
Welkom op de YPP bijeenkomst 

van de gemeente Den Haag

7 februari 2017



Programma

• Tot 17.00 uur Presentatie Marlies en Alexander

• 17.00 – 17.15 uur uitleg spel en onderverdelen in groepjes 

• 17.15 – 19.15-30 uur ‘’ Speurtocht door Den Haag’’

• 19.30 – 20.30 uur Borrel incl. bekendmaking winnend groepje
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Inkoop binnen de gemeente Den Haag

MARLIES VULTO

Kwartiermaker Inkoop



Inkoop gemeente Den Haag

16-2-2017 Versie

Beleidsdoelstellingen 

van de gemeente
Duurzaamheid Innovatie

MKB Social Return

Vanzelfsprekend en op 

eenvoudige wijze opgenomen in 

de inkoopdrachten



De huidige organisatie

16-2-2017 Versie



Kenmerken Inkooporganisatie
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1. Deskundige organisatie: 

kennis en vaardigheden op orde

2. Lerende organisatie: 

borgen en stimuleren van verbetering

3. Dienstverlenende organisatie: 

groot klantgevoel

4. Klantgerichte organisatie: 

kennis van de business en de klanten

5. Integere organisatie



Medewerkers Inkooporganisatie

16-2-2017 Versie7

Huidige situatie
• Veel inhuur, met name op strategische functies

• Functionele sturing onvoldoende ingericht

HRM plan, gericht op Doorstroom en 

Instroom

Maatwerk opleidingsprogramma

Train de trainer/leren van elkaar

Werken aan teamcultuur

Interne arbeidsmarktcommunicatie

Traineeprogramma

Imagoverbetering vak inkoop

YPP!



Overeenkomsten en verschillen tussen 

private en publieke sector

ALEXANDER ARSATH RO’IS

Inkoopexpert



DE KLASSIEKE INKOOP



Waar komen we vandaan?



Wat was ons probleem ook alweer?

 Inkoop werd niet gezien als een volwaardig vak

 Inkoop had een saai (lees: administratief) imago

 Inkoop stond erom bekend om vooral te zeggen wat niet mag

 Op de inkoopafdeling werkten vaak niet de grootste talenten



 4 rollen:

 Hoofd Inkoop

 Senior inkoper

 Inkoper

 Junior inkoper

 Carrière binnen inkoop

Inkoop Beroepsprofielenonderzoek 

1998



Inkoop Beroepsprofielenonderzoek 

2014
Nieuwe functienamen in (semi-)publieke sector

Trendwatcher inkoop

Contractregisseur

CPO (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, 

Rijksoverheid)

Accountmanager Inkoop

Inkoopanalist

Inkoop Business Partner

Inkoopstrateeg! (gemeente Utrecht)

Aanjager Innovatief Aanbesteden (gemeente Den 

Haag)



En ja, we gebruiken dezelfde 

modellen!
 

Hefboom-
producten 

Hoog 
 
 
 
 
 
 
Invloed op 
financieel 
resultaat 

 
 
 
 
 
 

Laag 

Toeleveringsrisico 
Laag Hoog 

Strategische 
producten 

Knelpunt- 
producten 

Routine- 
producten 

Mate waarin 
specificaties 
vastliggen

Besparings-
mogelijkheden



:: Wat is professionele inkoop 

(meer) in de overheid ?

• Gelijke behandeling van aanbieders

• Transparantie

• Objectiviteit

• Efficiëntie

• Professionele partner in de markt

• Kostenreductie

• Risicomanagement

• Fraude preventie

• Imago!



Inkoop 1.0/2.0/3.0

1.0
 Decentraal

 Geen regie

 Focus op rechtmatigheid (geen fouten maken)

2.0
 Bundelen van inkoopvolume

 Focus op besparen, maar geen waardecreatie

3.0
Business-gedreven inkoop

Inkoop draagt bij aan politieke thema’s

Geen focus op besparen

Doelmatigheid boven rechtmatigheid



Waarom is publieke inkoop zo 
mooi?

 Meer ruimte voor innovatie (minder 

afleiding door kostenreductie)

 Nog grote inhaalslag te maken

 Je doet het voor jezelf (de burger!)

 Je ziet je eigen inspanningen terug in het 

resultaat (een brug, een sociaal project, 

een ICT oplossing voor het KCC)

 Je kunt sneller doorgroeien!



Inkoper = een DJ

‘Als alle schuiven van het mengpaneel 

op tien staan, is de muziek niet om aan 

te horen’

Sociaal inkopen (Social Return/SROI)

Duurzaam/Circulair Inkopen

MKB-vriendelijk inkopen (SEBO)

Innovatief inkopen

Kostenreductie



Ben jij de nieuwe CPO?

19



Race/Reis door de Stad
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