. Een groot deel daarvan wordt in deze leidraad behandeld. Met 
behulp van deze documenten kun jij je professionaliteit versnellen en hoef je niet alles zelf uit te vinden. Er is wel 
een maar. Deze documenten zijn een vertrekpunt en denkrichting. We juichen het van harte toe als je de 
documenten aanpast aan de situatie die bij jouw corporatie past. Heb je daar hulp bij nodig? Er zijn verschillende 
inkoopcoaches vanuit het netwerk beschikbaar (zie paragraaf 1.4).

2.2 STRATEGIE ALS VERTREKPUNT VOOR INKOOP

Aedes heeft met meer dan 70 verschillende corporaties hun strategische doelstellingen in kaart gebracht. Op basis 
van dit onderzoek blijkt dat onderstaande 5 organisatiedoelstellingen voor corporaties de belangrijkste strategische 
uitgangspunten zijn:

Betaalbaarheid
Leefbaarheid
Duurzaamheid
Beschikbaarheid
Kwaliteit

Deze strategische uitgangspunten zijn leidend voor elk inkooptraject. Dit is logisch, aangezien de diensten en 
leveringen van de opdrachtnemers uiteindelijk ook moeten bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. 
Professioneel opdrachtgeverschap, aanbesteden, inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement 
vormen de basis om tot goede afspraken met leveranciers te komen, zodat wij samen met hen de 
organisatiedoelstellingen optimaal kunnen realiseren.

2 OPDRACHTGEVERSCHAP EN INKOOP
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1.

2.

3.

2.3 INKOOP ALS ORGANISATIEVRAAGSTUK

Professioneel opdrachtgeverschap is meer dan bijvoorbeeld een antwoord geven op alleen de vraag ‘make or buy’
(oftewel: voert een corporatie activiteiten zelf uit of worden deze ingekocht). Het is van belang dat een organisatie 
keuzes maakt die passen bij de organisatiedoelstellingen, aard en de koers van de organisatie. Wil je een corporatie 
zijn die veel zelf in eigen beheer uitvoert? Of juist een organisatie die werk uitbesteedt waar dat mogelijk is en 
regelt hoe je toeziet op de uitvoering door externen? Daarna komen de antwoorden op vervolgvragen aan de orde. 
Wat doen we zelf en wat besteden we uit? Welke opdrachten zet je op welke manier in de markt (‘HOE’)? Hoe 
stuur je op prijs en kwaliteit? Hoe zijn de marktomstandigheden? Zijn er mogelijkheden om inkoop te bundelen?

De eerst stap in de inrichting van een professionele inkooporganisatie is dat je daar weloverwogen en duidelijke 
keuzes in maakt. Vaak ligt dit vraagstuk op bestuurlijk of managementniveau. Afhankelijk daarvan richt je de 
organisatie in: een andere marktbenadering vraagt om andere processen. Om meer of juist minder mensen binnen 
de organisatie. En om mensen met de juiste competenties, passend bij de gekozen richting. Vervolgens maak je in 
een inkooptraject keuzes over hoe de samenwerking met marktpartijen er dan uit behoort te zien. Hoe is de 
taakverdeling, hoe richt je de samenwerking in en welke contractvormen kies je? Hoe verdeel je op een reële 
manier de risico’s? Kies je bijvoorbeeld voor partners per project of juist voor meerjarige raamovereenkomsten?

Aan de hand van al deze keuzes ontwikkelt een corporatie haar eigen visie op professioneel opdrachtgeverschap en 
daarop aansluitend haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het bestuur van 
de corporatie. Vervolgens komt de invulling in de praktijk. Bestuurders en staf (directieleden en/of managers) 
initiëren, sturen en controleren de uitvoering. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid beperkt zich niet tot één 
afdeling Vastgoed of tot een manager Inkoop, maar werkt door op alle niveaus binnen de organisatie, want inkoop 
is een organisatievraagstuk. In hoofdstuk 4 gaan we hier dieper op in.

Strategisch, tactisch en operationeel
Iedere corporatie zit anders in elkaar, maar in de basis zijn er altijd drie niveaus van inkoop te onderscheiden: 
strategisch, tactisch en operationeel.

Strategische inkoop: ligt als het ware over de gehele inkoop heen. Het betreft de vertaling van het algemene 
beleid naar inkoopuitgangspunten en (veelal) procedures, inkoop- en aanbestedingsbeleid, 
inkoopdoelstellingen en inrichting van de organisatie. Kortom, het richt zich op beslissingen die de organisatie 
op langere termijn beïnvloeden. Hieronder vallen bijvoorbeeld keuzes over in- of uitbesteden (‘make or buy’), 
die direct aansluiten bij de organisatiedoelstellingen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur met 
toezicht door de raad van commissarissen.
Tactische inkoop: omvat alle activiteiten van voorbereiding op een aanbesteding (tactisch inkoopproces) tot 
het uitvoeren ervan (specificeren, selecteren en contracteren). Vaak ligt deze verantwoordelijkheid bij een 
budgethouder of inkopend projectleider. Technische of functionele specificaties, wensen en eisen worden vaak 
door de materiedeskundigen opgesteld. Inkoop vertaalt strategische keuzes naar het inkooptraject en zorgt dat 
de juiste stappen in het proces worden doorlopen.
Operationele inkoop: gaat vooral over het administratieve proces (bestellen, bewaken en nazorg).

Er zijn ook corporaties die alleen het bestellen als een operationeel proces zien, en die het managen en evalueren 
als onlosmakelijke onderdeel van de tactische inkoop zien. Dit duiden we meestal aan als contract- en 
leveranciersmanagement. Inkoop (of een contractmanager) werken hiervoor nauw samen met bijvoorbeeld een 
directievoerder, afdeling Beheer, afdeling Financiën, opzichters en medewerkers.

Het sturingsmodel voor inkoop, ook wel het racewagenmodel (afbeelding 1), is een raamwerk dat de samenhang 
tussen strategisch, tactisch en operationele inkoop laat zien in een breder organisatorisch perspectief. Vanwaar de 
naam? Het model wordt een racewagenmodel genoemd, omdat het model lijkt op het achteraanzicht van de 
bekende Formule 1-auto’s, waarbij de elementen ‘huurders en interne behoeftebepaling’ en ‘leveranciers’ de 
wielen symboliseren. Het model laat verder zien dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid altijd dient aan te sluiten 
op het organisatiebeleid van een corporatie. Met organisatiebeleid bedoelen we de doelstellingen die voor een 
corporatie belangrijk zijn. In hoofdstuk 8 lees je hierover meer.
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Afbeelding 1: Racewagenmodel inkoop

Bron: Significant (bewerkt door Aedes)

2.4 INKOOPPROCES EN DE ROL VAN DE INKOOPFUNCTIE

In de praktijk hebben veel inkoopprocessen een begin en geen eind, waardoor ze in principe ‘cyclisch’ zijn. 
Immers: als het contract of project afloopt, moet er opnieuw worden ingekocht en wordt (ervarings)informatie uit 
het doorlopen tactisch en operationeel proces (her)gebruikt. Het inkoopproces kent een aantal fasen: voortraject, 
aanbesteding, uitvoering (bestellen en bewaken) en evaluatie.

Voorbereiding
In de voorbereiding zorgt het bestuur/management voor een opdracht met heldere randvoorwaarden. De 
voorbereiding start met het in kaart brengen van gegevens uit bijvoorbeeld de spendanalyse en positieve of 
negatieve ervaringen uit eerdere trajecten. De leveranciersmarkt wordt in kaart gebracht. Het managementteam 
en/of een inkoopadviseur maakt met alle verantwoordelijken een inkoopstrategie. Hierin zijn elementen 
opgenomen als assetmanagement, stakeholdermanagement (inclusief de huurdersbelangen), risicomanagement, 
aanbestedingsvormen, innovatie, maximaal budget, contractmanagement, duurzaamheidsdoelstellingen en keuzes 
als in- of uitbesteden. Het inkoopteam kan met de aanbesteding starten als de verantwoordelijke (vanuit de 
procuratieregeling zie 6.2) akkoord is met de inkoopstrategie.

Aanbesteding
Tijdens de aanbesteding worden inkoopwensen en (haalbare) eisen verder uitgewerkt (specificeren). 
Documenten zoals een vraagspecificatie, gunningsleidraad en conceptovereenkomst worden aan marktpartijen 
aangeboden. Na het transparant beoordelen van de binnengekomen offertes volgt een voorlopige gunning 
(selecteren). Deze fase eindigt met het intern informeren van alle betrokkenen, het aanstellen van een 
contractverantwoordelijke, het ondertekenen van de overeenkomst en de overeenkomst opvoeren in de database 
(contracteren).
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Uitvoering
De uitvoeringsfase start met het geven van de daadwerkelijke opdracht (bestellen). Het contract is een actief 
document, de contractverantwoordelijke voert regelmatig gesprekken met de leverancier over de voortgang van 
de opdracht. De corporatie stuurt op basis van wat met de leverancier (of keten) is afgesproken (bewaken). Als alle 
afspraken zijn nagekomen, volgt de betaling aan de leverancier. We noemen deze fase ook contract- en 
leveranciersmanagement.

Evaluatie
De evaluatie (nazorg) is de laatste en tegelijkertijd ook weer de eerste fase. Dit doe je samen met leverancier en 
eindgebruikers. Leveranciers die een goede evaluatie hebben, komen eerder in aanmerking voor een nieuwe 
opdracht. Op basis van de interne evaluatie kan het bestuur of management besluiten om het proces van interne 
samenwerking te verbeteren. Daarna is de organisatie klaar voor een nieuw inkooptraject met nog betere 
eindresultaten.

Een praktijkvoorbeeld
Er is veel inkooptheorie en er zijn veel modellen beschikbaar. Net als deze leidraad is dat een mooi vertrekpunt 
om als basis te gebruiken voor jouw corporatie. Zo heeft corporatie Eigen Haard uit Amsterdam haar inkoop-, 
contract- en leveranciersmanagementprocessen in onderstaand model vastgelegd.
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Een inkoopanalyse (ook wel: inkoopdiagnose) zorgt voor de juiste startinformatie bij het inrichten, 
opstellen en uitvoeren van inkoop- en aanbestedingsbeleid. Je kunt dit zien als een nulmeting. Iedere 
corporatie die inkoop wil professionaliseren, kan niet zonder een inkoopanalyse. De inkoopanalyse bestaat 
uit een kwantitatief en kwalitatief deel en geeft inzicht in de huidige inkoopprestaties van jouw organisatie.

3.1 KWANTITATIEVE ANALYSE (SPENDANALYSE)

De kwantitatieve analyse (ook wel: spendanalyse) richt zich op de financiële kant en brengt de inkoopuitgaven 
overzichtelijk in kaart. Deze analyse helpt om het urgentiebesef van een professioneel ingerichte inkooporganisatie 
te vergroten. De spendanalyse levert het volgende op:

Inzicht in wie wat koopt en waar.
Inzicht in recente inkoopuitgaven en aantal facturen, uitgesplitst naar inkooppakket, leverancier en afdeling/
locatie.
Inzicht in de leveranciers met een hoog inkooprisico.
Een vertrekpunt om contractbeheer in te richten.
Check op rechtmatigheid (inkoop- en aanbestedingsbeleid) en mogelijkheid tot bijsturen.
Verkrijgen van bruikbare managementinformatie zoals benchmarkgegevens door het uitvoeren van 
vergelijkingen met voorgaande jaren en collega-woningcorporaties.
Managementinformatie die gebruikt kan worden in de control-fase.
Informatie die gebruikt wordt om een inkoop-en aanbestedingskalender op te stellen.
Inzicht om interne processen te verbeteren.

De input voor de kwantitatieve analyse is afkomstig uit de crediteurenadministratie. Inkoopuitgaven, en 
bijvoorbeeld ook het aantal facturen, worden gekoppeld aan een inkoopcategorie en inkooppakket. Aedes heeft 
hiervoor samen met leden de Aedes standaard inkooppakketindeling opgesteld. Deze wordt in de sector veel 
gebruikt en vergemakkelijkt vergelijkingen met andere corporaties, maar ook intern over afdelingen heen. De 
spendanalyse is de basis voor interne procesoptimalisaties, het inrichten van categoriemanagement, maar ook voor 
inkoopsamenwerking.

Aedes-leden kunnen gratis gebruikmaken van de Aedes Spendanalysetool . Deze tool is in Excel gebouwd, werkt 
snel en heeft tal van handige functies. Zoals de top 10 van grootste uitgaven op pakket niveau, de top 40 
leveranciers en een Kraljic-analyse. Met handige managementoverzichten en grafieken waarmee je op 
verschillende manieren kunt inzoomen. Doordat er een uitgebreide instructie bij de tool zit, is de analyse vrij 
eenvoudig door een corporatie uit te voeren.

Een praktijkvoorbeeld
Wooninc. voert al sinds 2010 elk jaar een spendanalyse uit, waardoor de corporatie 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 
inkoopcoördinator presenteert jaarlijks de resultaten uit de analyse in een overzichtelijke rapportage aan het 
managementteam. (Wooninc. heeft gekozen voor een gecoördineerde inkoop, zie paragraaf 4.1). De rapportage 
bevat naast conclusies ook gerichte aanbevelingen voor het komende jaar. Er wordt gestuurd op de samenhang 
tussen verschillende inkopen van afdelingen. Strategische besluiten bepalen met hoeveel leveranciers per 
inkooppakket de corporatie contracten sluit. Ook maakt het duidelijk welk inkooppakket opnieuw ingekocht/
aanbesteed moet worden. De resultaten van deze spendanalyse vormen de basis voor verbeteringen en 
kostenbesparingen en geven managers handvatten om dit verbeteringsproces te sturen.

3 INKOOPANALYSE
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Aanbeveling:
Heeft jouw corporatie nog geen spendanalyse? Ga dan met de gratis versie van Aedes aan de slag. In het 
doorgronden van een spendanalyse en het uitvoeren/realiseren van het verbeterpotentieel zit een groeipad. Hoe 
vaker je een spendanalyse uitvoert, des te beter wordt de kwaliteit van de analyse. Een spendanalyse is geen 
eenmalige activiteit. Echt inzicht en dus grip op de ontwikkeling van inkoop wordt pas verkregen door deze 
analyse minimaal 1 keer per boekjaar uit te voeren. Indien je beter wilt sturen op te behalen resultaten, in plaats 
van één keer per jaar achteraf te controleren, is het raadzaam om de spendanalyse ieder halfjaar of liever nog 
iedere maand uit te (laten) voeren.

3.2 KWALITATIEVE ANALYSE (AEDES INKOOPGROEIMODEL)

Met een kwalitatieve inkoopanalyse verkrijgt je corporatie inzicht in de inkoopprocessen, de inkooporganisatie, 
methoden en systemen en tot welke resultaten die leiden. Deze analyse wordt sinds mei 2021 gratis aangeboden 
door Aedes met behulp van een digitale zelfscan : het Aedes Inkoopgroeimodel . Het groeimodel kent zes fasen 
(afbeelding 2). Van inkopen op slechts de laagste prijs (fase 1) naar waardegericht inkopen (fase 6).

Afbeelding 2: Inkoopgroeimodel

Bron: TU Eindhoven, Van Weele en Rozemeijer (bewerkt door Aedes)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het inkoopgroeimodel kent 8 bouwstenen die met elkaar op orde moeten zijn, om van de ene naar de andere fase 
door te groeien. Deze bouwstenen zijn de basis van het groeimodel. De vragen van de zelfscan zijn gebaseerd op 
de 8 bouwstenen.

strategische uitlijning/organisatiedoelstellingen
relatie met stakeholders
organisatie van inkoop (mensen en organisatie)
inkoopproces en digitaliseren
aanbesteden
contractmanagement
leveranciersmanagement
categoriemanagement

Bestellen en beschikbaarheid (fase 1)
Van professioneel inkopen, contractmanagement en leveranciersmanagement is in deze eerste fase geen sprake. 
Het draait primair om de beschikbaarheid van de goederen en diensten. Inkoop staat in deze fase gelijk aan 
bestellen. De inkoopfunctie valt vaak onder facilitaire zaken of financiën en is sterk administratief gericht. 
Procedures bestaan niet en er is geen overzicht van de totale inkoopuitgaven. Er wordt gestuurd op basis van 
(interne) klachten.

Commercieel gericht met focus op de laagste prijs (fase 2)
In deze fase richt inkoop zich bij het afsluiten van contracten en het vinden van leveranciers voornamelijk op de 
laagste prijs of hoogste kortingen. Contracteren is één van de hoofdtaken en het contractbeheer krijgt enigszins 
gestalte.

Samenwerkingsvoordeel en sturen op kwaliteit (fase 3)
In deze fase is voor het eerst sprake van het begin van strategische beleidsvorming. Naast het beïnvloeden van prijs 
en kosten, wordt inkopen gezien als belangrijk voor de geleverde kwaliteit. Over de rol en positie van inkoop is 
veel discussie. Langzaam maar zeker krijgt de inkoopfunctie meer aandacht van management, bestuur en raad van 
commissarissen.

Organisatiedoelstellingen en sturen op de totale kosten (fase 4)
Inkoop is in deze vierde fase van het inkoopgroeimodel niet meer iets van alleen de inkoopafdeling, maar een 
proces dat dwars door de hele organisatie heen loopt. Naast kosten en kwaliteit staat flexibiliteit centraal. Inkoop 
beïnvloedt sterk het strategisch management. Bij leveranciersmanagement gaat nu extra aandacht uit naar enkele 
strategische leveranciers, de kernleveranciers van de corporatie. Operationele inkooptaken worden overgedragen 
aan de diverse organisatieonderdelen. Inkoop vindt centraal plaats in multidisciplinaire teams.

Ketensamenwerking en sturen op kosten in de gehele keten (fase 5)
Deze fase kenmerkt zich door een strategie met daarin extra aandacht voor innovatie, naast kosten, kwaliteit en 
flexibiliteit. De focus richt zich op de gehele toeleveringsketen en Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) heeft in 
deze fase kans van slagen. Leveranciersmanagement is ketenmanagement geworden.

Ondernemerschap en toegevoegde waarde (fase 6)
In deze fase staat het realiseren van toegevoegde waarde voor de uiteindelijke klant (huurder) centraal. De 
toegevoegde waarde voor de eindklant wordt geïnterpreteerd vanuit de totale ketenvisie. Op basis daarvan 
worden behoeften en mogelijkheden van de verschillende organisaties in de keten in kaart gebracht en op elkaar 
afgestemd. De inkoopstrategie is in deze zesde fase van het groeimodel verheven tot organisatiestrategie.
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3.3 DIGITALE ZELFSCAN

Wil je inzicht in de inkoopvolwassenheid (fase 1 t/m 6) van jouw corporatie, dan is de digitale zelfscan een goed 
middel. Het vraagt een beperkte inspanning. Bovendien krijg je een persoonlijke rapportage met de stappen die 
jouw corporatie kan zetten om naar een volgende fase te komen. In het advies staan ook de verschillende 
(Aedes-)tools die je hierbij kunnen helpen.

Veel corporaties nemen het inkoopgroeimodel en hun ambities hierin op in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
Een duidelijke bepaling van het ambitieniveau is van belang om inkoop te positioneren en groei in volwassenheid te 
borgen. Het behalen van de hoogste fase qua inkoopvolwassenheid zul je zelden aantreffen binnen een corporatie, 
en is eigenlijk ook niet nodig. Sommige corporaties gaan nog een stapje verder en analyseren de 
inkoopvolwassenheid per afdeling, of kijken naar de belangrijkste inkoopcategorieën. In het inkoopjaarplan is dan 
opgenomen wat voor de corporatie, afdeling of inkoopcategorie het gewenste groeipad is. De ontwikkelingen 
passen in de looptijd van het beleid (meestal een periode van vier jaar), moeten SMART zijn en passen bij 
generieke ontwikkelingen van de corporatie. We raden aan om de scan door verschillende medewerkers in te laten 
vullen, want alleen dan krijg je een compleet beeld van de inkoopfunctie.

Aanbeveling: 
Bepaal de inkoopvolwassenheid van jouw corporatie met behulp van het Aedes Inkoopgroeimodel. Borg je 
ambities omtrent de inkoopvolwassenheid in het inkoop- en aanbestedingsbeleid en geef aan wanneer je deze 
uiterlijk bereikt wenst te hebben. Gemiddeld komen we als sector uit op fase 2.5. Gezien de complexiteit in onze 
maatschappelijke opgave en de veelvoud aan (politieke) doelstellingen is het noodzakelijk dat de basis op orde is. 
We adviseren corporaties om minimaal in fase 3 uit te komen. Gezien onze maatschappelijke opgave zou fase 4 
echter beter zijn. Past dat ook bij het ambitieniveau van jouw corporatie?
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1.

In dit hoofdstuk lees je over de mogelijkheden om inkoop in jouw corporatie in te richten en te 
positioneren. Jouw huidige fase in het inkoopgroeimodel inkoopvolwassenheid (zie paragraaf 3.2) is het 
vertrekpunt van waaruit wordt bepaald waar je organisatie naar toe wil groeien. Afhankelijk van de 
gewenste inkoopvolwassenheid ga je inkoop binnen de organisatie inrichten en positioneren.

4.1 INKOOPORGANISATIE

De inkoopfunctie is verweven door de gehele organisatie. Daardoor wordt er ook verschillend tegen de 
inkoopfunctie aangekeken. Een inkoper of inkoopafdeling* wordt door budgethouders soms gezien als een 
bureaucratische schakel bij een inkooptraject. ‘Naar een leverancier bellen om korting te vragen kan ik zelf ook’ of 
‘wij hebben altijd onze eigen inkopen gedaan en dat blijven we ook doen’ of ‘wij hebben goede contracten waarbij 
weinig tot geen ruimte is voor verbetering’, zijn vaak gehoorde opmerkingen. Dit is de tweestrijd van inkoop. Een 
inkoper heeft verstand van inkoop en dat is niet voor niets een vak. Het is een belangrijk (en strategisch) vraagstuk 
welke inkoopactiviteiten door wie (afdelingen, personen) worden uitgevoerd.

*Nog niet veel corporaties hebben een complete inkoopafdeling. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en het 
belang van opdrachtgeverschap maakt elke corporatie hier een eigen keuze in. Belangrijk om je realiseren is echter dat 
uit onderzoek is gebleken dat op per 5.000 VHE er minimaal 1 fulltime inkoopadviseur noodzakelijk is. En dat is dan 
nog alleen voor het uitvoeren van goede inkooptrajecten…

Inkopers zijn snel geneigd om alles te doen. Dit verstevigt namelijk hun eigen positie of die van de inkoopafdeling. 
Maar het hoeft niet in het belang te zijn van de inkoopfunctie. Het is niet ondenkbaar dat afdelingen zelf – met 
ondersteuning van de inkoopafdeling – minstens zo goed kunnen inkopen. Het is ook niet vreemd dat een afdeling 
die wordt afgerekend op haar resultaat, ook verantwoordelijk wil zijn voor de inkopen. Het gaat immers om een 
groot aandeel van de totale kosten. Met dit inzicht kan decentralisatie van inkoopactiviteiten een uitkomst zijn; de 
inkoopafdeling krijgt tijd beschikbaar voor strategische inkoop en de budgethouders houden invloed op 
inkoopbeslissingen. De vraag is dus: hoe belangrijk is interne samenwerking en wat past het beste bij jouw 
organisatie?

Inkoop kan op verschillende manieren worden georganiseerd. De drie hoofdvormen, die hieronder verder worden 
toegelicht, zijn:

decentrale inkoop
gecoördineerde inkoop
centrale inkoop

Decentrale inkooporganisatie (vaak in fase 1 en 2 van de 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. 
Ook ontbreekt het aan uniformiteit van processen en documenten. Het belangrijkste nadeel is echter dat er 
geen ‘bewaking’ is van de organisatiedoelen. Afdelingen hebben vaak primair de focus op hun eigen targets. 
Vaak wordt echter uit het oog verloren hoe deze zich verhouden tot de organisatiedoelen. Een van de 
voordelen van de decentrale inkooporganisatie is de acceptatie van de afgesloten contracten. Omdat afdelingen 
zelf de contracten afsluiten, is het draagvlak om er gebruik van te maken groot.

4 INRICHTING EN POSITIONERING VAN 
INKOOP
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Gecoördineerde inkooporganisatie (vaak in fase 3 en soms 4 van inkoopvolwassenheid)
Een gecoördineerde inkooporganisatie combineert het creëren van draagvlak met de bundeling van behoeften 
binnen de totale organisatie. Het zorgt voor een betere focus op realisatie van de organisatiedoelen. 
Medewerkers van verschillende afdelingen worden actief en gecoördineerd betrokken bij de 
inkoopactiviteiten. De tactische inkoop (aanbesteden) wordt vanuit de afdelingen zelf, door diverse tijdelijke 
multidisciplinaire inkoopteams, uitgevoerd. 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, met eventueel ondersteuning van bijvoorbeeld de afdelingen 
Financiën, Juridische zaken en Automatisering. De organisatie bundelt inkoopvolume, kennis en ervaring, en 
creëert tegelijkertijd draagvlak bij de medewerkers. De inkoopcoördinator óf de afdeling Inkoopcoördinatie is 
daarnaast ook verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, 
uitvoeren van inkoopanalyses (waaronder de spendanalyse), uniformeren van inkoopprocessen en -modellen 
en het inrichten van contractbeheer.
Centrale inkooporganisatie (vaak bij fase 4 t/m 6 van inkoopvolwassenheid)
Bij een centrale inkoop zijn in principe alle inkoopgerelateerde activiteiten gecentraliseerd. Er is meestal sprake 
van een inkoopafdeling die verantwoordelijk is voor de procesmatige begeleiding van (bijna) alle 
inkooptrajecten. Dat gebeurt wel in samenspraak met andere collega’s. Want de medewerkers van de 
inkoopafdeling doen een beroep op de interne klanten (bijvoorbeeld de afdeling Vastgoed) bij het specificeren 
van de producten, diensten en werken, om de behoeften te inventariseren. Het selecteren (aanbesteden) en 
contracteren vindt onder leiding van de inkoopafdeling plaats. De budgetverantwoordelijke afdeling 
beoordeelt en bepaalt hiermee ook de uiteindelijke gunning. Het voordeel van centrale inkoop is dat het gehele 
inkoopproces gestructureerd wordt. Door de bundeling van inkoopvolumes wordt de onderhandelingspositie 
verstevigd. Dat leidt tot betere condities. Tevens is standaardisatie in categorieën met deze organisatievorm 
makkelijker te realiseren. De afdeling is ook (mede)verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid, uitvoeren van inkoopanalyses (waaronder de spendanalyse) en het inrichten 
van contractbeheer. 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 soms 
het gevoel hebben dat zij (te) weinig invloed hebben op het tactische inkoopproces (aanbesteding), kan de 
acceptatie van de afgesloten contracten in gevaar komen. Dit nadeel kan worden ondervangen door de 
afdelingen heel actief bij het aanbestedingsproces (waaronder het opstellen van de documenten en het 
uitvoeren van de beoordeling) te betrekken.

Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie heeft – op basis van de indeling strategisch, tactisch en operationeel – weergegeven wie in de 
organisatie waar verantwoordelijk voor is. Deze corporatie heeft gekozen voor een gecoördineerd model. Er zijn 
medewerkers die de functie van inkoper hebben, maar ook budgethouders met inkoopverantwoordelijkheid. De 
werking tussen de verschillende lagen, van boven naar beneden en andersom, zorgt ervoor dat iedereen aan 
dezelfde organisatiedoelstellingen werkt. In dit praktijkvoorbeeld is de PDCA, oftewel plan-do-check-act-cyclus 
volledig ingebed. Een methode waarmee je stap voor stap je werk, prestaties en organisatie beter kunt maken om 
zo continu te verbeteren.
Uiteraard is één en ander afhankelijk van de fase in het groeimodel. Hoe verder je in dat model bent, hoe 
nadrukkelijker de rol op strategisch niveau is ingevuld. Soms komt het voor dat de ene afdeling al veel verder is dan de 
andere afdeling. In fase 1 tot 3 maakt dat niet zo veel uit. Maar wil je als organisatie het verschil maken, dan zul je 
ervoor moeten zorgen dat in fase 4 iedereen even ver is.
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Keuze
De meest geschikte organisatievorm verschilt per corporatie en is onder meer afhankelijk van de volgende 
factoren:

Type/cultuur van de organisatie
Omvang en daarmee samenhangend het inkoopvolume
Stadium van inkoopvolwassenheid en de groei(ambitie) die men daarin wenst te maken
Inkoopcompetenties en -ervaring van de medewerkers die zijn betrokken bij het inkoopproces.

Aanbeveling: 
Leg in het inkoop- en aanbestedingsbeleid duidelijk vast voor welke organisatievorm jouw corporatie kiest en 
waarom. Wil je als corporatie bijvoorbeeld doorgroeien naar fase 4 van inkoopvolwassenheid, dan past de 
decentrale inkooporganisatie daar niet zo goed bij (zie paragraaf 7.1).

Aanbeveling:
Indien corporaties aanbestedingsplichtig worden, dan zal een decentrale inkooporganisatie niet meer passen. 
Specifieke kennis is namelijk noodzakelijk voor het correct procesmatig uitvoeren van aanbestedingen. Deze 
kennis ontbreekt veelal bij medewerkers van corporaties. Dan heeft het de voorkeur om te kiezen voor een 
centrale inkooporganisatie, of eventueel een gecoördineerde inkooporganisatie.

4.2 POSITIONERING 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.
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Bij een decentrale inkoop zitten de inkopers (maar ook de contractmanagers) verspreid door de gehele organisatie 
en zullen zij onder de directe verantwoording vallen van de betreffende afdeling/manager. 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 
(vaak medewerkers zonder de functietitel Inkoper) verspreid over de afdelingen. Daar verrichten ze 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, voldoende volume hebben, samenwerking met andere afdelingen centraal stellen maar 
ook 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 de afdeling die de grootste inkoopuitgaven doet. Bij een corporatie 
is dit over het algemeen de afdeling Vastgoed. De argumentatie voor deze keuze is dat de focus van de centrale 
afdeling moet liggen op waar de grootste uitgaven zijn. Dit komt in de praktijk vaak voor. Echter, als je met de 
hele organisatie groei wil doormaken, dan zien we dat deze optie in de praktijk minder goed werkt.
De inkoopafdeling wordt een stafafdeling of wordt onder de afdeling Bedrijfsvoering ‘gehangen’ om een 
onafhankelijke rol te hebben.

4.3 ROL OF FUNCTIE?

Een belangrijke vraag die een corporatie zich moet stellen is of inkooptaken die medewerkers uitvoeren, worden 
vastgelegd in inkooprol(len) of -functie(s).

Bij kleinere corporaties zijn de meeste inkooptaken vaak ondergebracht bij medewerkers die slechts een gedeelte 
van hun tijd bezig zijn met inkoop, zoals projectleiders, vastgoedbeheerders en opzichters. In dat geval vervullen de 
medewerkers één of meerdere inkooprollen. Zoals eerder gezegd: inkoop is een vak. Een professionele inkoper 
vervult de rol van inkoper, analyticus, stakeholdermanager, adviseur, prestatieregisseur en is soms zelfs als 
projectleider een halve leidinggevende. Vaak heeft een inkoper kennis van bedrijfskunde, marktkennis, inzicht in 
kosten en risico’s; hij of zij kan goed onderhandelen, heeft enige juridische kennis en zorgt voor waardecreatie in 
de keten. Dit valt onder zijn verantwoordelijkheden. Soms heb je daar alleen feitenkennis voor nodig, maar vaak 
genoeg gaat het ook om juist toepassen van de materie. Bijvoorbeeld bij het maken van een spendanalyse of het 
opstellen van een beoordelingsmodel in een aanbesteding. Er komt nogal wat bij kijken om dat goed in te vullen. 
Het is daarom verstandig om als organisatie na te denken waar deze functie een plek krijgt en dat bij voorkeur ook 
te borgen binnen het managementteam.

Vanaf fase 3 van het Aedes Inkoopgroeimodel zien wij dat er vaker ‘echte’ inkoopfuncties zijn, zoals: 
inkoopcoördinator, inkoper en strategisch inkoper. Deze medewerkers zijn dus fulltime bezig met het uitvoeren 
van diversen inkooptaken. Vanaf fase 4 is er ook steeds vaker sprake van een aparte inkoopafdeling of -team.

Neem in jouw inkoopbeleid op welke inkooprol(len) of -functie(s) er zijn. Inkooptaken zijn onderdeel van het 
functieprofiel.
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Een praktijkvoorbeeld
Bij een corporatie is de inkoopfunctie decentraal belegd bij verschillende teams. Inkoopverantwoordelijken zitten 
verspreid over afdelingen en leggen verantwoording af aan een procesverantwoordelijke (en deze aan bestuur en 
management). De inkoopfunctie wordt uitgevoerd overeenkomstig het tactisch inkoopproces (zie paragraaf 5.2). 
De tactische inkoop wordt uitgevoerd door diverse tijdelijke multidisciplinaire teams. Rollen, taken en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het handboek van het inkoopproces.

4.4 MEDEWERKERS

Mensen maken het verschil. Minstens 70 procent van het succes van inkoopontwikkeling en -professionalisering 
wordt bepaald door de factor mens (waarden en normen, vaardigheden, attitude en kennis). Indien een corporatie 
haar inkoopprofessionaliteit wenst te vergroten, dan is het erg belangrijk dat er 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. Het is evident dat afhankelijk van de fase in het Inkoopgroeimodel waarin een 
corporatie zich bevindt, andere competenties nodig zijn.

Aanbeveling: 
Zijn de functieprofielen voor inkoop op orde? Bekijk kritisch of de medewerkers die een belangrijke rol hebben 
in het inkoopproces de juiste competenties bezitten en of deze aansluiten bij de fase van het Inkoopgroeimodel 
waarin de corporatie zich bevindt. Stel vast waar een eventueel hiaat zit en stel een gericht opleidingsprogramma 
op. Indien de betrokken medewerker(s) niet geschikt is/zijn voor het uitvoeren van inkooptaken, draag deze 
taken dan in overleg over aan een andere medewerker. Betrek hier collega’s van P&O bij. Zij hebben kennis van 
het strategische HR-beleid en loopbaanontwikkeling. 
 

4.5 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Binnen de inkoopfunctie zijn verschillende rollen en verantwoordelijkheden te onderscheiden. Het is belangrijk om 
deze rollen en verantwoordelijkheden goed vast te leggen. Het RACI-model (of het RASCI-model) is hiervoor 
uitermate geschikt.

Bij het opstellen van het RACI-model vormt de procuratie- of mandaatregeling van een organisatie een belangrijk 
uitgangspunt. Degene die vanuit het RACI-model eindverantwoordelijk is, moet hiervoor uiteraard het mandaat 
hebben. Het RACI-model bevordert de communicatie tussen de betrokkenen. Ook geeft het zicht op de elementen 
waarbij een zorgvuldige overdracht moet plaatsvinden tussen de strategische, tactische en operationele fase.

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 goed dat de verantwoordelijke heeft uitgevoerd.
A = Accountable (eindverantwoordelijk): Degene die eindverantwoordelijk is voor de correcte en volledige 
afronding van het inkoopproces. Er kan slecht één eindverantwoordelijke zijn voor iedere 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
Op de volgende pagina is het RACI-model weergegeven voor het inkoopproces van nieuwbouwprojecten.
De corporatie uit dit voorbeeld heeft gekozen voor het gecoördineerde inkoopmodel met een fulltime 
inkoopcoördinator. De feitelijke inkoopprocessen worden decentraal uitgevoerd, maar vanaf een bepaald 
drempelbedrag heeft de inkoopcoördinator een vaste rol in het inkoopproces. Het RACI-model geeft per fase aan 
wat de rollen zijn van de betrokken medewerkers.
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Aanbesteden (ook wel: het tactische inkoopproces) is een belangrijk onderdeel van het totale 
inkoopproces, omdat hier de markt wordt benaderd met de inkoopvraag vanuit de corporatie. Je leest in dit 
hoofdstuk over de belangrijkste onderwerpen en keuzes die jouw corporatie in deze fase moet maken.

5.1 INKOOP EN AANBESTEDEN

Het begrip aanbesteden is nauw verweven met het begrip inkopen. Aanbesteden is een fase in het inkoopproces, 
zoals in hoofdstuk 2 (het Racewagen-model) staat toegelicht. Het volgt op het voorbereiding, waarin het initiatief 
wordt genomen om een investering of uitgave te doen en waarin de corporatie bepaalt hoe zij met de markt 
samenwerkt en in welke deelopdrachten zij de totale opgave eventueel splitst. Na de aanbesteding wordt de 
opdracht uitgevoerd. Die fase heet ook wel de ‘operationele inkoop’. In de bouw spreken we vaak van 
‘projectmanagement’, ‘contractmanagement’ en ‘directievoering’. Maar ook leveranciersmanagement speelt hier 
een rol.

Aedes heeft voor het professioneel uitvoeren van het aanbestedingsproces de Leidraad Aanbesteden geschreven. 
Deze leidraad beschrijft in de hoofdstukken 2 t/m 4 stap voor stap het gehele aanbestedingsproces, de aanpak en 
de keuzes die de corporatie hierbij moet maken. Door deze leidraad te volgen is de corporatie bovendien beter 
voorbereid wanneer 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. De 
Leidraad Aanbesteden houdt hier rekening mee.

5.2 AANBESTEDEN

Een misvatting is dat de term aanbesteden iets zegt over de mate van openbaarheid die een corporatie aan een 
opdracht geeft: een corporatie kan een opdracht ook onder één of enkele ondernemers aanbesteden, zonder de 
rest van de markt over de opdracht te informeren. Aanbesteden is een belangrijk onderdeel van het totale 
inkoopproces, omdat hier de markt wordt benaderd met inkoopvraag vanuit de corporatie. Onderstaande 
afbeelding laat zien welke activiteiten onder het inkoop- en aanbestedingsproces vallen (zie paragraaf 2.3 voor een 
nadere toelichting van deze activiteiten).

5 INKOOPPROCES EN AANBESTEDEN
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Afbeelding 3: Inkoopproces versus aanbestedingsproces

Bron: Van Weele

Met aanbesteden kunnen corporaties hun middelen doelmatig en rechtmatig inzetten en een optimale prijs- 
kwaliteitverhouding realiseren met een transparant proces als basis. Ook kan aanbesteden een belangrijke rol 
spelen bij het geven van invulling aan de Governance Code 2020 .

Van corporaties vraagt professioneel opdrachtgeverschap soms andere competenties en processen dan voorheen. 
Professioneel opdrachtgeverschap gaat namelijk vaak hand in hand met het overlaten van meer taken aan de markt, 
zodat corporaties zich kunnen richten op hun volkshuisvestelijke taak. Om samenwerking in de keten en prestaties 
te verbeteren, zijn er de afgelopen jaren bij corporaties verschillende nieuwe samenwerkingsvormen 
geïntroduceerd. Bijvoorbeeld Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) of Ketensamenwerking. De opdrachtgever 
houdt zich dan niet meer bezig met het gehele bouwproces, maar concentreert zich juist op het eindresultaat 
daarvan: de te realiseren huisvesting. De rol van de opdrachtgever verschuift van het voorschrijven wat er 
gerealiseerd moet worden (inclusief controle of er conform dat bestek gebouwd wordt), naar regisserend 
opdrachtgeverschap op basis van de gewenste functionaliteit tegen het daarvoor beschikbare budget. Het ontwerp 
en de uitvoering, en soms ook het beheer en onderhoud, worden door de markt gerealiseerd en gecoördineerd.
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1.

2.

5.3 INKOOPSTRATEGIE

In de voorbereiding op een aanbesteding wordt o.a. de inkoopstrategie vastgesteld. De basis voor de 
inkoopstrategie wordt bepaald op basis van twee afwegingen:

De beslissing: zelf doen of uitbesteden. De corporatie maakt eerst de afweging tussen zelf uitvoeren of 
inkopen. Deze afweging kent een kosten- en 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.
Besluit jouw corporatie om over te gaan tot inkopen, dan kun je de inkoopstrategie bepalen aan de hand van de 
Inkoopportfolioanalyse van Kraljic.

Binnen de sector nemen we de laatste jaren een toename van uitbesteden waar (make or buy). Het gevolg is dat de 
noodzaak van professionele inkoop groter wordt. Vragen die je bij in- of uitbesteden kunt stellen zijn: welke taken 
kan de corporatie het beste zelf doen, wanneer is een samenwerking beter en wat de markt het beste helemaal 
doen. En: wat vraagt dit alles van de interne organisatie.

INKOOPPORTFOLIOANALYSE
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 4 op de volgende pagina).

*Deze matrix werd in 1983 ontwikkeld door Peter Kraljic. De matrix is zeer nuttig voor het vaststellen van de juiste 
inkoopstrategie en contractstrategie. Ook is de matrix de basis voor leveranciersmanagement. In de community 
Opdrachtgeverschap & Inkoop is een document beschikbaar die dieper ingaat op de verschillende strategieën.

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 3.1). Neem je dan per inkoopcategorie ook het toeleveringsrisico in ogenschouw, dan kun je voor jouw 
corporatie een inkoopportfoliomatrix opstellen.

Het toeleveringsrisico bepaalt de corporatie aan de hand van de volgende criteria:
Impact: welke gevolgen heeft een verstoring van de (op)levering van werk, dienst of levering?
Schaarste: in welke mate zijn er alternatieve leveringen, diensten, 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 4: Inkoopportfolio

Bron: Kraljic

In de Aedes Spendanalysetool is een tabblad (‘Kraljic’) opgenomen waarmee corporaties zelf eenvoudig de 
inkoopportfolio kunnen invullen.

Aanbeveling: 
Werk per inkooppakket de inkoopstrategie uit als start van ieder inkooptraject (aanbesteding). Neem de 
uitwerking op in het plan van aanpak of projectplan, voordat een inkooptraject wordt opgestart. Start vervolgens 
gefaseerd in de tijd door middel van de aanbestedingskalender (zie paragraaf 5.7) de diverse inkooptrajecten 
(aanbestedingen) op. Op deze manier zorg je voor een goede spreiding van de inkooptrajecten en daarmee ook 
voor voldoende aandacht en focus.

Aanbeveling:
Verstevig de inkoopkracht van een corporatie in de routine- en hefboomsegmenten door bundeling van de 
interne inkoopbehoefte én door gezamenlijk met andere corporaties in te kopen (zie paragraaf 7.5).

5.4 DREMPELBEDRAGEN

De drempelbedragen geven de waarde aan waarboven een bepaald type aanbestedingsprocedure moet worden 
gevolgd. Zo lang corporaties nog niet aanbestedingsplichtig zijn, zijn zij vrij om zelf drempelbedragen en/of 
bandbreedtes vast te stellen. 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 de Leidraad Aanbesteden van Aedes is gedaan. 
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Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie met 3.200 vhe’s hanteert de volgende drempelbedragen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid:

Aanbeveling:
De drempelbedragen behoren te worden benoemd in het inkoop- en aanbestedingsbeleid (zie hoofdstuk 8), 
omdat het een strategische keuze betreft. Ook dien je vast te leggen óf en zo ja onder welke voorwaarden jouw 
corporatie van de drempelbedragen en bijbehorende wijze van aanbesteden kan afwijken.

5.5 UNIFORMITEIT AANBESTEDINGSDOCUMENTEN

De ervaring leert dat veel corporaties geen uniforme inkoop- en aanbestedingsdocumenten gebruiken, maar 
iedere afdeling zijn eigen documenten hanteert. Daarnaast worden vaak aanbestedingsdossiers (zie paragraaf 5.6) 
niet centraal opgeslagen, waardoor informatie (bijvoorbeeld voor de accountantscontrole) niet goed terug te 
vinden is en het wiel telkens opnieuw moet worden uitgevonden. Het is daarom van belang om goede en uniforme 
inkoop- en aanbestedingsdocumenten te gebruiken en af te spreken waar en wanneer documenten worden 
opgeslagen. 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 
verstandig om onderscheid te maken tussen de verschillende typen overeenkomsten. In de Leidraad Aanbesteden
en in de Leidraad Contractmanagement gaan we hier dieper op in.

Aedes biedt goede formats om afspraken met leveranciers vast te leggen. De formats zijn opgesteld door 
specialisten uit de branche. Enkele voorbeelden zijn:

Algemene Inkoopvoorwaarden
Algemene ICT-inkoopvoorwaarden (ACBIT)
Modelovereenkomsten voor bouw en renovatie
Modelovereenkomsten Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)
Standaard opdrachtbrief
Modelovereenkomst Conceptueel Bouwen

Wanneer jouw corporatie gebruikmaakt van eigen inkoopvoorwaarden, raamovereenkomsten en contractformats, 
kun je risico’s beter beheersen (zie ook paragraaf 7.2). De leverings- en betalingsvoorwaarden van leveranciers 
wijs je in principe van de hand. Mocht dit soms niet lukken, dan is het essentieel deze voorwaarden goed door te 
nemen en waar nodig (en haalbaar) aan te passen. Dit is juridisch essentieel om de corporatiebelangen optimaal af 
te dekken. Door het inrichten van inkoop- en contractmanagement kun je hier nog beter op sturen.

Aanbeveling:
Maak als basis zoveel mogelijk gebruik van standaard inkoopmodellen die zijn opgesteld door en voor de 
branche. Zorg dat deze voor medewerkers eenvoudig te vinden zijn (bijvoorbeeld via intranet of 
processoftware). Beheer deze modellen centraal, zodat altijd de meest recente versies worden gebruikt. Maak 
hiervoor een persoonlijk account aan voor de website (en de Community Inkoop) van Aedes en volg de laatste 
ontwikkelingen, zoals nieuwe inkoopgerelateerde hulpmiddelen en modellen die Aedes beschikbaar stelt.
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5.6 AANBESTEDINGSDOSSIER (INKOOPDOSSIER)

Corporaties dienen een aanbestedingsdossier aan te leggen voor alle aanbestedingen van enige omvang. Voor de 
aanschaf van een bloemetje hoeft dat dus niet. Vaak is het handig om de verplichte dossiervorming te koppelen aan 
de drempelbedragen (zie paragraaf 5.4). Dit betekent dat vanaf een bepaalde financiële omvang verplicht een 
dossier wordt aangemaakt, conform een vastgestelde opbouw. Dit dossier speelt een belangrijke rol bij de 
verantwoording achteraf (zowel in- als extern), 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 medewerker(s) die is belast met de uitvoering van het 
inkoopproces. 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. Ook behoren ze steekproefsgewijs op volledigheid en 
rechtmatigheid te worden getoetst door de interne controller en de accountant. En let op: dit gaat verder dan alleen 
de aanbestedingsdocumenten. Ook documenten die in het voortraject zijn gebruikt om strategische keuzes te 
maken, zijn belangrijk om in het dossier op te nemen.

Naast het aanbestedingsdossier is het essentieel om de getekende overeenkomst en alle relevante bijlagen op te 
slaan in een centraal contractbeheersysteem. Contractmanagement is bij veruit het merendeel van de corporaties 
decentraal belegd. De contractmanager(s) of contractbeheerder(s), als dit aparte rollen of functies zijn, beheren 
het contractbeheersysteem en halen hier de noodzakelijke informatie uit. Ook voeren zij wijzigingen in 
bijvoorbeeld overeenkomsten of kpi’s door in het contractendossier.

Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie maakte de volgende afspraken over het inkoop- en aanbestedingsdossier.

De volgende documenten worden tijdens een inkooptraject digitaal zowel in Sharepoint als E-Content 
opgeslagen. Hierop kan zowel in- als extern ge-audit.
SharePoint (aanbesteding)
• Startdocument / Fasedocument / Inkoopplan
• Aanbestedingsdocumenten
• Conceptovereenkomst
• Nota van Inlichtingen
• Aanbod leveranciers
• Beoordelingsmatrix
• Gunningsdocumenten (memo beoordeling / afwijzingsbrief / gunningsbrief)
E-content (contractmanagement)
Deze documenten horen niet bij elke overeenkomst. Maar indien wel, dan worden zij opgeslagen in E-content 
ten behoeve van contractbeheer.
• Aanpassing overeenkomst
• Aanvullende opdracht
• Akkoordverklaring Inkoopvoorwaarden en V&G-plan
• Algemene inkoopvoorwaarden van Leverancier
• Beëindiging overeenkomst
• Bouwteamovereenkomst
• Contract
• Gespreksverslag
• Indexering
• Rapportage
• Opdrachtbevestiging
• Raamovereenkomst
• SLA-overeenkomst
• UAV-GC

Aanbeveling: 
Zorg dat alle inkoopdossiers en contractendossier op een centrale locatie digitaal worden opgeslagen. Leg vast 
hoe dit moet en wie deze beheert.
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5.7 AANBESTEDINGSKALENDER (INKOOPKALENDER)

Om beter grip te krijgen op alle aanbestedingen 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 
aanbestedingen voor het komende jaar/jaren. Dit overzicht wordt vaak de (interne) aanbestedingskalender, 
inkoopkalender of het tenderoverzicht genoemd. Een aanbestedingskalender bevat, naast een beschrijving van de 
voorziene (geplande) aanbestedingen (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?).

Op de aanbestedingskalender komen in ieder geval de projecten te staan die het meest bijdragen aan de 
organisatiedoelstellingen en waar veel risico en geld mee gemoeid is, zoals nieuwbouw, onderhoud, inhuur en 
ICT. Ook kijk je naar (grote) contracten die binnenkort/het volgende jaar aflopen. Die informatie haal je uit het 
contractbeheersysteem. Is die info niet aanwezig? Vraag dan aan elke stakeholder of budgethouder om input aan 
te leveren. De meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), de begroting en afdelingsplannen vormen belangrijke 
input.

Het is raadzaam om de aanbestedingskalender in het laatste kwartaal van ieder jaar te laten vaststellen door het 
managementteam/de directie en het bestuur. Koppel ééns per kwartaal de resultaten en voortgang terug aan de 
belangrijkste stakeholders.

Aanbeveling:
Stel jaarlijks een inkoop- & aanbestedingskalender op. Stem deze af met managementteam, directie en bestuur 
en koppel de voortgang geregeld (bijvoorbeeld eens per kwartaal) aan hen terug.
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Elk inkooptraject wordt afgesloten met een getekende definitieve overeenkomst. Daarna begint 
contractbeheer en -management: je beheert de overeenkomsten (contractbeheer) en managet de 
prestaties van de leverancier (contractmanagement). Inkoop en contractmanagement zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Of zoals Gerco Rietveld, inkoopstrateeg en auteur van Inkoop. Een nieuw paradigma
het treffend onder woorden brengt: ‘(…)Wanneer je er niet voor zorgt dat iemand de contracten goed 
managet kunnen we net zo goed stoppen met inkopen (…)’. In dit hoofdstuk staan we kort stil bij 
contractbeheer en -management.

6.1 CONTRACTBEHEER

Contractbeheer is het administratieve proces om overeenkomsten te registreren en mutaties te verwerken tijdens 
de looptijd. Dankzij deze administratie heeft de interne organisatie actueel inzicht in (bij voorkeur alle) lopende 
overeenkomsten en contractuele afspraken en informatie. Het vormt de eerste stap in het benutten van de waarde 
in de overeenkomst en verkleinen van risico’s. Contractbeheer is hét fundament van contractmanagement. Zonder 
goed contractbeheer wordt het managen van contracten erg lastig. De onderstaande afbeelding laat dit zien. Bij 
sommige corporaties wordt de rol/functie van contractbeheerder en contractmanager door verschillende 
medewerkers uitgevoerd.

Afbeelding 5: Contractbeheer versus contractmanagement/leveranciersmanagement

Bron: Wijlaars, InkoopTarget

6 CONTRACTBEHEER EN 
-MANAGEMENT
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1.
2.

Contractbeheer dient bij voorkeur plaats te vinden in een geautomatiseerd systeem, maar starten met een 
eenvoudig overzicht in Excel behoort ook tot de mogelijkheden. In de community Opdrachtgeverschap & Inkoop
kun je verschillende Excel-voorbeelden vinden. De contractendatabank laat zien wat de contractafspraken zijn, wat 
de looptijd is en wie de contractverantwoordelijke is. In een geautomatiseerd systeem moet het mogelijk zijn de 
zaken vast te leggen waarop afdelingen en de contractmanager (of inkoper) willen monitoren.

6.2 CONTRACTMANAGEMENT

Contractmanagement zijn de activiteiten die het doel hebben om de afspraken na te komen die gemaakt zijn tussen 
opdrachtgever en leveranciers, op zo’n manier dat maximale waarde voor jouw corporatie wordt gecreëerd. 
Contractmanagement bestaat uit twee deelactiviteiten:

Contractbeheer (zie paragraaf 6.1)
Prestatiemanagement

Prestatiemanagement is het monitoren en bijsturen van de gewenste prestaties van leveranciers. Hier hoort ook het 
oplossen van knelpunten en problemen in de relatie met leveranciers bij. Omdat de tijd en middelen beperkt zijn, 
richt prestatiemanagement (en hiermee dus contractmanagement) zich allereerst op de meest kritische 
overeenkomsten. Het betreft hier de overeenkomsten met een grote financiële waarde en/of (toeleverings)risico. 
Dit kun je inzichtelijk maken met een spendanalyse of het ‘Grip & Groeimodel’. Voor meer informatie over het Grip 
& Groeimodel kun je paragraaf 7.4 van de Leidraad Contractmanagement lezen.

PROCURATIEREGELING
Uit de procuratieregeling volgt wie bevoegd zijn om contracten te tekenen uit naam van de corporatie. Is dat nog 
niet of onvoldoende ingericht, dan is dit één van de eerste stappen die je kunt zetten om inkoop- en 
contractmanagement (nog) beter in te richten. Om de procuratie officieel vast te leggen en ervoor te zorgen dat 
niet iedereen binnen de corporatie overeenkomsten kan afsluiten, is het verstandig om de procuratie vast te laten 
leggen bij de Kamer van Koophandel. Alleen personen die schriftelijk zijn vastgelegd, zijn tekenbevoegd en mogen 
overeenkomsten afsluiten. Dat geldt uiteraard ook voor de leverancierskant.

6.3 LEIDRAAD CONTRACTMANAGEMENT

In oktober 2018 is de Leidraad Contractmanagement door Aedes gepubliceerd. De informatie in de Leidraad 
Contractmanagement is de basis voor het op te stellen contractenbeleid, -beheer en -proces. De leidraad is geschikt 
voor corporaties die een begin willen maken met contractmanagement. Ook kun je de informatie gebruiken om 
bestaand beleid en processen te toetsen. Naast de basisprincipes zitten er in de leidraad ook onderdelen die meer 
geschikt zijn voor corporaties die de basis al op orde hebben.

Aanbeveling:
Iedere corporatie dient goed na te denken over de wijze waarop contractmanagement wordt ingericht. De 
leidraad contractmanagement beschrijft stapsgewijs hoe je dit kunt aanpakken en geeft praktische tips en 
praktijkvoorbeelden.
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In dit hoofdstuk lees je over enkele ‘losse’ inkooponderwerpen die iets verder gaan dan de basis uit de 
eerste 6 hoofdstukken. Het zijn inkoopgerelateerde zaken, die handig zijn als jouw corporatie al wat 
verder is in het professionaliseren van inkoop (vanaf fase 3 in het Aedes Inkoopgroeimodel). De 
onderwerpen worden kort toegelicht en je vindt verwijzingen naar leidraden voor meer informatie.

7.1 DOORGROEIEN NAAR EEN VOLGENDE FASE

De meeste corporaties bevinden zich in fase 2 van het Aedes Inkoopgroeimodel . In de eerste twee 
ontwikkelingsfasen is de organisatie nog niet altijd overtuigd van de toegevoegde waarde van inkoop, contract- en 
leveranciersmanagement.

Het blijkt daarnaast in de praktijk moeilijk om met dezelfde medewerkers van fase 3 naar 4 te verschuiven. Vanaf 
fase 4 wordt structureel anders gewerkt. Dan moet de organisatie kantelen van functiegericht naar procesgericht. 
Vaak zijn daar andere mensen voor nodig. Fase 1 en 2 hebben een operationeel karakter, fase 3 en 4 zijn tactisch 
van aard, en fase 5 en 6 hebben een strategisch karakter (zie hoofdstuk 3).

Om van fase 3 naar 4 te komen is een paradigmaverandering nodig. Er moet een omschakeling plaatsvinden naar 
procesgericht denken en werken. Dit blijkt keer op keer in de praktijk een moeilijke overgang, en zeker niet alleen 
bij corporaties. Het geldt voor de inkoopfunctie maar ook breder, omdat een andere ‘mindset’ nodig is. Vanaf fase 
4 zwemt inkoop niet meer tegen de stroom in en zal vaak sprake zijn van een centrale inkoopafdeling.

Om die reden is het belangrijk dat je goed bepaalt wat het ambitieniveau van jouw corporatie is (zie paragraaf 3.2). 
Welke organisatiedoelstellingen zijn (in de toekomst) belangrijk en welke fase past daarbij? Weet dat er binnen 
het Inkoopgroeimodel geen goed of fout is. Het uitgangspunt is dat je als corporatie bepaalde (maatschappelijke) 
doelen nastreeft. Wil je bijvoorbeeld sturen op ketensamenwerking (fase 5 in het groeimodel), dan geeft de 
zelfscan en het bijbehorende adviesrapport je een richting en de stappen die je kunt zetten om daar te komen.

7.2 RISICOANALYSE

Risico’s komen in iedere organisatie voor. Soms zijn dit risico’s die onder de verantwoordelijkheid van de 
organisatie zelf vallen, maar steeds vaker komen ze vanuit de keten. Mede door de volumes die 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.

Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie heeft in 2022 een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierbij werden onderstaande inkooprisico’s als 
belangrijkste geprioriteerd, inclusief bijbehorende beheersmaatregelen:

7 CORPORATIES IN FASE 3 EN VERDER
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7.3 LEVERANCIERSMANAGEMENT

Het onderwerp leveranciersmanagement leeft meer en meer bij corporaties. Dat is geen wonder. Corporaties zijn 
steeds meer gaan uitbesteden aan gespecialiseerde marktpartijen. Echter, niet alle leveranciers zijn even belangrijk. 
Leveranciersmanagement richt zich op een kleine groep kernleveranciers (‘Grip & Groeimodel’). Een 
kernleverancier is een leverancier die grote invloed heeft op de kwaliteit van wonen, waarbij innovatie van belang 
is en/of er grote risico’s zijn bij wanprestatie van de leverancier.

Inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elk 
inkooptraject wordt afgesloten met een getekende overeenkomst. Daarna begint het contractmanagement en 
vervolgens kan worden gestart met leveranciersmanagement. Leveranciersmanagement heeft als focus het 
verhogen van de leveranciersprestaties en gaat dus een stap verder dan contractmanagement.
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Leveranciersmanagement richt zich op het ontwikkelen, optimaliseren, uitbreiden en onderhouden van de relaties 
met de kernleveranciers. Of simpeler gezegd: door leveranciersmanagement probeer je als corporatie de maximale 
waarde uit de relatie met je kernleveranciers te halen. ‘Maximale waarde’ kan bijvoorbeeld zijn: een hogere 
tevredenheid van de huurder en/of een lagere Total Cost of Ownership (zie paragraaf 7.6) voor de corporatie. 
Vanuit het perspectief van de leverancier kan ‘meer’ zijn: een langdurige relatie, een efficiënte samenwerking en/
of meer goed renderende omzet bij de corporatie.

Om een begin te maken met visievorming op beleid voor leveranciersmanagement, kun je de volgende vragen 
stellen:

Wat zijn de belangrijkste organisatiedoelstellingen en hoe kan een leverancier hier een bijdrage aan leveren?
Wat wil de corporatie bereiken op leveranciersgebied?
Zijn wij net zo belangrijk voor de leverancier als zij voor ons?
In hoeverre worden mogelijkheden tot samenwerking tussen verschillende afdelingen of andere corporaties 
benut om onze positie op de leveranciersmarkt te verbeteren?
Zijn er mogelijkheden om samen te werken met leveranciers op het gebied van innovatie, kwaliteitsverbetering, 
verminderen van faalkosten en het verkorten van doorlooptijden?
Wat vindt de corporatie belangrijk in de relatie met leveranciers?
Hoe wil de corporatie de stappen van het leveranciersproces doorlopen?

In de Leidraad Leveranciersmanagement wordt aandacht besteed aan het verbeteren van prestaties en relaties. 
Deze is bestemd voor iedere corporatie die een begin wil maken met leveranciersmanagement. De leidraad heeft 
een praktische insteek en leidt je door de wereld van leveranciersmanagement. Naast de actuele basiskennis vind je 
er aanbevelingen en praktijkvoorbeelden.

Aanbeveling:
Begin pas met leveranciersmanagement op het moment dat contractbeheer en contractmanagement zijn 
geïmplementeerd binnen je corporatie.

7.4 CATEGORIEMANAGEMENT

Categoriemanagement pas je toe om meer grip te krijgen op de grote verscheidenheid aan inkooppakketten en het 
leveranciersbestand. Een categorie bestaat uit logisch samenhangende goederen en/of diensten, die zich lenen om 
als geheel te worden gemanaged en een overkoepelende naam heeft gekregen. Voorbeelden zijn: facilitair, 
inhuur, onderhoud en ICT. Voor het managen van een categorie kan een categoriemanager worden aangesteld.

Categoriemanagement is een organisatiebreed proces en vertaalt de organisatiedoelstellingen van de corporatie in 
één strategie per inkoopcategorie. Een categoriemanager stuurt op de langetermijnrealisatie van de 
organisatiebrede doelstellingen.

Voor corporaties die willen starten met categoriemanagement heeft Aedes in februari 2022 de Leidraad 
Categoriemanagement gepubliceerd. Deze leidraad beschrijft stapsgewijs hoe een corporatie 
categoriemanagement kan implementeren, ondersteund met praktische voorbeelden.

Aanbeveling: 
Invoeren van en werken met categoriemanagement kan alleen wanneer aan bepaalde randvoorwaarden is 
voldaan. In een notendop: de basis moet op orde zijn. Het ideale uitganspunt is een corporatie die zich in fase 3 
van het Aedes Inkoopgroeimodel bevindt. In die fase is er voldoende basis om te starten met 
categoriemanagement. In deze fase heeft een corporatie een inkoopbeleid, maakt regelmatig spendanalyses en 
zijn categorieën ingericht volgens de Aedes Inkooppakketindeling. Ook is er een start gemaakt met contract- en 
leveranciersmanagement.
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1.

2.

3.

7.5 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 
informatie en expertise over inkoop bundelen en delen. De belangrijkste doelen van inkoopsamenwerking zijn:

uitwisselen van kennis
vergroten van de inkoopmacht en bundelen van volumes, waardoor de individuele organisaties betere 
inkoopcondities zoals prijs en kwaliteit krijgen
verhogen van de interne efficiëntie, doordat organisaties niet afzonderlijk maar samen inkopen
leren van elkaar en fouten voorkomen die elders al zijn gemaakt
delen van resources (mensen en hulpmiddelen, zoals software)

Door slim samen te werken, kunnen corporaties ook de leveranciersmarkten beter beïnvloeden in hun strategische 
keuzes over de dienstverlening. De sector is zeer divers. Er zijn grote en kleine corporaties. Corporaties met 
professionele (opgeleide) inkopers en contractmanagers, maar ook corporaties die geen officiële functies kennen 
en op een traditionele manier inkopen. Corporaties waar opdrachtgeverschap een thema is in de RvC en 
corporaties waar dat geen thema is op bestuursniveau. Corporaties die structureel met elkaar samenwerken en 
corporaties waar de interne samenwerking nog niet op orde is. Daarom houden we rekening met het kennisniveau 
in de sector. Om corporaties op het juiste kennisniveau te krijgen, ontwikkelde Aedes eerder het genoemde 
groeimodel.

Inkoopsamenwerking kan de sector veel voordeel op leveren, zoals hierboven beschreven. Wij zijn ons ervan 
bewust dat we alle corporaties hierin nog verder kunnen helpen. Op hoofdlijnen ziet dat er als volgt uit:

Bewustwording bij corporaties. Bewustwording van inkoop en opdrachtgeverschap in de bestuurskamer, maar 
ook bij medewerkers in de uitvoering. Cultuuromslag is het sleutelwoord.
Interne organisatie op orde. Meerdere projecten bundelen tot één uitvraag om het inkoopvolume te vergroten. 
Hiervoor is nodig: Voldoende kennis van professioneel opdrachtgeverschap, verschillende 
inkoopmethodieken, contractmanagement en categoriemanagement. Projectoverstijgend inkopen en interne 
ketensamenwerking. Het sleutelwoord is Lerende organisaties. In deze fase worden er (ongestructureerd) 
inkoopsamenwerkingsverbanden opgezet. Corporaties doen af en toe een gezamenlijk inkooptraject en/of 
delen kennis met elkaar.
Samenwerkende externe organisaties. Gezamenlijk uitvragen door meerdere corporaties bij dezelfde 
marktpartijen op basis van dezelfde uitvraag. Het sleutelwoord is inkoopsamenwerking. In deze fase is de 
inkoopsamenwerking meer en meer gestructureerd. Denk aan Shared Service Center (gezamenlijke 
bedrijfsvoering, dus ook samenwerking op inkoopgebied). Uitbesteden van inkoop bij een andere Corporatie 
of inkoopbureaus (Gezamenlijke inkoop).

LEIDRAAD INKOOPSAMENWERKING
In september 2022 lanceerde Aedes de Leidraad Inkoopsamenwerking .
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Een praktijkvoorbeeld
Het programma De Bouwstroom helpt woningcorporaties om sneller, slimmer en goedkoper te bouwen, door 
meer samen te werken met andere corporaties en gebruik te maken van bestaande concepten. Twaalf corporaties 
in de regio Haaglanden bereiden zich sinds eind 2021 voor op gezamenlijke inkoop van minimaal 2.000 
nieuwbouwwoningen: de Bouwstroom Haaglanden. Lucas de Boer is als bestuurslid van de Sociale Verhuurders 
Haaglanden de trekker van dit project om sneller en goedkoper nieuwbouw te realiseren. Daarbij komt hij ook 
koudwatervrees tegen. Hoe ga je daarmee om?

Natuurlijk is deze Bouwstroom spannend voor de medewerkers van de 12 corporaties, erkent De Boer. ‘We gaan 
woningconcepten op de markt inkopen, in plaats van nieuwbouwprojecten zelf te ontwikkelen. En daarbij gaan 
we ook nog eens gezamenlijk inkopen door onze vraag te bundelen. Dat is een heel andere manier van vastgoed 
ontwikkelen.’

‘Vooral voor corporaties met een eigen afdeling Vastgoedontwikkeling betekent dit anders werken. Voor deze 
Bouwstroom moeten corporaties hun eigen uitgebreide Programma’s van Eisen inruilen voor een gezamenlijke 
inkoopstandaard. Daar hebben we in de verkenningsfase goed met de managers Vastgoed en de ontwikkelaars 
van de aangesloten corporaties over gesproken.’

De 12 corporaties bereiden zich nu verder voor op het bundelen van de inkoop van conceptuele woningen. ‘Bij 
onze inkoop van woningconcepten op de markt zijn twee zaken leidend: snelheid en prijs', zegt De Boer. 'De 
nieuwbouwopgave in deze regio is enorm. En tegelijkertijd zijn onze investeringsmogelijkheden beperkt. Deze 
12 corporaties lopen al rond 2024 tegen de grenzen van het investeringsvermogen aan.’ Het is de bedoeling dat 
de woningen de komende 4 jaar verrijzen op bouwlocaties van 9 gemeenten in de regio Haaglanden. Ook bij 
sommige van die gemeenten bespeurt De Boer koudwatervrees.

7.6 TOTAL COSTS OF OWNERSHIP

Corporaties kijken nog te weinig naar de totale kosten van het bezit op de lange termijn. Dus van aanschaf tot 
exploitatie en voor een periode van 50 jaar of langer. Met de Total Cost of Ownership (TCO)-benadering doe je 
dat. Afdelingen werken hierbij samen om de totale kosten van het bezit te verminderen. Niet door te sturen op de 
laagste prijs, maar door het creëren van inzicht en het nemen van strategische beslissingen.

Met inzichten vanuit de TCO-benadering kan een corporatie een betere keuze maken voor het vastgoed. Zo’n 
integrale langetermijnbenadering doorbreekt het kortetermijndenken. Corporaties laten de investeringskeuzes 
dan niet alleen afhangen van de hoogte van de stichtingskosten, maar men houdt rekening met alle 
exploitatiekosten die nog jarenlang betaald moeten worden. Ook gaat het over interne samenwerking. Bij het 
ontwikkelen van gebouwen wordt niet alleen de ontwikkelingsafdeling, maar ook de beheerafdeling, inkoop en 
finance betrokken.

Om corporaties hierbij te helpen heeft Aedes een model beschikbaar: de Aedes TCO-tool 2.0 . Met de TCO-tool 
kunnen corporaties sturen op verschillende organisatiedoelstellingen zoals betaalbaarheid, duurzaamheid en 
kwaliteit. Afdelingen werken daarbij samen om die totale kosten te verminderen. Met inzichten vanuit de TCO-
benadering kan een corporatie betere keuzes maken. Met de Aedes TCO-tool 2.0 kan een corporatie verschillende 
scenario’s met elkaar vergelijken. Corporaties krijgen hierdoor nog beter inzicht in de financiële consequenties van 
onderhouden, verbeteren, transformeren of (sloop) nieuwbouw. Ook bevat de tool een verdiepende module om 
de kosten van de impact op het milieu in kaart te brengen. Met deze tool kunnen corporaties de interne 
samenwerking stimuleren, inzicht krijgen in de totale kosten op lange termijn en de samenwerking met de markt 
verbeteren.
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Zoals eerder aangegeven moet iedere corporatie conform artikel 5.3 uit de Governance Code van Aedes 
een visie op opdrachtgeverschap en inkoop hebben. Deze visie wordt vastgelegd in het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. Dit hoofdstuk beschrijft hoe je het inkoop- en aanbestedingsbeleid het beste kunt 
vormgeven.

8.1 VISIE OP OPDRACHTGEVERSCHAP

De komende jaren hebben corporaties een enorme opgave. Als sector streven we naar vergroting van de 
woningvoorraad, een kwalitatieve duurzame verbetering van de bestaande woningen en daarnaast ook naar een 
verlaging van de woonlasten voor onze huurders. Meer dan ooit is een goed ondernemingsplan van belang. Het 
ondernemingsplan is het fundament van de organisatiestrategie. Het beschrijft de organisatie, de bestaansreden en 
het toekomstbeeld. Deze vertaal je vervolgens naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Als organisatie zou je 
moeten streven naar standaardisatie, vereenvoudiging waar dat kan, inzicht in en borging van de marktconformiteit 
door vergelijking, benchmarken en evaluatie. Met andere woorden: bij elk inkooptraject vraag je je af hoe je kunt 
bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en vertaal je dit naar inkoopdoelstellingen. Het behalen van deze 
inkoopdoelstellingen heeft directe invloed op de beheersing van bedrijfslasten, professioneel opdrachtgeverschap, 
procesoptimalisatie, innovatie en de tevredenheid van huurders. Dit bereik je door een visie op 
opdrachtgeverschap te hebben.

In de visie op opdrachtgeverschap staan de volgende onderdelen centraal:
de keuzes op organisatieniveau (strategisch)
hoe de organisatie met marktpartijen wil omgaan (partnerships)
processen inrichten op tactisch niveau (inkoop en aanbestedingsfase)
hoe het operationele inkoopproces is ingericht
hoe processen voor contractmanagement en leveranciersmanagement zijn ingericht

8.2 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is een set van afspraken en uitgangspunten met als doel om praktische 
invulling te geven aan het realiseren van de visie en strategie op het gebied van inkoop- en aanbesteden. Het is 
belangrijk dat inkoopdoelstellingen meetbaar zijn. Dat wil zeggen dat het kwalitatieve en/of kwantitatieve doelen 
zijn die SMART geformuleerd zijn.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van een corporatie heeft twee hoofdfuncties. Ten eerste dient het om intern 
heldere kaders te formuleren waaraan alle medewerkers die bij inkoop betrokken zijn, 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 en dus ook aanbesteden.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid gaat over de visie, ambities, strategie, beleidskaders en rolopvatting met 
betrekking tot professioneel opdrachtgeverschap en daarmee alle zaken die men inkoopt. Het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid is altijd een afgeleide van het organisatiebeleid en de organisatiedoelstellingen (zie afbeelding 
1 in hoofdstuk 2). Er is sprake van een wisselwerking: het inkoop- en aanbestedingsbeleid dient namelijk te 
ondersteunen bij de doorontwikkeling van het organisatiebeleid, de te behalen doelstellingen en het 

8 OPSTELLEN INKOOP- EN 
AANBESTEDINGSBELEID
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1.
2.
3.

ondernemingsplan. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is toegespitst op de doelen die een corporatie met haar 
inkoop wil bereiken, de prioriteiten die de corporatie daarbij legt en de wijze waarop de corporatie deze doelen en 
prioriteiten wil realiseren. De ontwikkeling van de inkoopfunctie begint bij de missie en/of visie van de 
organisatie. Het ondernemingsplan vormt het fundament van de strategie en beschrijft de organisatie, de 
bestaansreden en een toekomstbeeld. Deze worden vertaald naar meetbare inkoopdoelstellingen.

OPSTELLEN INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID
Indien je aan de slag gaat met het opstellen van je eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid, raden wij aan om de 
volgende drie stappen te doorlopen:

Voorbereiden
Definiëren
Vaststellen en invoeren

Stap 1: Voorbereiden
Nadat je de inkoopanalyse hebt uitgevoerd (zie hoofdstuk 3) worden in deze eerste stap de thema’s voor het beleid 
bepaald. Die thema’s vormen samen de inhoudsopgave van het beleidsplan. Hiervoor worden interviews 
gehouden met de belangrijkste stakeholders. In de voorbereidende fase maakt je o.a. keuzes over:

Basisbeginselen: o.a. wat verstaat de organisatie onder opdrachtgeverschap en inkoop?
Aard van het opdrachtgeverschap: o.a. hoe gaan we rechtmatig en doelmatig vanuit de gekozen 
inkooporganisatie borgen, werken aan ketensamenwerking en regie op contracten door contract- en 
leveranciersmanagement uitvoeren?
Regisserend opdrachtgeverschap: o.a. welke uniforme en integrale aanpak kiezen wij, hoe borgen we dat de 
hele organisatie werkt met gestandaardiseerde documenten en procedures, zodat ook bij leveranciers de 
huurder centraal staat? En hoe maken we die prestaties meetbaar om continu te verbeteren?

Stap 2: Definiëren
In deze stap bespreek je de kaders vanuit het ondernemingsplan (strategische kader) en de afstemming van de 
wensen van de organisatie met stakeholders. Van belang hierbij is dat je de duidelijke link borgt tussen het inkoop- 
en aanbestedingsbeleid en het organisatiebeleid/doelstellingen. Bespreek (bijvoorbeeld via een aantal 
werksessies) met alle stakeholders ook de voor- en nadelen van de wensen. Zo ontstaat een solide basis voor het 
beleid en kan dit verder worden uitgewerkt. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een SWOT-analyse gebruiken.

Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie heeft in haar ondernemingsplan haar missie en visie, en wat dat voor inkoop betekent, als volgt 
beschreven:

‘Iedereen verdient een thuis en wij zetten ons in om dat mogelijk te maken. Wij zijn een woningcorporatie waar 
iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. En beter nog: waar u zich thuis voelt. Dit geldt voor onze huurders, 
maar ook voor onze medewerkers en stakeholders. We bieden betaalbare, duurzame en passende woningen voor 
mensen met een bescheiden inkomen. Daarnaast werken we aan een goed woon- en leefklimaat. Samen 
bedenken we oplossingen waar huurders echt wat aan hebben. Oplossingen voor een fijne, veilige en duurzame 
woonomgeving.’

‘Inkoop binnen onze corporatie wordt op een professionele en integere wijze uitgevoerd, door het inrichten van 
een effectief inkoopproces. Wij focussen ons op slimme, innovatieve oplossingen in samenwerking met onze 
partners en dragen bij aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van wonen voor onze (toekomstige) huurders. Wij 
zijn als inkopende partij een professionele en betrouwbare partner die altijd de optimale balans tussen kwaliteit 
en totale kostprijs nastreeft. Wij werken vanuit een uniforme aanpak. We hebben actief aandacht voor sociale 
impact, daar hebben we vanuit inkoop rechtstreeks invloed op.’

Stap 3: Vaststellen en invoeren
In de derde stap vinden de volgende activiteiten plaats:

Vaststellen van het beleid door het bestuur en de raad van commissarissen.
Uitdragen van het beleid binnen de corporatie. Dat kan bijvoorbeeld met een (digitale) flyer, een interne 
roadshow en introductie met spreektijd bij de diverse afdelingsoverleggen.
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Toegankelijk maken van het beleid, eventueel in aangepaste vorm, voor de organisatie en (nieuwe) 
leveranciers, zodat zij weten wat de corporatie minimaal verwacht en waar zij heen wil op de (middel)lange 
termijn.

Het opstellen van beleid is een ‘cyclisch’ proces, wat eens per zoveel jaren wordt doorlopen en waarbij ervaringen 
en ontwikkelingen worden meegenomen. Onderstaande afbeelding geeft stapsgewijs aan hoe inkoop- en 
aanbestedingsbeleid tekens kan worden doorontwikkeld onder invloed van diverse interne en externe 
ontwikkelingen.

Afbeelding 6: Doorontwikkeling van inkoop- en aanbestedingsbeleid bij corporaties

Bron: Wijlaars (InkoopTarget)

LOOPTIJD
Het verdient aanbeveling om een vierjarige beleidsvisie op te stellen, omdat het doorvoeren van veranderingen 
veel tijd kan kosten en de corporatie naar marktpartijen een betrouwbare partner wil zijn. Als het 
ondernemingsplan een andere looptijd kent, is het aan te bevelen daarbij aan te sluiten. Inkoop volgt net als de 
andere disciplines tenslotte de koers van de corporatie als geheel. Het beleid kan bijvoorbeeld door externe 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld een aanbestedingsplicht voor corporaties) ook eerder worden aangepast.

8.3 SPECIFIEKE ONDERWERPEN IN HET BELEID

Bij deze leidraad hoort een sjabloon. Dat sjabloon is een vertrekpunt om eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid op 
te stellen. Het is slechts een vertrekpunt en wij bevelen van harte aan om de eigen doelstellingen en overig beleid 
te vertalen naar een model dat bij de corporatie past. We geven een aantal voorbeelden van specifieke 
onderwerpen.
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ETHISCHE EN IDEËLE UITGANGSPUNTEN
De corporatiesector als geheel en elke individuele corporatie draagt bij aan de realisatie van 
duurzaamheidsdoelstellingen. Maatschappelijke aspecten zijn onlosmakelijk verbonden aan inkopen. Van 
leveranciers kan gevraagd worden bij te dragen aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de 
corporatie. Dit komt dan ook regelmatig terug in gesprekken en prestatieafspraken met leveranciers. Om deze 
uitgangspunten SMART te maken, kun je het onderstaande voorbeeld als inspiratie gebruiken.
 

Een praktijkvoorbeeld
In het beleid van een corporatie zijn de volgende organisatiedoelstellingen vastgelegd:

15% van de daken hebben zonnepanelen in 2025
CO2-neutrale woningvoorraad in 2050
nieuwbouw op BENG-niveau
elektrisch koken

Verder staat ‘volledig gasloos in de wijk’ op de agenda en zal dit een belangrijke stem in de vernieuwing en 
nieuwbouwplannen hebben.

INTEGRITEIT
Van medewerkers en leveranciers verwachten wij minimaal dat zij integer handelen, zich aan wet- en regelgeving 
houden en geen onderlinge prijsafspraken maken. Vaak heeft een corporatie voor medewerkers intern beleid of 
afspraken. Voor leveranciers moet het ook duidelijk zijn waaraan zij zich dienen te houden.

Een praktijkvoorbeeld
Voor medewerkers en leveranciers zijn vooral onderstaande punten belangrijk:

Medewerkers van onze corporatie nemen geen geschenken aan, scheppen geen verwachtingen bij 
leveranciers en vermijden risico’s voor Corporatie XXX. Als medewerkers betrokken zijn bij een inkooptraject 
en privé gebruikmaken van de diensten van een leverancier waarmee Corporatie XXX zaken doet of wil gaan 
doen, dan melden ze dit altijd bij de leidinggevende.
Als een leverancier betrokken is bij een misstand, bijvoorbeeld een schenking aan een medewerker in ruil voor 
een opdracht, dan heeft dit consequenties zoals het verbreken van de samenwerking en/of het verhalen van 
eventuele schade. Als er reële vermoedens zijn dat te hoge inschrijfbedragen verband houden met 
prijsafspraken, zal melding volgen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Onze medewerkers zijn betrouwbare, integere partners. Dit houdt ten minste in dat zij geen informatie delen 
en geheimhouding van informatie over leveranciers respecteren. Dit geldt in de volle breedte en niet slechts 
voor de commerciële aspecten van de relatie.

8.4 INKOOPJAARPLAN

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid schetst het ‘wat’ en ‘waarom’ en niet het ‘hoe’. Ook de wijze van het uitvoeren 
van bijvoorbeeld aanbestedingen of het vastleggen van contracten hoort niet thuis in het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. Deze worden bij voorkeur vastgelegd in procedures, waarbij in het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid uiteraard wel de ‘kaders’ worden vastgesteld waarbinnen deze moeten worden uitgevoerd.

Het ‘hoe’ wordt jaarlijks onder andere vastgesteld door middel van een zogenaamd inkoopjaarplan (ook wel: 
inkoopactieplan), waarin de concrete doelstellingen en (verbeterings)acties voor het dan komende jaar worden 
beschreven. Het plan is een nadere uitwerking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het inkoopjaarplan wordt 
normaliter jaarlijks opgesteld, bij voorkeur in afstemming met bestuur, directie en/of managementteam. In 
onderstaand figuur is de relatie tussen het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het inkoopjaarplan grafisch 
weergegeven.
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Afbeelding 7: Inkoop- en aanbestedingsbeleid versus inkoopacties

Bron: Wijlaars (InkoopTarget)

Een praktijkvoorbeeld
Een corporatie heeft haar inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023-2026 in januari 2022 laten vaststellen door de 
RvC. Vanuit de digitale zelfscan, ofwel het Aedes Inkoopgroeimodel (zie paragraaf 3.2), kwam naar voren dat de 
corporatie met inkoopvolwassenheid in fase 2 zit. Men heeft zich tot doel gesteld, en dit ook vastgelegd in het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid om binnen de komende beleidsperiode door te groeien naar 
inkoopvolwassenheid fase 3. Om dit vorm te geven zal in 2022 een fulltime inkoopcoördinator worden 
aangenomen. De acties die moeten worden uitgevoerd om naar inkoopvolwassenheid 3 door te groeien, zijn 
vastgelegd in onderstaand overzicht op één A4. Deze acties zijn o.a. gebaseerd op het adviesrapport van de 
digitale zelfscan. De inkoopcoördinator zal ieder jaar in het laatste kwartaal een inkoopjaarplan (ook weer op één 
A4) opstellen. Hierin staan concrete acties voor inkoop, wie intern verantwoordelijk is voor welke actie en 
wanneer deze gereed moet te zijn. Het inkoopjaarplan wordt geaccordeerd door het managementteam en na een 
halfjaar volgt een terugkoppeling over de voortgang.
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Aanbeveling:
Stel jaarlijks een inkoopjaarplan op waarin de concrete acties voor het komende jaar worden vastgelegd en 
communiceer dit in ieder geval met de belangrijkste stakeholders. Bij voorkeur is de rest van de organisatie ook 
op de hoogte. Rapporteer vervolgens eens per kwartaal of halfjaar aan het managementteam over de uitvoering 
en voortgang van het inkoopjaarplan.
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8.5 SJABLOON VOOR HET OPSTELLEN VAN INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

Op basis van de vorige Leidraad Inkoop uit 2017 en het Beleid professioneel opdrachtgeverschap uit 2020 van 
Aedes is een sjabloon gemaakt die iedere corporatie kan gebruiken voor het opstellen van haar eigen inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. Het sjabloon voor inkoop- en aanbestedingsbeleid kan zowel worden gebruikt voor 
corporaties die voor het eerst een inkoop- en aanbestedingsbeleid opstellen, als voor corporaties die hun huidige 
beleid willen toetsen of doorontwikkelen.

Het sjabloon is een hulpmiddel, waarvan zeker kan worden afgeweken. Belangrijk is dat een corporatie goed 
nadenkt over haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er is in dat kader geen goed of fout.

Aanbeveling: 
Gebruik het sjabloon van Aedes voor inkoop- en aanbestedingsbeleid als basis. Kopieer niet zomaar het inkoop- 
en aanbestedingsbeleid van een collega-corporatie of van Aedes. Het beleid moet passen bij de 
inkoopvolwassenheid van de eigen corporatie en de ambities hierin (zie paragraaf 3.2). Voor een goede (interne) 
samenwerking moet het inkoop- en aanbestedingsbeleid aansluiten op het organisatiebeleid en de bijbehorende 
doelstellingen. Door het beleid gezamenlijk uit te werken, borg je dat het een eigen inkoop- en 
aanbestedingsbeleid wordt en dat er draagvlak komt.
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Het inkoop- en aanbestedingsbeleid gaat over de visie, ambities, strategie, beleidskaders en rolopvatting met 
betrekking tot professioneel opdrachtgeverschap en daarmee alle zaken die men inkoopt. Het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid is altijd een afgeleide van het organisatiebeleid en is een belangrijk vertrekpunt bij de 
doorontwikkeling van het organisatiebeleid. Door het organiseren van goede inkooptrajecten kunnen we de 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en leefbaarheid verbeteren. Bij het realiseren van deze 
doelstellingen spelen professioneel opdrachtgeverschap, aanbesteding, inkoop, contractmanagement, 
leveranciersmanagement en categoriemanagement een belangrijke rol. Goed inkopen volgt na het maken van een 
organisatiestrategie en vanuit de Aedes Governancecode en Woningwet volgt de borging. Professioneel 
opdrachtgeverschap betekent dat je de manier waarop je samenwerkt met opdrachtnemers (marktpartijen) bewust 
vormgeeft. Die samenwerking moet maximaal bijdragen aan de eigen (maatschappelijke) doelstellingen, de 
dienstverlening aan huurders en aan de relatie met stakeholders.

De overgang van traditioneel inkopen (zoals laagste prijs en technische specificeren) naar professioneel 
opdrachtgeverschap gaat niet zomaar. Daarvoor is de juiste kennis en ervaring nodig. Inkopen en het inrichten van 
de organisatie is een vak. Hiervoor kun je verschillende opleidingen volgen. Zo een traject duurt gemiddeld drie 
jaar. Of je kunt de handleidingen en tools van Aedes gebruiken. Deze zijn gemaakt voor en door corporaties en 
zorgen voor de versnelling van het vakgebied.

TOT SLOT
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