
Regisseur van inkoop

Hoe kan uw inkooporganisatie bijdragen aan de doelstellingen van  
uw zorginstelling?

Een volwassen inkooporganisatie levert  
een belangrijke bijdrage aan uw zorg- 
instelling. Niet alleen door de hoge 
besparingen die u kunt behalen op de  
inkoopkosten. De inkoopfunctie kan  
ook een belangrijke bijdrage leveren 
aan het vernieuwen van producten en  
processen door samenwerking met  
partners in de supply chain. Wanneer  
de inkooporganisatie goed functio- 
neert, kan zij zowel een bijdrage leveren  
aan het verlagen van kosten alsook 
de kwaliteit en toegevoegde waarde 
van het primaire proces verhogen 
door samenwerking in de keten. 

Op weg dus naar een volwassen 
inkooporganisatie… met de inkoper 
als facilitator van procesverbetering 
en een structurele verlaging van uw 
kosten.

Kritische succesfactoren
Een aantal zaken zijn van belang om 
onder de loep te nemen op weg naar 
een volwassener inkooporganisatie: het  
kiezen van de juiste leveranciers, het 
afsluiten van volwaardige contracten 
afgestemd op de behoeften van de  

organisatie, het managen van de pres- 
taties en de mogelijkheden benutten 
samen te werken met andere inkoop-
organisaties. De volgende kritische 
succesfactoren spelen hierbij een rol:

1. Contracten
Regelmatig gebeurt het, vooral in ge-
voelige en specialistische omgevingen  
zoals de zorg, dat specificaties al naar 
een specifiek product of leverancier 
worden toegeschreven, waardoor de 
marktwerking teniet wordt gedaan 
en er een te hoge prijs wordt betaald.  
Als inkopers een stevige positie 
hebben in de organisatie en op tijd 
betrokken worden in het bepalen van  
inkoopbehoeftes, kunnen de optimale  
condities zeker worden gesteld. 

2. Controle
Het naleven van regels (compliance)  
is een voorwaarde om controle te  
hebben over inkoop binnen de organi- 
satie. Compliance is van toepassing 
op vier aspecten: de leverancier,  
de contracten,  

het inkoopproces en het inkoopbeleid. 
Indien de organisatie de inkoop-
compliance niet goed op orde heeft, 
worden contracten niet optimaal 
benut of dekken ze niet af waaraan 
behoefte is. In beide gevallen wordt 
de inkoopkracht van een professionele  
inkoopfunctie niet benut en worden 
inkoopdoelen, zoals besparingen, 
niet behaald. Tevens is de rechtma-
tigheid van de inkoop vaak in het 
geding. Hierdoor wordt inkoopbeleid 
op bijvoorbeeld het gebied van duur-
zaamheid of veiligheid niet goed 
nageleefd.

3. Inzicht
Inzicht is van belang voor nieuwe 
aanbestedingen, zodat de aanbe-
stedingen kwalitatief beter worden. 
Dit betekent dat de juiste condities 
afgesproken kunnen worden  
over de juiste uitvraag  
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aan de markt. Zoals weergegeven in 
de afbeelding, hebben de kritische 
succesfactoren Inzicht, Contracten 
en Controle effect op elkaar en ver-
sterken zij elkaar.

4. Relaties
Het managen van relaties met leve-
ranciers is van belang. Bij een goede 
relatie wordt de kennis die aanwezig 
is tussen de verschillende partijen 
benut. Dit proces wordt bemoeilijkt 
wanneer het aantal leveranciers van 
een zorginstelling zeer groot is.

5. Samenwerking tussen 
inkooporganisaties

De inkoop wordt binnen zorginstel- 
lingen in Nederland veelal indivi- 
dueel geregeld. In onze buurlanden 
wordt veel meer gebruik gemaakt 
van samenwerkingsverbanden  
tussen organisaties. Middels samen-
werkingsverbanden wordt daar 
gezamenlijk invloed uitgeoefend 
op de leveranciers. Gezamenlijk 
de onderhandelingen voeren kan 
er bovendien voor zorgen dat er 
een grotere hoeveelheid medische 
hulpmiddelen wordt afgenomen. 

Samenwerking begint natuurlijk met 
een gedeelde visie bij de beoogde 
partners over de voordelen die de 
samenwerking gaat brengen en de 
manier waarop dat verwezenlijkt kan 
worden. Daarnaast moet natuurlijk 
duidelijk zijn wat er nodig is om dat 
te realiseren. Een belangrijk aan-
dachtspunt hierbij is een slimme 
inzet van ICT om processen te 
ondersteunen en informatie effectief 
te kunnen delen. Tegenwoordig zijn 
er ICT-oplossingen voor inkoop die 
het mogelijk maken om de voordelen 
te plukken van samenwerking, en 
tegelijkertijd recht te doen aan de 
autonomie en heterogeniteit van de 
samenwerkende partijen.

Op weg naar een volwassen 
inkooporganisatie
Capgemini Consulting streeft in haar 
aanpak naar een volwassen inkoop-
organisatie om, samen met de klant, 
de genoemde kritische succesfactoren  
te koppelen aan de organisatiedoel-
stellingen. Uniek in onze aanpak is dat  
wij de werkwijze binnen de inkoop-
organisatie analyseren en direct met 
concrete verbetervoorstellen komen. 

1. Identificeren

2. Mobiliseren

Ondanks de toegenomen aandacht 
voor inkoop zien we bij onze klanten 
een enorm verbeterpotentieel. In 
inkoopopdrachten voor zorginstel-
lingen hebben wij besparingen 
gerealiseerd van 10% op de totale 
bestedingen via inkoop. Voor een 
algemene zorginstelling met een 
besteding van 300 miljoen euro, 
waarbij 25% van de uitgaven via het 
inkoopkanaal verloopt, zou dit een 
besparingspotentieel van 7½ miljoen 
euro betekenen. Wanneer de moge-
lijkheden benut worden om samen te 
werken met andere inkooporganisaties 
behaalt u een besparingspotentieel 
van circa 15%.

Onderstaand wordt onze zeer effi-
ciënte en resultaatgerichte werkwijze 
kort toegelicht:

Fase 1 in onze aanpak betreft een 
inkoopscan. Aan het begin van de  
scan wordt een analyse van de in-
koopuitgaven uitgevoerd en worden  
op basis van ervaringen in soort- 
gelijke organisaties ‘verbeterhypotheses’  
opgesteld die gerelateerd zijn aan de 
organisatiedoelstellingen. Gedurende 
de inkoopscan gaan wij binnen een 
relatief korte periode na of de hypo-
theses worden bevestigd. Een belang-
rijk resultaat van de eerste fase is 
dat inzichtelijk wordt gemaakt welk 
besparingspotentieel kan worden 
behaald in de verschillende inkoop-
categorieën en hoe deze categorieën 
geprioriteerd kunnen worden.

In fase 2 wordt bepaald hoe het be- 
sparingspotentieel binnen uw inkoop- 
organisatie ten volle benut kan wor-
den. Dit doen wij door de processen 
en rollen van uw inkooporganisatie 
onder de loep te nemen. Het speci-
fieke detailonderzoek van deze fase 
resulteert in verbetervoorstellen.



3. Verbeteren

In fase 3 worden de verbetervoor-
stellen geïmplementeerd. Deze 
voorstellen hebben bij onze klanten 
altijd geleid tot winsten op de korte 
termijn (quick wins), maar door de 
wijze van onze aanpak en de daaruit 
volgende organisatiewijzigingen 
ook tot winsten op de (middel)lange 
termijn.

Ervaringen
Capgemini Consulting heeft ruime 
ervaring met het op een hoger 
niveau brengen van een inkoopor-
ganisatie. Voor opdrachten van het 
optimaliseren van inkooporganisatie 
van zorginstelling benutten wij onze 
tweeledige expertise; onze inkoop-
expertise, van zowel de private als de 
publieke sector, en onze inhoudelijke 
expertise van zorgprocessen. 

In de publieke markt heeft Capgemini  
grootschalige projecten gedaan op 
het gebied van inkoopoptimalisatie 
bij (semi-)overheidsinstellingen. In 
de zorg hebben we verschillende  
referenties in de cure en de care sector.  
Zo heeft Capgemini onder meer 
opdrachten gedaan op het gebied van 
optimalisatie de inkooporganisatie 
bij een keten van apothekers, een 
grote jeugdzorginstelling, middel-
grote en grote ziekenhuizen.

Conclusie
Wij helpen u uw inkooporganisatie 
te verbeteren en te structureren naar 
een instelling met een doordacht 
inkoopbeleid. Onze aanpak leidt 
tot een inkoopbeleid gericht op een 
betere prijs/kwaliteit verhouding en 
structurele besparingen van quick 
wins en op de (middel)lange termijn. 
Daarnaast kunnen wij u helpen sy- 
nergie en kostenvoordeel te behalen 
door samenwerking tussen inkoop-
organisaties te begeleiden.

Bent u benieuwd naar de verdere in-
vulling van onze aanpak? Wilt u dat 
uw inkooporganisatie ook bijdraagt 
aan het behalen van organisatiedoel-
stellingen? Of gewoon eens met ons 
van gedachten wisselen? Wij horen 
graag van u.
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Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group

Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en  
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent  
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl

Over Capgemini


