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lnkoopsynergle in de publieke sector 

.Abstract 

De scriptie is een onderzoek naar de mogelijkheden van inkoopsynergie voor zes publieke organisa
ties. Er is een methodiek ontwikkeld om de professionaliteit van een inkoopfunctie in kaart te brengen. 
Op basis van die gegevens is een nieuw ontwerp voor de organisatie gemaakt waarmee inkoopsa
menwerking zo optimaal mogelijk gemaakt wordt. 
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Management samenvattlng 

De organisatie van de Nederlandse politie staat niet stil. Dat blijkt in 2003 uit het voornemen van de 
minister van Binnenlandse Zaken om € 57 miljoen op deze publieke organisatie te besparen. De be
sparing moet voortkomen door betere samenwerking tussen de autonome politieregio's, ondermeer 
op het gebied van de inkoop. 
Zes zuidelijke politieregio's -Zeeland, Midden en West Brabant, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost, 
Limburg-Noord en Limburg-Zuid- hebben ervaring met gezamenlijke aanbestedingen . Zij vragen zich 
at of er mogelijkheden zijn voor Shared Services op het inkoopterrein. 
De regio's stellen zich daarbij drie vragen: 

1. Hoe ontwikkeld zijn de inkoopafdelingen van de betrokken korpsen? 
2. Hoe kunnen ze op tactisch en operationeel gebied qua ontwikkelingsgraad dichter bij elkaar 

gebracht worden? 
3. Hoe kunnen die aanpassingen aansluiten op ontwikkelingen tot een 'Shared Services omge-

ving'? 

Dit leidt tot de vraag naar een exploratief onderzoek naar de mogelijkheden om inkoopsynergie in de 
betrokken pol itieregio's te behalen. De vraagstelling van het onderzoek is als volgt gedefinieerd: 
"Hoe kunnen zes zuidelijke politieregio's hun inkoopbehoefte en activiteiten concentreren om in de 
toekomst op de meest optimale wijze de voordelen van inkoopsynergie te behalen?" 

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel vormt zich rond de vraag op welke wijze het 
mogelijk kan zijn om de professionaliteit van een inkooporganisatie te meten en vergelijkbaar te ma
ken met andere. Dit vormt de basis voor een onderzoek naar de stand van zaken in de politieregio's 
Het tweede onderdeel is een onderzoek naar inkoopsamenwerking, zowel volgens de literatuur als in 
de praktijk. Het laatste deel is een herontwerp van de bestaande situatie met als doel inkoopsynergie 
te kunnen bereiken in de zuidelijke politieregio's. 

lnkoopprofessionaliteit 

Er is een methodiek ontwikkeld om de volwassenheid van inkooporgan isaties in beeld te brengen. De 
methodiek is gebaseerd op Van Weele et al (1998) en het MSU+ model van NEVI (NEVI , 2005). 
Aan de hand van gesprekken met inkopers en facilitaire medewerkers is een beeld gevormd van de 
inkoopfunctie de zes politieregio's. Daaruit kan geconcludeerd worden dat er duidelijke verschillen zijn 
tussen de regio's. De zes regio's zijn in drie groepen in te delen: 

Voorhoede: Midden en West Brabant 
Middenveld: Zeeland, Brabant Zuid-Oost en Limburg-Zuid 
Achterhoede: Brabant-Noord en Limburg-Noord 

De drie gemiddeld professionele inkoopafdelingen hebben de volgende kenmerken: 
1. Gelijksoortige personeelsbezetting in de inkoopafdeling 
2. Weinig tot geen vastgelegde procedures op het tactische vlak 
3. Wei vastgelegde procedures en documenten op het operationele vlak. Voor bestellingen van 

een aantal productgroepen wordt er gebruik gemaakt van een vorm van bestelafdeling. 
Midden en West Brabant is om een tweetal redenen verder ontwikkeld dan de drie gemiddelde 
inkoopafdelingen: 
1. Midden en West Brabant heeft veel tactische procedures beschreven en vastgelegd. Dit voor

komt veel ad hoc-matig en op gevoel werken. 
2. De personele bezetting van Midden en West Brabant is groter en inkooptechnisch hoger op-

geleid. 
In de korpsen van Brabant-Noord en Limburg-Noord kan men niet spreken van een inkoopafdeling 
met bijbehorende personele bezetting en middelen. 

lnkoopsamenwerking 

De literatuur over samenwerkingsverbanden op inkoopgebieden heeft een aantal overeenkomsten. De 
onderzochte theorieM geven elk een indeling die afkomstig is van observaties uit de praktijk. Hoewel 
er verschillende criteria voor de indelingen gebruikt worden, onderscheiden alle auteurs onder meer 
incidentele samenwerking , lead-buying en Shared Services. 
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Er is dieper ingegaan op de vorm van Shared Services. Deze samenwerkingsverband tracht de voor
delen van centrale en decentrale inkoop te combineren. Strikwerda definieert het verschijnsel als 
volgt: Een SSC is een resultaatverantwoordelijke eenheid in de interne organisatie van de onderne
ming, overheidsinstelling of non-profit inste/ling die tot taak heeft het Jeveren van diensten op een spe
cifieke specialisatie aan de operationele eenheden van die onderneming (zoa/s business units, divi
sies of werkmaatschappijen) op basis van een overeenkomst tegen verrekenprijs (Strikwerda, 2003). 

Er zijn twee bestaande Shared service centers voor inkoop bezocht, namelijk Rabobank Concern 
lnkoop en lnkoopbureau West-Brabant. Seide organisaties geven aan dat een bepalende succesfac
tor wordt gevormd door het vertrouwen dat de klanten in je hebben. Oat wordt ge"illustreerd door het 
hanteren van een 'verleidingsstrateg ie'. Deze strategie heeft als doe! interne klanten te overtuigen van 
de kwaliteit en economisch voordeel van de dienst, in plaats van verplichting. 

Ontwerp 

Voor een ontwerp gemaakt kan warden, is in kaart gebracht wat beperkende factoren zijn, oftewel de 
ontwerpspecificaties en ontwerpparameters. 
Uit de analyses van de inkooporganisaties van de politieregio's en de bestaande Shared service cen
ters zijn twee voorwaardelijke specificaties naar voren gekomen: 

1. In het ontwerp mag het verschil in ontwikkelingsgraad geen invloed hebben. 
2. Het ontwerp moet zo ingericht zijn dat deelnemers eigen wensen en eisen kwijt kunnen in de 

samenwerking 

Verder zijn er een aantal ontwerpparameters vastgesteld. Deze onderwerpen kunnen naar de smaak 
van de deelnemers aangepast warden. 

1. organisatievorm, 
2. inkoopactiviteiten, 
3. verdeling kosten en baten. 

Het ontwerp is vorm gegeven door te kijken naar het functioneren van het sarnenwerkingsverband. 
Aan de hand van de inkoopactiviteiten die gezamenlijk ondernomen kunnen warden is een verdeling 
van taken gemaakt. Enerzijds zijn er taken die het beste samen uitgevoerd kunnen warden, anderzijds 
zijn er ook taken die individueel ingevuld moeten warden. Het leidt tot een functioneel ontwerp zoals 
die in Figuur O is weergegeven. Daarin zijn drie tactische processen te onderscheiden, namelijk de 
aanbestedingsfase, het contractbeheer en het leveranciersmanagement. Per onderwerp is aangege
ven wat gezamenlijk en wat individueel opgepakt moet warden. 
Bij de implementatie van de drie onderwerpen ligt het voor de hand om met de aanbestedingen te 
beginnen. Eventueel kan het contractbeheer gelijktijdig hiermee verlopen. Gezamenlijk leveranciers
management zal pas na een goede aanbestedingsfase kunnen. 

De kosten zijn in twee hoofdgroepen te verdelen. De grootste kostenpost wordt gegenereerd door de 
personeelskosten. Deze zijn in de regel te zien als variabele kosten. Zoals manuur dat er gebruik 
wordt gemaakt van een medewerker, zoveel kosten warden er gemaakt. 
Een andere grate kostenpost is te vinden in eventuele automatisering. Voor een goed contractenbe
heer en leveranciersmanagement bestaan uitgebreide softwarepakketten en informatiesystemen. Dit 
brengt echter forse kosten met zich mee die moeilijk naar gebruik zijn te verdelen. Een stap naar deze 
automatisering betekent dus een goed lange termijn plan voor de gezarnenlijke diensten. 

Het ontwerp kan in de praktijk op verschillende wijzen in gevuld warden. Een mogelijke oplossing is 
uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan dat de gezamenlijke diensten cOOpereren in een stichting. De 
stichting wordt beheerd door de participanten. Deze oplossing zorgt ervoor dat de deelnerners goede 
invloed houden op het functioneren van de coOperatie. 
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Gezamenlijk 

Contractbeheer 

Bestellen en betalen 

Prestatiemetina 

Klachtenreaistratie 

Relatiebeheer 

Figuur 1, Geheel van inkoopactiviteiten 

Aanbevelingen 

Overleg 
Individueel 

Behoefte~ Budget 
bepallng ~ aanvraag 

De politieregio's willen graag een stap zetten naar gezamenlijke inkoop. 
Daarbij moet met twee zaken sterke rekening gehouden worden. 

□ 

1. Zorg voor voldoende commitment. Dit zal in eerste instantie zo hoog mogelijk in de politieor
ganisatie gevonden moeten worden. Vergeet echter niet de inkopers zo snel mogelijk te be
trekken in het proces. 

2. De eerste stappen naar gezamenlijk optreden moeten succesvol zijn om vervolg mogelijk te 
maken. Begin daarom bij ongecompliceerde producten. In de regel vallen hier de routinepro
ducten onder. Stem met elkaar af hoe de producten-analyse eruit ziet. Er moet consensus zijn 
over wat routine, hefboom, strategische en bottleneck producten zijn. 

De aanbevelingen geven aan dat er overlegd moet worden, voor er stappen gezet kunnen worden. 
Zorg ervoor dat bij alle belanghebbenden duidelijkheid en consensus bestaat wat de samenwerking 
moet opleveren. Er moet een helder gezamenlijk doel zijn . 
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Voorwoord 

Deze afstudeerscriptie vormt het resultaat van een onderzoek bij Regiopolitie Brabant Zuid-Oost. Van 
augustus 2005 tot juni 2006 heb ik de kans gekregen me te verdiepen in horizontale samenwerking op 
het gebied van inkoop. Het onderzoek vormt het einde van de opleiding Technische Bedrijfskunde. 

Het vakgebied lnkoop heeft me aangetrokken omdat ik nieuwsgierig ben naar de interactie tussen 
bedrijven (en personen). Daarbij ga ik van het principe uit dat een gezonde samenwerking vruchtbaar 
zal zijn voor alle partijen. lnkoop betreft meestal de verticale interactie tussen bedrijven. Er is een le
verancier en een klant. Het onderzoek dat ik bij de zuidelijke politieregio's heb mogen uitvoeren betreft 
echter een horizontaal verband. Gezamenlijk inkopen doen om als klant sterker te staan ten opzichte 
van de leverancier. Deze invalshoek van samenwerking heeft me opvallend verrast. Het is mogelijk, 
maar zeker niet eenvoudig te bereiken. 

In de afgelopen maanden heb ik mogen beleven wat het is om een onderzoek geheel zelf vorm te 
geven en uit te voeren. Doordat je alles zelf moet doen wordt snel duidelijk waar je sterke, maar vooral 
je zwakke punten liggen. Af en toe was het lastig en met regelmaat was het taai. Maar altijd was het 
een uitdaging. Daarbij ben ik regelmatig op zoek geweest naar het juiste niveau waaraan mijn werk 
moet voldoen. Kritisch kan makkelijk te kritisch warden. Vertraging kan makkelijk uitstel warden. 

lk wil graag Thom Verleg bedanken voor de kans om bij de politie af te studeren. Helene wil ik graag 
bedanken voor de discussies die we gevoerd hebben. Misschien waren we het te vaak eens met el
kaar om het onderste uit de kan te kunnen halen. In ieder geval was de steun die je me gaf altijd wel
kom. Natuurlijk wil ik oak alle medewerkers van FB bedanken voor alle gezelligheid. 

In Erik van Raaij en Jan Goossenaerts heb ik twee begeleiders gevonden die elkaar goed aanvullen. 
Waar de ene begeleider meer ge'fnteresseerd is in de analyses, heeft de ander mij gedwongen met 
een ontwerp op de proppen te komen. De laatste weken hebben jullie flink wat van me verlangd. Maar 
ik ben ervan overtuigd dat het het resultaat ten goede is gekomen. Bedankt hiervoor. 

Ten derde wil ik graag mijn vrienden bedanken, waarbij het Goddelijke dispuut Astarte voorop staat. 
Lekker discussieren aan de bar blijft voor mij toch de leukste leerschool! 
Verder gaat er een grote dank uit naar mijn familie voor het vertrouwen en alle geduld in mijn studieja
ren. Loes, de steun en vertrouwen die je me gegeven hebt zijn niet in woorden uit te drukken. Het is 
belangrijk voor me geweest iemand te hebben die me dwingt het beste bij me naar boven te halen en 
op hetzelfde moment onvoorwaardelijke support biedt. 
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Joop Kersten 
Juni2006 
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lntroductla 

Het afgelopen jaar zijn in verschillende media berichten gekomen over mogelijke reorgan isaties bij de 
Nederlandse politie (o.a. Kruijt, 2005 en Schoof, 2006). De berichten maken meld ing dat de politie• 
korpsen de ondersteunende taken vaker gezamenlijk op willen pakken. Een van de ondersteunende 
taken is de inkoop van goederen en diensten. De politiekorpsen hebben in de regel dezelfde inkoop• 
behoeften en het lijkt dan ook gunstig om gezamenlijk de leveranciersmarkt te betreden. Men heeft als 
doel inkoopsynergie te behalen. Synergie heeft hierbij de betekenis dat het geheel meer opbrengt dan 
de som der delen. Oftewel, 1+1=3. 
Er komen echter vragen naar boven over het behalen van de beoogde inkoopsynergie. Op welke ter• 
reinen kan de meerwaarde behaald worden? Wat zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden? 

Politiekorpsen zijn publieke organisaties. Het doel van zo een organisatie is anders dan in het com• 
merciele bedrijfsleven. Het heeft effect op de wijze waarop inkoop georganiseerd is en georganiseerd 
kan worden. Vanuit het bedrijfsleven is een nieuw concept overgekomen, namelijk Shared Services. 
Onafhankelijke ondernemingen bundelen hun krachten om taken gezamenlijk uit te voeren. Dit moet 
leiden tot een betere, professionelere werkomgeving. Dit dient als gevolg te hebben dat kosten dalen, 
en kwaliteit stijgt. lnkoop lijkt een activiteit die zich leent voor een dergelijke gezamenlijke aanpak. 

Het rapport behandelt de vraag van zes politiekorpsen of er gezamenlijk inkoopsynergie bereikt kan 
worden. Aangrenzende vraag daarbij is op welke wijze dit dan behaald kan worden. 

Het document valt in vier delen op te delen. Het eerste deel geeft een beschrijving van de bestaande 
situatie. Het is een orientatie op het probleemveld. Er worden onderzoeksvragen opgesteld om als 
leidraad te dienen voor het verdere onderzoek. De orientatie is vertaald in hoofdstukken 1 t/m 3. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de kwestie van verschillen in inkoopvolwassenheid. De zes organisaties heb
ben momenteel elk hun eigen inkoopfunctie. Er wordt in de literatuur gekeken om een methode te 
ontwikkelen om de volwassenheid te meten. Vervolgens worden de resultaten van de metingen be
sproken. 
Het derde deel start met een literatuuronderzoek naar het begrip samenwerking. Wat houdt het in op 
het gebied van inkoop. Welke vormen zijn er te onderscheiden. Het principe van Shared Services 
wordt nader bekeken. De praktijk komt aan bod door een analyse van twee bestaande inkoopverban
den. Dit is in Hoofdstuk 5 beschreven. 
Het laatste deel wordt gevormd door een ontwerp dat inkoopsynergie nastreeft. De analyses van het 
tweede en derde onderdeel leiden tot voorwaarden en (on)mogelijkheden voor de zes politieregio's. 
Hoofdstuk 6 beschrijft de analyses en Hoofdstuk 7 geeft een functioneel ontwerp, gevolgd door een 
praktische invulling. 
Het laatste hoofdstuk vormt de conclusie en aanbevelingen van het onderzoek. 
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Hoofdstuk 1: Project omgeving 

1.1 Aanleiding tot de opdracht 

Het Kabinet Balkenende dat in 2003 van start gaat, besluit een grote bezuinigingsslag door te voeren. 
In overleg met de top van de Nederlandse politie wordt besloten dat ze na vier jaar jaarlijks met€ 57 
miljoen gekort zullen warden op hun budget. Om dit mogelijk te maken wordt er onder meer besloten 
dat de politie in de ondersteunende taken krachten zullen bundelen en men zal gaan werken met be
hulp van Shared Service Centers. Wat deze term inhoudt, wordt besproken in Hoofdstuk 4, Theorie 
van Shared Service Centers. 
De Raad van Hoofdcommissarissen laat in een aantal consultantonderzoeken kijken op welke wijze 
het concept van Shared Service Centers de politie verder kan brengen. Er wordt geconcludeerd dat 
SSC's mogelijk zijn op drie vlakken: 

Human Resource Management, 
Callcenters, 
Facilitair management, waarvan inkoop als een onderdeel wordt beschouwd. 

De organisatiemethode van Shared Services wordt verder gebruikt door de Stuurgroep Evaluatie Poli
tieorganisatie die in juni 2005 aanbevelingen presenteert aan het kabinet1

. Op het gebied van de on
dersteuning doet ze de aanbeveling om de gehele Nederlandse politie tot een concern om te vormen. 
De politieregio's zijn daarbinnen aparte divisies. De ondersteunende taken echter, zijn niet meer per 
politieregio georganiseerd, maar onafhankelijk naast de regio's actief als een aparte divisie. Men zou 
dus kunnen stellen dat de ondersteunende taken centraal getrokken warden tot het nationale niveau. 

De Dienst Logistiek van het Korps Landelijke Politie Diensten (Dlog van KLPD) ziet voor haarzelf de 
taak de uitdaging aan te gaan te werken aan de vorming van een service center op het gebied van 
inkoop. De dienst heeft vele jaren ervaring in de inkoop en onderhoud van de wapenuitrusting en mu
nitie. De landelijke dekking van de organisatie lijkt bovendien een voordeel bij het concentreren van 
activiteiten. 
In 2005 en 2006 is de dienst actief bezig met het verwezenlijken van een nationaal inkoopcentrum. 
Het is echter onduidelijk in welke mate het de steun van de afzonderl ijke politiekorpsen krijgt. 

In het zuiden van het land bevinden zich zes korpsen; Zeeland, Brabant Midden-West, Brabant Noord, 
Brabant Zuid-Oost, Limburg-Noord en Limburg-Zuid. Gezamenlijk warden zij aangemerkt als Cluster 
Zuid. Dit cluster heeft al een direct verband met elkaar door een gedeeld ISC. ISC staat voor lnforma
tie Service COOperatie. Deze cooperatie is een dienst dat voor alle automatisering in de zuidelijke 
korpsen zorgt. Soortgelijke centra zijn er opgericht in alle delen van het land. 

Buiten de automatisering hebben de korpsen in het verleden op meer gebieden de handen in elkaar 
geslagen. Zo warden al ongeveer vijf jaar lang drie tot zes aanbestedingen per jaar gezamenlijk on
dernomen. 
Nu er op hoog niveau op verschillende wijzen gekeken wordt naar regio-overstijgende diensten en 
zogenaamde Shared Services, wil men in het zuiden van Nederland ervoor zorgen dat ze zelf invloed 
kunnen uitoefenen op mogelijke uitkomsten. De zuidelijke samenwerking wordt als wenselijk gezien 
en het vermoeden bestaat dat hier meer potentie in zit. 

1 Stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie is beter bekend als Commissie-Leemhuis. De commissie is 
aangesteld door het kabinet om onderzoek te doen naar de stand van zaken in de Nederlandse poli
tie. 
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1.2 lnltieel probleem 

In het Nederlandse politieland is als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen en de eerste oriente
rende onderzoeken de bal van Shared Services gaan rollen. Een van de potentiele werkterreinen 
waar Shared Services een kans moet gaan krijgen, is het facilitair bedrijf. Cluster Zuid heeft met re
gelmaat overleg om de facilitaire stand van zaken van elke regio met elkaar door te nemen. Boven
dien is men op het gebied al meer elkaar gaan opzoeken. Zo worden een klein aantal aanbestedingen 
per jaar gezamenlijk ondernomen. 

Men heeft het gevoel dat de huidige samenkomsten nog erg vrijblijvend en los georganiseerd zijn. Op 
het gebied van inkoop heeft men al resultaten geboekt en het vermoeden is dat indien het professio
neler aangepakt en uitgebouwd wordt er meer (financiele) winsten behaald kunnen worden. De wen
sen van Shared Services zoals die op landelijk niveau zijn bepaald, sluiten hier op aan. 

Het zuidelijk cluster heeft de mogelijkheden van inkoopsamenwerking bekeken en men komt tot de 
volgende SWOT2 -analyse 
Sterkten: 

Voordelen bewezen door inkooptrajecten 
Aanwezige kennis deelnemers 
lntentie tot samenwerking 

Zwakten: 

Kansen: 

Ad hoc karakter 
Vrijblijvendheid 
Borging ontbreekt 
Niet nakomen van afspraken 
Korpsbelang prevaleert 
Communicatie tussen de korpsen 
Organisatievorm en kennisniveau verschilt per korps 

Generieke vraag producten en diensten 
(Wettelijke) verplichtingen 
Druk ministerie van Binnenlandse Zaken 
Samen sterk (volume en organisatieontwikkeling) 
Ontwikkeling Shared Services 

Bedreigingen: 
Tegenstrijd ige belangen 
Personele capaciteit ontbreekt 
Afhaken van regio's 
It's now or never 

Om meer duidelijkheid te krijgen in de problematiek stellen de zuidelijke regio's een drietal hoofdvra
gen op: 

1. Hoe ontwikkeld zijn de inkoopafdelingen van de betrokken korpsen? 
2. Hoe kunnen ze op tactisch en operationeel gebied qua ontwikkelingsgraad dichter bij elkaar 

gebracht worden? 
3. Hoe kunnen die aanpassingen aansluiten op ontwikkelingen tot een 'Shared Services omge-

ving'? 

De eerste twee vragen zijn in principe een opmaat voor de derde vraag. Er bestaat een overtu iging 
dat in de toekomst Shared Services ingevoerd zullen gaan worden die onder andere op het inkoopvlak 
de vraag en activiteiten van politieregio's gaan bundelen. 

2 SWOT staat voor Strengths (Sterkten), Weaknesses (Zwakten), Opportunities (Kansen) en Threats 
(Bedreigingen). Het is een eenvoudig instrument om een eerste beeld te krijgen van potentiele veran
deringen. 
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Hoofdstuk 2: Probleemanalyse 

2.1 De zuidelijke politleregio's 
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In 1994 heeft er een grate reorganisatie in de Nederlandse politie plaatsgevonden. Voorheen was de 
pol itie opgedeeld in een Gemeentepolitie en een Rijkspolitie. Na de reorganisatie is deze opdeling 
verwijderd en is men overgegaan op een territoriale indeling. Dit heeft tot gevolg gehad dat er 25 terri
toria zijn ingericht waar elk politiekorps in principe alle politietaken op zich heeft genomen. Buiten de 
25 politieregio's is het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) opgericht, die taken op nationale 
schaal vervuld. 
Met de oprichting van een regionale politie, kregen de korpsen grate vrijheden in het beheer van hun 
korps. Elke regio kan zelf beslissen over zaken als financien, personeel, materieel en gebouwen, or
ganisatie, bedrijfsvoering. Dit heeft ertoe geleid dat regio's verschi llend georganiseerd zijn en andere 
prioriteiten gesteld kunnen warden. 
Er zijn wel een aantal fundamentele overeenkomsten in de organisatie. Alie regio's zijn verdeeld in 
territoriale eenheden. Per territorium is een afdeling, basiseenheid of iets soortgelijks verantwoordelijk 
voor de basis politiezorg in een bepaald gebied. Taken zijn dan o.a. dagelijkse politietoezicht, verle
nen van spoedeisende hulp, opnemen van aangiften, etc. Eventueel zijn een aantal basiseenheden 
gezamenlijk ondergebracht in een district. 
Op het regionaal niveau zijn een aantal overkoepelende taken ondergebracht. Deze afdelingen zijn 
gespecialiseerd in een bepaalde taak zoals Arrestatieteams, Recherche en Opsporing, Vreemdelin
genpolitie of Zeden (Directie Politie, 2003). 

In het zuiden van Nederland, de provincies 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, zijn zes 
territoria geformeerd. In Figuur 1 zijn de ge
bieden te zien en Tabel 1 geeft een eerste 
inzicht in de grootte van de korpsen. De zes 
regio's vormen gezamenlijk het Cluster Zuid. 
Nederlandse politieregio's zijn onderverdeeld 
in een aantal clusters. Volgens deze indeling 
zijn ook een aantal lnformatie Service Coope
raties ingericht. Deze cooperaties verzorgen 
voor het betreffende gebied alle aspecten op 
het gebied van de automatisering. Men kan 
dan denken aan het onderhoud van het com
puternetwerk, plaatsen van computers en 
beheer van software. 
Dit kan als een voorbeeld gezien warden van 
de interregionale samenwerking in een on- Figuur 1, De zes politieregio's die het zuidelijk cluster 
dersteunende activiteit. vormen. 

De tabel maakt duidelijk dat er redelijk grate verschillen zijn in de grootte van de regio's. De grootste 
regio, Midden en West-Brabant is bijna drie maal zo groat als de kleinste, Zeeland. 
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Tabel 1, Aantal basisgegevens van 2004 van de betrokken zes zuidelijke regio's. Bron: Kerngegevens 
Nederlandse Politie 2004 (Directie Politie, 2004). 

Locatie Personeelsbe-
Begroting 2005 

Grootte korps 
regionaal stand 

(x 1.000 €) 
t.o.v. alle korp-

hoofdbureau (# FTE's) sen 
Zeeland Middelburg 890 67.524 25e 
Midden en West Brabant Tilburg 2645 183.551 5e 
Brabant-Noord Den Bosch 1414 95.746 16e 
Brabant Zuid-Oost Eindhoven 1913 125.545 3e 
Limburg-Noord Venlo 1149 81.916 22e 
Limburg Zuid Maastricht 1783 123.198 10e 

Gemiddeld 'Cluster Zuid' 1632 112.913 

Gemiddeld nationaal 1894 136.006 
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2.2 lndicatie van de besparing 

Zoals in Hoofdstuk 1 is vermeld, is de aanleiding tot dit onderzoek ingegeven door een besparing die 
men wil gaan doorvoeren bij de Nederlandse politie. De politiekorpsen hebben met de Minister van 
Binnenlandse Zaken afgesproken in 2007 jaarlijks € 57 miljoen te besparen. Het getal geeft voor
alsnog weinig inzicht wat dit voor individuele korpsen betekent. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de 
inkoop van producten en diensten in de regio Brabant Zuid-Oost? 

Middels een berekening die gebaseerd moet warden op een aantal aannames, is het mogelijk een 
beeld te krijgen wat de bezuiniging moet gaan opleveren. 

Aan name 1: De besparing wordt evenredig over de BVE's3 verdeeld. 
Aanname 2: De cijfers zoals in het document Kerngegevens Nederlandse Politie 2004 zijn tevens 
representatief voor 2007. 
Aanname 3: De cijfers van ingekochte goederen en diensten in Brabant Zuid-oost van 2004 zijn re
presentatief voor 2007. 

Totaal BVE's: 48.615,4 
Besparing: € 57.000.000 
Bes paring per BVE: € 1172 ,4 7 

Tabel 2, Schatting van de beeogde bezuinigingen in de zuidelijke regio's. 

Korps # BVE's (2004) Bezuiniging (BYE*€ 1172,47) 
Midden en West. Brabant 2.653,4 3.111.027 
Brabant Zuid-Oost. 1.763,1 2.067.178 
limburo-Zuid 1.599 6 1.875.480 
Brabant-Noord 1.368 2 1.604.171 
Limburq-Noord 1.192,8 1.398.520 
Zeeland 946 9 1.110.210 

De bezuiniging zal niet ten koste gaan van het personeel, aangezien volgens de plannen het perso
neelsbestand uitgebreid zal warden . 
lndien het bedrag bespaard zal moeten warden op de ingekochte goederen en diensten, houdt dit 
voor Brabant Zuid-Oost het volgende in: 
In 2004 is er voor € 96 miljoen ingekocht. Van dit bedrag is € 32,8 miljoen aangemerkt als 'BeTnvloed
baar'. Als niet-beTnvloedbaar warden kosten beschouwd als afdrachten aan andere korpsen, belas
tingdienst, pensioenfondsen, verzekeringen, e.d . Men kan aannemen dat bezuinigingen slechts indi
rect invloed op deze posten zullen hebben. 

Aanname 4: De bezuiniging kan alleen op be"invloedbare inkopen behaald warden . 

Totale bei nvloedbare inkopen: € 32.800.000 
Bezuiniging: € 2. 067 .178 
Relatieve bezuiniging: 6,3% 

De relatieve bezuiniging van 6,3% is inclusief de BTW op de goederen en diensten. De betaalde BTW 
valt in de categorie 'Niet-beinvloedbare kosten '. Aangenomen dat de korpsen in de regel producten en 
diensten inkopen tegen een BTW-tarief van 19%, kan men dit aftrekken van de relatieve bezuiniging. 
Relatieve bezuiniging met verrekende BTW: 5,3%. 

3 BVE is een afkorting voor Budget Verdeel Eenheid. Deze eenheid wordt gehanteerd om de politie
budgetten over de korpsen te verdelen. Elk korps heeft een aantal BVE's toebedeeld en krijgt op die 
wijze haar deel van het totale politiebudget. 
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2.3 Huidige samenwerking 

Het zuidelijk cluster werkt een aantal jaren op verscheidene gebieden samen . De samenwerking be
vindt zich op verschi llende terreinen en op versch illende manieren. Sinds enige jaren komen de hoof
den van de faci litaire bedrijven van de zu idel ijke regio's bij elkaar. Deze bijeenkomsten hadden als 
eerste invalshoek om ervaringen en eenvoudige kennis uit te wisselen. De samenwerking is sinds 
enkele jaren uitgebreid met het aangaan van gezamenlijke inkooptrajecten. 

In de afgelopen drie jaar zijn twaalf aanbestedingen gezamenlijk opgepakt. Het aantal deelnemers is 
per project verschillend geweest. Bij elk van de projecten is een van de korpsen leidend geweest. Dit 
korps hield de participanten met regelmaat op de hoogte. Het aanbested ingstraject wordt afgesloten 
met een inkoopcontract dat door elk van de participanten afzonderlijk met de betreffende leveran
cier(s) gesloten wordt. 
In principe is elke regio vrij in de keuze tot deelname. Uitstappen uit een inkooptraject is bijzonder 
ongewenst, maar niet onmogelijk. 

Ook op andere gebieden dan inkoop bestaan er samenwerkingsverbanden tussen de zes korpsen. 
Zoals gezegd wordt er op het gebied van de facilitaire zaken kennis uitgewisseld. Ook bij ondersteu
nende activiteiten als financiele administratie wordt veelvuldig met elkaar overlegd. Vooralsnog lijkt het 
vooral een vrijwillig , ongedwongen karakter te hebben. 

Bij de 'blauwe diensten', oftewel binnen de politie-afdelingen wordt met regelmaat de hulp van andere 
regio's ingeroepen. Uitwissel ing van medewerkers of middelen gebeurt met enige regelmaat. Men kan 
dan denken aan de inzet van extra politie bij evenementen en de oprichting van een interregionaal 
rechercheteam dat de regio-overscheidende zaken dient aan te pakken . 

., Brabant Zuid-Oost 
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Hoofdstuk 3: Deflnltleve probleemstelllng 

Het initiele probleem is met een orienterend onderzoek bekeken. De vraag van de opdrachtgevers om 
in de toekomst naar Shared Services over te gaan, brengt direct de vraag naar boven wat die term 
inhoudt. 
Er is aangegeven dat men vermoedt dat er grote verschillen zijn tussen de regio's op het gebied van 
de ontwikkelingsgraad van de inkoopfunctie en de vorm van de organisatie. 

3.1 Onderzoeksopzet 

Het afstudeerproject is opgezet aan de hand van een aantal onderzoeksvragen. Deze vragen vormen 
de leidraad van het onderzoek. Middels de vijf vragen zal er antwoord komen op de doelstelling van 
het onderzoek. 

Doel van het onderzoek? 
Doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de mogelijkheden voor de zuidelijke politie
regio's om tot een gezamenlijk inkoopbeleid en een concentratie van inkoopactiviteiten te komen. 
Vervolgens dient een alternatief in een volledig ontwerp met implementatieplan verwerkt te worden. 

Doelen in het onderzoek? 
Er zal een methode ontwikkeld worden die vervolgens ingezet zal worden om een volledig over
zicht te hebben van de volwassenheid van de zes inkooporganisatie van de korpsen. 
Er zal onderzocht worden aan welke eisen en voorwaarden een interregionale samenwerking 
dient te voldoen om succesvol tot een concentratie van activiteiten te komen. 
Er zal een ontwerp gemaakt worden dat alle belangrijke aspecten van een mogelijke samenwer- · 
king behandelt. 

De vraagstelling van het afstudeerproject kan als volgt gedefinieerd worden: 

Rozemeijer et al (2003) heeft een onderzoek gedaan hoe een bedrijf voordeel kan halen uit inkoop
synergie. Daarbij zijn twee belangrijke componenten geTdentificeerd Corporate Coherence en Purcha
sing maturity. De auteurs concluderen dat beide aspecten bijdragen aan een succesvollere inkoop
prestatie. Met Corporate Coherence doelen de auteurs op de samenhang tussen bedrijven of divisies. 
Purchasing Maturity is een term die wijst op de ontwikkelingsgraad en professionaliteit van een in
kooporganisatie. De twee aspecten vormen de ruggengraat van het onderzoek. De volwassenheid en 
samenwerkingsvormen moeten geanalyseerd worden. 

Om een antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling , dienen de volgende onderzoeksvra
gen beantwoord te worden: 

I. Hoe kan men de volwassenheid van een inkooporganisatie in kaart brengen? 

II. Wat is de huidige situatie van de zes zuidelijke regio's op het gebied van de ontwikkelings
graad? 

Ill. Welke vormen van inkoopsamenwerking zijn er te onderscheiden? 

IV. Aan welke eisen/ voorwaarden moet een inkoopactiviteitenconcentratie tussen onafhankelijke 
politieregio's voldoen om het optimale voordeel van inkoopsynergie te bereiken? 

V. Hoe kunnen de eisen/ voorwaarden het beste worden ingevuld t.b.v. concentratie van inkoopac
tiviteiten tussen de zes zuidelijke politieregio's? 
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De vragen leiden stapsgewijs tot een ontwerp voor de zuidelijke pol itieregio's. Oat de vragen een dui
delijk verband met elkaar hebben blijkt uit Figuur 2. In deze figuur is weergegeven hoe het onderzoek 
is opgebouwd. 
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Figuur 2, Onderzoeksopzet van het project. 
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De eerste orientaties behandeld in Hoofdstukken 1 en 2. In die hoofdstukken is er gekeken naar het 
probleem/ uitdaging die de politieregio's aangetroffen hebben. Dit is vervolgens gecombineerd met 
een eerste orientatie. Dit heeft richting gegeven aan het onderzoek. · 

Om meer kennis van het onderwerp te krijgen, zijn bestaande theorieen nader onderzocht. Deze stap 
is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel betrekt zich op de kwestie van de mate van ontwikkeling 
van een inkooporganisatie. Daarbij wordt de vraag gesteld op welke wijze de volwassenheid van de 
inkoopfunctie beoordeeld kan worden. 
Op basis van de opgedane kennis is een methodiek ontwikkeld om de zes politieregio's door te kun
nen 'meten'. Dit is verwoord in hoofdstuk 4. De eerste paragraaf behandelt de theoretische aspecten 
van het onderwerp. Paragraaf 4.2 gaat in op de zes casussen van dit onderzoek. De huidige stand 
van zaken van de korpsen zijn uitgebreid geanalyseerd.De paragrafen geven antwoord op respectie
velijk onderzoeksvragen I en II. 

In het initiele probleem wordt gesproken over Shared Services. De term is gerelateerd aan de wijze 
waarop organisaties samenwerkingsverbanden opzetten met andere partijen. Om hier meer duidelijk
heid in te krijgen wordt ingegaan op verscheidene vormen van inkoopsamenwerking. Vervolgens is 
meer de diepte ingegaan van de specifieke organisatievorm Shared Services en Shared Service Cen
ters. Dit wordt behandeld in paragraaf 5.1 en 5.2. Het geeft daarmee antwoord op onderzoeksvraag 
111. 
In paragraaf worden twee bestaande inkoopverbanden onder de loep genomen. Hoe ziet een Shared 
Service Center er in de praktijk uit? 

De theoretische kennis is gecombineerd met analyses van praktijksituaties. Dit leidt tot een aantal 
ontwerpparameters. Aan de hand van deze parameters is vastgesteld welke aspecten van belang zijn 
bij het aangaan van inkoopverbanden. Welke keuzes moet men maken om tot een passend ontwerp 
te komen? Het is in een vraag die onderzoeksvraag IV ook is verwoord en wat beantwoord wordt in 
Hoofdstuk 6. 

De voorwaarden en eisen die aan het ontwerp worden gesteld, bepalen het uiteindelijke alternatieve 
ontwerp. Dit ontwerp is weergegeven in Hoofdstuk 7. De laatste onderzoeksvraag kan daarmee inge
vuld worden. 
Aan de hand van het ontwerp is vervolgens een implementatieplan opgesteld. Welke factoren hebben 
invloed op het invoeren van een nieuwe organisatie? 

In Figuur 3 is grafisch weergegeven hoe de onderzoeksvragen met elkaar gerelateerd zijn en op wel
ke wijze ze verwerkt zijn in dit rapport. 
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Figuur 3, Opbouw van het rapport. Het geeft weer welke onderzoeksvragen in welk hoofdstuk behan
deld worden. N.B. OV = Onderzoeksvraag, H = Hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 4: Analyse, Intern 

4.1 Theorle 

In het hoofdstuk 'Probleembeschrijving' is vermeld dat er een methodiek gebruikt moet warden om 
een goed vergelijk tussen de betrokken politieregio's te kunnen maken. 
In het project 'Bijzondere Opdracht; Literatuuronderzoek naar ontwikkelingsmodellen van inkooporga
nisaties' is de gevraagde methodiek uitgewerkt. In dit hoofdstuk warden de belangrijkste elementen 
van dit project aangehaald. 
Tijdens dit literatuuronderzoek zijn een zestal theoretische modellen met elkaar vergeleken. De on
derzoeksvragen die de kern het document vormen zijn de volgende: 

1. Welke verschillende modellen zijn er allemaal? 
2. Wat zijn de verschillen tussen de modellen? 
3. Wat wordt er verstaan onder objectief beoordelen? Welke onderzoeksmethode moet er toe

gepast warden? 
4. Welke concrete vragen dienen er gesteld te warden? 

Deze vragen leidden tot een beantwoording op de hoofdvraag: "Volgens welke methodiek kan men 
verschillende stadia van een inkoopontwikkelingsmodel zo objectief mogelijk beoordelen?" 

De auteurs en bronnen die in het project zijn behandeld zijn opgesomd in Tabel 3. 

label 3, Overzicht van behandelde artikelen 

Jaar Publicatie 
Schriiver(s) Titel publicatie soort 

A.J. van Weele, F.A. Rozemeijer Professionalising purchasing in organisations: to-
en G. Rietveld wards a ourchasina develooment model 1998 Artikel 
J. Barry, J.L. Cavinato, A. Green 
en R.R. Young A development model for effective MRO procurement 1996 Artikel 
K.R. Bhote Strategic suoolv management 1989 Boek 
R.F. Reck en B.G. Long Purchasing: A competitive weapon 1988 Artikel 
P. Bailey. D. Farmer, 
D. Jessoo en D. Jones Purchasina orincioles & manaaement 1998 Boek 
R.M. Monczka, R.J. Trent 
en R.B. Handfield Purchasing and supply chain management 2005 Boek 

Verschillen tussen de modellen 

Vervolgens is er een vergelijking tussen de ontwikkelingsmodellen gemaakt. Daaruit komt naar voren 
dat de modellen verschillend zijn in gebruik en doel. Hoewel een aantal modellen qua niveaus en vari
abelen op elkaar lijken, zijn er duidelijk aanwijsbare verschillen. 

De behandelde modellen hebben elk hun sterke punten en specifieke orientaties Met name de model
len van Barry et al (1996) en Bhote (1989) hebben een afgebakend onderzoeksgebied. De toepas
baarheid van deze modellen zijn daardoor beperkter dan de overige, meer algemene modellen. 
Monczka et al (2005) is met de strategische invalshoek moeilijk te vergelijken met de andere model
len. Het heeft een hoger abstractieniveau en lijkt beter toepasbaar in een macro-omgeving van een 
aantal bedrijven tezamen in plaats van een specifieke onderneming. 
Het model van Van Weele et al (1998) onderscheid zich van de modellen van Reck en Long (1988) en 
Bailey et al (1998) door zich te richten op de ontwikkeling van de inkoopfunctie in plaats van de ont
wikkeling in de inkoopfunctie. 

Om een vergelijking tussen verscheidene inkooporganisaties uit te voeren, kan een brede orientering 
nuttig zijn om een goed totaalbeeld te hebben. Vanuit die gedachte vallen de ontwikkelingsmodellen 
van Barry et al (1996) en Bhote (1989) af door hun sterke afbakening. Hetzelfde kan men concluderen 
voor Monczka et al (2005). Dit model richt zich namelijk alleen op strategische aspecten. 
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Het model van Van Weele et al (1998) heeft de meeste brede focus met aandacht voor de organisato
rische structuur. Daarmee is het een geschikt model om te gebruiken voor vergelijkingen tussen ver
scheidene instellingen. 

Methodologie 

Middels welke methodologie zal gehanteerd moeten warden om op een juiste wijze de professionali
teit van inkooporganisaties te onderzoeken? 
Het onderzoek betreft verscheidene inkoopafdelingen die men tegelijkertijd in kaart wil brengen. Er is 
dus sprake van een transvers comparatief onderzoek. Het onderzoek wordt vorm gegeven door criti
cal instance casestud ies uit te voeren binnen de verscheidene organisaties. Daarbij is uitgegaan van 
het gebruik van 'menselijke' bronnen. 

Doordat er gebruik gemaakt wordt van subjectieve bronnen, bestaat de kans op een onjuiste vergelij
king tussen de organisaties. Gestructureerde gesprekken, afgenomen door een zelfde onderzoeker, 
maakt vergelijking tussen de organisaties eerlijker. De antwoorden dienen met elkaar vergelijkbaar te 
zijn. De wijze dient een te grate mate van subjectiviteit te voorkomen. 

Te hanteren vragen 

De gesprekken met inkopers zal dus op een gestructureerde wijze moeten verlopen. Het stellen van 
open vragen heeft als voordeel dat de geinterviewde een grate vrijheid krijgt om een ruim beeld van 
de inkooporganisatie te geven. Het is dan echter moeilijk die informatie eruit te destilleren die van 
belang kan zijn. Gesloten vragen geven een concreter beeld van de organisatie, maar dit beeld kan 
beperkt of incompleet zijn. Dit kan gebeuren doordat de geinterviewde niet de kans krijgt een nuance
ring bij het antwoord te geven. 
Deze twee constateringen hebben tot gevolg dat de vragen die als leidraad dienen voor een gesprek, 
zowel kenmerken van open en gesloten vragen in zich dienen te hebben. Men zou kunnen stellen dat 
het open vragen dienen te zijn, met gesloten antwoorden. 

De Nederlandse Vereniging voor lnkoopmanagement (NEVI) heeft het MSU-model van Robert Mon
czka aangepast zodat het gebruikt kan warden om inkoopkwaliteiten van Nederlandse overheidsin
stellingen in kaart te brengen. Van het aangepaste model, het MSU+ model, is in Bijlage A een be
schrijving gegeven (NEVI, 2005). 
Een sterk punt van het MSU+ model is dat per aspect zijn een aantal criteria vastgesteld met per crite
rium een beschrijving waaraan voldaan moet zijn. Dit zorgt ervoor dat vanuit een open startpunt toe
werkt kan worden naar gesloten antwoorden. 

Het MSU+ model van de NEVI kan in principe gebruikt worden om de volwassenheid van in een in
kooporganisatie in beeld te brengen. Ten opzichte van het model van Van Weele et al (1998) heeft het 
echter een sterke beperking; er wordt alleen gekeken naar het inkoopmanagement 'an sich' en de 
overheidsinstelling in zijn geheel wordt buiten schot gelaten. Het combineren van de twee modellen 
geeft de kans de sterke punten van beiden samen te brengen. 
Het ontwikkelingsmodel van Van Weele et al (1998) heeft een brede ori~ntering wat als basis kan 
dienen voor verder onderzoek. Het model is over het algemeen vrij abstract. Dit in tegenstelling tot het 
MSU+ model waar feitelijke aspecten in worden aangehaald. Het ontwikkelingsmodel kan middels 
MSU+ geconcretiseerd worden. Het eerste model dient daarbij als basis waarna de bijbehorende vra
gen uit het tweede model worden gehaald. De eerste zorgt voor een goede samenhang en een totale 
dekking van het onderzoeksveld . De tweede zorgt voor een concrete vertaalslag naar het werkveld. 
Het totaal aan vragen die dienen als basis voor gesprekken met de betreffende inkopers en/ of directe 
hoofden zijn opgesteld in Bijlage B. 
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4.2 lnterne Vergelljking korpsen 

lnleiding 

In dit hoofdstuk is een vergelijking gemaakt tussen de bezochte inkoopafdelingen. 
In Bij lage C zijn de totale verslagen per regio terug te vinden. 

Tu/ , .. ,,,,, 
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In het theoretische hoofdstuk van dit verslag is de methodiek van het onderzoek uitgelegd. In die be
schrijving is er sprake van een professionaliteit die in tien niveaus is verdeeld. Dit is terug te vinden in 
Bijlage A en B. In de tabellen die in dit hoofdstuk zijn gehanteerd, is er ten bate van de weergave niet 
meer weergegeven zijn de eerst zeven levels. Dit is mogelijk omdat er niet boven dat niveau gescoord 
is. 
Het dient nogmaals opgemerkt te warden dat de scores niet weergeven of men het juist of onjuist 
aanpakt. Men moet de resultaten zeker niet lezen alsof een 5 onvoldoende en een 7 een ruim vol
doende is. Het is niet meer dan een onderscheid in niveau. 
De hoogte van een score is grotendeels afhankelijk van de mate waarin processen, inzichten e.d. zijn 
vastgelegd in de organisatie. Vaak is er sprake dat men bepaalde methoden hanteert, maar zijn ze 
niet vastgelegd. Zander de benodigde vastlegging scoort men beduidend lager. Dat een politieregio 
lager ingeschaald is dan een ander hoeft dus niet te betekenen dat het• betreffende onderdeel niet 
even goed wordt uitgevoerd. Het betekent wel dater verschil is in of- en hoe het is vastgelegd . 

De vragenlijsten die in Bijlage B zijn toegevoegd, vormen de basis voor de vragen. Per onderdeel zijn 
een of meerdere vragen opgesteld. De mogelijke antwoorden zijn daarbij ook gedefinieerd. De ant
woorden zijn passend bij een bepaald ontwikkelingsniveau. Het geeft kennis of kunde van de inkoop
functie aan. Niet voor elk niveau is een passend antwoord gegeven. In de tabellen die in deze para
graaf gegeven zijn, zijn drie kleuren te onderscheiden. 

Wit blok: geeft aan dat er bij die betreffende vraag geen vooraf vastgesteld antwoord is. 
Blauw blok: geeft aan dat er voor dat niveau een verwachte kennis of kunde is. 
Geel blok: geeft aan dat aan het betreffende niveau voldaan wordt. 

Commitment topmanagement 

5 6 7 
Roi bestuur 

5 6 7 
Roi bestuur 

In de meeste regio's is de Korpsleiding van mening dat de inkoop en met name de bestelfunctie ge
stroomlijnd en efficient dient te verlopen. Zij bemoeien zich actief met procedures van de bestelfunctie. 
Op het tactisch vlak is er weinig bemoeienis met de procedures. Betrokkenheid komt over het alge
meen tot uiting bij het afsluiten van concrete contracten en niet in de procedurele sfeer. 
In Midden en West Brabant is er een vaste procedure voor de initiele inkoop dat er voor zorgt dat de 
Korpsleiding op vastgestelde moment in het traject op de hoogte gehouden wordt. 
In Limburg-Noord is er praktisch geen betrokkenheid van de Korpsleiding bij de inkoopfunctie. 

Organisatiestructuur 

Organisatiestructuur 
6 7 

Multidisci linaire samenwerkin 
Verantwoordeli ·kheid 
Mana ementniveau 

5 6 7 5 6 7 
Multidisci linaire samenwerkin 
Verantwoordeli 'kheid 
Mana ementniveau 
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Op het gebied van de organisatiestructuur bestaan er grote verschillen tussen de onderzochte politie• 
korpsen. 
In Limburg•Noord kan men niet spreken van een interactie tussen inkoop en andere afdelingen. De 
oorzaak hiervan is te vinden dater geen specifiek inkoopteam bestaat. lncidenteel bestaat er samen• 
werking tussen de afdeling Dienst Logistiek & Faci lities en de betrokken afdelingen. 
In de regio Brabant•Noord heeft men de verwachting dat de inkoopfunctie buiten het politiekorps komt 
te vallen. Als gevolg daarvan heeft men besloten tijdens een reorganisatie in 2005 de functie van in• 
koper niet in te vullen. Omdat er in de huidige opzet van de politiekorpsen nog geen overkoepelende 
inkoopfunctie is, wil Brabant-Noord een tijdelij ke inkoper inhuren om de taken tot die tijd te vervullen. 
De inkoopafdelingen van de korpsen van Limburg-Zuid, Zeeland en Brabant Zuid-Oost zijn actief be
zig meer grip te krijgen op aankopen die buiten de inkoopafdeling om gedaan worden. Het is de be
doeling om de bekendheid met - en de interactie tussen inkoop en de andere afdelingen te verbete
ren. Voor alle korpsen is het lastig inkoopactiviteiten 'in het veld' te monitoren. 
In alle korpsen vindt er multidisciplinaire samenwerking plaats. In twee reg io's gebeurt dit volgens een 
vast stramien volgens een vooraf opgestelde procedure en teamsamenstelling. Bij de overige drie 
vindt dit over het algemeen plaats op ad hoc basis. 

In drie van de vijf korpsen werken de inkopers op hoofdzakelijk tactisch niveau; het managen van 
aanbestedingen en het onderhouden van contacten van leveranciers. In Midden en West•Brabant kan 
een persoon op strategisch niveau actief zijn. In Limburg-Noord kan men niet spreken van een inkoper 
op tactisch niveau. 

Voor Limburg-Zuid en Limburg-Noord is de 'weg' naar de Korpsleiding redelijk lang. De organisatie 
kent meerdere lagen tussen de inkoop en het topmanagement. Bij de andere korpsen is deze route 
korter. 

Leveranciersmanagement 

Leveranciersmanagement 

Leveranders selectie 
Beoordelen huidi e leveranders 
Leveranciersmarkt onderzoek 
Leveranciers differentiatie 
O timalisatie leveranciersbestand 
Gedifferentieerd beleid 

Leveranciers selectie 
Beoordelen huidi e leveranciers 
Leveranciersmarkt onderzoek 
Leveranciers differentiatie 
0 timalisatie leveranciersbestand 
Gedifferentieerd beleid 

Op het gebied van leveranciersmanagement hebben de meeste inkoopafdelingen weinig beschreven 
of op papier gezet. Er wordt aangegeven dat er geen vast protocol bestaat voor het onderhouden van 
relaties met leveranciers. Het onderhoud kan per relatie verschi llend zijn. Vaak is dit vastgelegd in de 
aanbestedingsperiode en is dit leidend voor de verdere relatie. 

Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost, Midden en West-Brabant en Limburg-Zuid hebben de inkoop van 
hun goederen en diensten ingedeeld volgens de Kraljic-methode. Dit geeft voor hun extra inzichten in 
soorten leveranciers. Midden en West-Brabant maakt verder ook gebruik van een indeling op soort 
aanbesteding. Voor de regio's Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost geldt echter dat het verworven 
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inzicht weinig is verwerkt in het leveranciersmanagement. Midden en West-Brabant en Limburg-Zuid 
scoren als gevolg hiervan hoger op het vlak van leveranciers- en beleidsdifferentiatie. Dit betekent niet 
per definitie dat in de korpsen Limburg-Noord en Brabant-Noord geen verschil gemaakt wordt in soar
ten leveranciers. Het is dan echter niet onderbouwd met een inkoopanalyse. 

Brabant Zuid-Oost, Limburg-Zuid en Midden en West-Brabant hebben als beleid dat het aantal leve
ranciers teruggebracht moet warden. 

lnformatiesystemen 

Informatiesystemen Zeeland Midden en West Brabant Brabant Zuid-Oost 
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 

I Inkooo informatie svsteem 
I Documentatie 

Limburg-Noord Limburg-Zuid Brabant-Noord 
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 

I Inkoop informatie svsteem 
I Documentatie 

In geen van de regio's wordt er gebruik gemaakt van een geavanceerd voorraad- of bestelsysteem. 
Voor een aantal producten is het mogelijk de bestellingen direct online bij de leverancier te plaatsen. 
Alie regio's hebben de beschikking van een internetaansluiting. 
In de regio's van Brabant Zuid-Oost en Midden en West-Brabant is een contractenbeheersysteem 
aanwezig om medewerkers in de regio inzicht te geven in bestaande contracten en om op de hoogte 
van het aflopen van contracten te blijven. 
In de regio's Limburg-Zuid en Zeeland maakt men gebruik van een informatiesysteem om bestellingen 
te plaatsen en te monitoren. Deze systemen kunnen desgewenst aangeven wanneer producten te laat 
geleverd warden. 

In alle regio's met uitzondering van Limburg-Noord maakt men gebruik van een Producten-Diensten 
Catalogus (PDC). Deze catalogus wordt digitaal aangeboden middels het Intranet. Men kan hier in 
vinden welke producten en diensten door het betreffende facilitaire bedrijf warden georganiseerd en 
ingekocht. Het is echter per regio verschillend in welke mate deze catalogus compleet en up-to-date 
is. 

In het algemeen is de automatiseringsgraad van de regio's op redelijk dezelfde hoogte. Er is wel ver
schil in de typen systemen. 

Prestatiemetingen 

Prestatiemetingen Zeeland Midden en West Brabant Brabant Zuid-Oost 
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 

Evaluatie leveranciersorestatie IL~ t..i Kil M E.111 
Klachtenorocedure 
Documentatie 
Verbeterinosorooramma's kosten 

- ~ ~ Kengetallen 
Evaluatie -Communicatie 

Limburo-Noord Limburo-Zuid Brabant-Noord 
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 

Evaluatie leveranciersorestatie -Klachtenprocedure 
Documentatie 

~ 
Verbeterinosorooramma's kosten 

- ~ Kengetallen 
Evaluatie 
Communicatie 

Op het terrein van het meten van de prestaties van leveranciers zijn er weinig verschillen tussen de 
regio's. Geen van de regio's maakt gebruik van een systeem om op consequente wijze overzicht te 
hebben van de leveranciersprestaties. Sturing gaat vaak middels een klachtenstroom. lndien klachten 
te vaak voorkomen wordt er 'actie ondernomen' . 
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In de regio's waar men de facturenstroom wil verbeteren (Midden en West-Brabant, Brabant Zuid
Oost, Limburg-Zuid) is dit een belangrijke indicator. Op deze wijze wil men de kosten van de factuur
afhandeling verlagen. 
Voor alle regio's geldt dat er met een klein aantal leveranciers afspraken zijn gemaakt waarop ze (pe
riodiek) beoordeeld worden. 

lnkooppersoneel en vaardigheden 

Inkooppersoneel en vaardig- Zeeland Midden en West. Brabant Brabant Zuid-Oost 
heden 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 

HRM ondersteunina I i 1 ~ 

Inkoop profielen . .' [i•: 

Trainina ,.-: it l•i': r:.• 
Beoordelina '.'-' E.'11 

Limbura-Noord Llmbura-Zuid Brabant-Noord 
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 

HRM ondersteunina - . ;,; 

Inkoop profielen '. f.,t• 

Trainina . _-;: 

Beoordelinq Niet van toeoassina -- ··· - -- L-- - Niet van toeoassing 

De inkoopafdelingen van Brabant Zuid-Oost, Zeeland en Limburg-Zuid hebben veel overeenkomsten. 
Zij bestaan uit respectievelijk drie, twee en twee personen. Allen hebben een medewerker op NEVI 2 
niveau en een of twee medewerkers die een lager inkoopniveau hebben. 
De inkoopafdeling van Midden en West-Brabant is groter met vier medewerkers op NEVI 2 niveau en 
een afdelingshoofd dat zich met strategische zaken bezig kan houden. 
In Limburg-Noord kan men niet spreken van een inkoopafdeling. Voor de functie inkoop is er ongeveer 
0,5 FTE beschikbaar op NEVI 1 niveau. Ook in Brabant-Noord is momenteel geen professionele inko
per aanwezig. 
De regio's geven alien aan dater weinig tot geen interactie is met een HRM-afdeling om de mogelijk
heden van trainingen en opleidingen te bekijken. In het algemeen worden die naar inzicht van de des
betreffende inkoper en het facilitaire hoofd gevolgd. 

In koopactiviteiten 

De meeste inkoopactiviteiten zijn in eerdere delen al beschreven. Met name bij het leveranciersmana
gement is aan bod gekomen hoe de inkoopafdelingen omgaan met het vraagstuk van de selectie van 
leveranciers en het latere relatiebeheer. 
De inkoopactiviteiten die betrekking hebben op het bestellen van goederen is nog niet aan de orde 
gekomen. 
De meeste regio's laten een gedeelte van de bestellingen door medewerkers van de verscheidene 
afdelingen zelf afhandelen. 
Voor een aantal producten is het mogelijk die direct bij de leverancier te bestellen. De politieregio's 
van Brabant Zuid-Oost, Zeeland en Limburg-Zuid maken gebruik van een vorm van een besteldesk. 
Deze servicedesk heeft buiten het afhandelen van bestellingen meerdere facilitaire taken. De bestel
desken zijn aangesteld de meer complexe en uitzonderlijke aanvragen te behandelen. Zij kunnen 
desgewenst de vraag doorsluizen naar professionele inkopers. 
Voor Brabant-Noord geldt een soortgelijke situatie. Hoewel er geen besteldesk is ingericht, maakt men 
wel gebruik van een facilitaire medewerker die bestellen uitvoert en coordineert. Per district is een 
dergelijke medewerker aangesteld. 
In Limburg-Noord is geen besteldesk of iets dergelijks in de organisatie opgenomen. In principe ver
zorgen en behandelen de politiemedewerkers in de regio hun eigen bestellingen. 

Opsomming van de verschillen en overeenkomsten van de regio's 

De 5 korpsen zijn grofweg in te delen in een kleine voorhoede en achterhoede en een grote midden
moot. 

Voorhoede: Midden en West Brabant, 
Middenveld: Brabant Zuidoost, Zeeland en Limburg-Zuid 
Achterhoede: Limburg-Noord en Brabant-Noord 
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De korpsen in de middenmoot hebben verscheidene overeenkomsten. In veel zaken kan men stellen 
dat het korps Midden en West Brabant een stap verder is dan de drie korpsen. 

✓ Deze drie korpsen hebben in het recente verleden een reorganisatie doorgevoerd waarin de na
druk is gelegd op een meer centrale aanpak. 

✓ De Korpsen geven aan niet een volledig beeld te hebben van de inkopen die 'in de regio' gedaan 
worden. Alie partijen geven bovendien aan momenteel daar meer duidelijkheid in te willen vinden. 
Ze willen meer betrokkenheid in en grip hebben op inkopen door andere afdelingen. 

✓ Op het tactisch vlak van de inkoopfunctie wordt zijn er twee hoofdtaken te onderscheiden; de initi
ele inkoop en het leveranciersmanagement. Voor beide activiteiten geldt het volgende: 
Binnen de drie korpsen is er geen vastgelegde procedure waarin inzichtelijk is gemaakt op welke 
wijze een inkooptraject wordt doorlopen. Dit leidt tot twee kenmerken van de regio's 
1. Er bestaat een ad hoc-cultuur. Elk initieel inkooptraject en leveranciersrelatie kan anders aan

gepakt warden, veel zaken gebeuren op gevoel/ ad hoc-basis. Verminderde duidelijkheid naar 
andere partijen. 

2. Vee! kennis die de organisaties bezitten, zijn gebaseerd op ervaring van medewerkers. De 
kennis bevindt zich 'in de medewerkers' i.p.v. 'in de organisatie'. Kennis is niet expliciet. 

✓ Limburg-Zuid en Brabant-Zuidoost zijn bezig met het terugbrengen van het aantal leveranciers. 
Door meer inzicht te krijgen in de aankopen en huren die buiten de inkoopafdelingen om gaan 
verwacht men het totale leveranciersbestand terug te kunnen brengen. 
Alie politieregio's geven aan de facturenstroom terug te (willen) brengen. Men verwacht steeds 
vaker van de leveranciers dater verzamelfacturen aangeleverd worden. 

✓ In de operationele bestelfase zijn documenten en procedures opgesteld om dit volgens een vast 
stramien te laten verlopen. Alledrie de korpsen maken gebruik van een vorm van bestelafdeling. 
lntensiteit van het gebruik van dit kanaal is per reg io verschillend. 

✓ De inkoopafdelingen van de politiekorpsen van Brabant-Zuidoost, Zeeland en Limburg-Zuid be
staan respectievelijk uit drie, twee en twee medewerkers. Ze bestaan uit een persoon op NEVI 2-
niveau en een of twee medewerkers die meer operationeel georienteerd zijn. De inkoopteams be
staan dus uit praktisch hetzelfde aantal personen met hetzelfde (inkoop-)opleidingsniveau. 

✓ Brabant Zuid-Oost en Limburg-Zuid hebbent een analyse van de ingekochte goederen en produc
ten gemaakt (methode van Kraljic) . Op basis daarvan kan er onderscheid gemaakt worden in 
soorten producten en de vereiste aandacht aan de producten/ diensten en de relatie met de des
betreffende leveranciers. Brabant Zuid-Oost kan echter (nog) niet inzichtelijk maken op welke wij
ze de productanalyse verwerkt is in het leveranciersmanagement. 

✓ Zeeland en Limburg-Zuid maken gebruik van een softwarepakket om bestellingen te registreren 
en te monitoren. Brabant Zuid- Oost heeft hier geen specifieke software voor. Zij hebben echter 
wel een contractenbeheersysteem om contracten voor zichzelf en medewerkers in de regio inzich
telijk te maken. 

Ten opzichte van de politiekorpsen van Zeeland, Brabant Zuid-Oost en Limburg-Zuid is de inkoopaf
deling van Midden en West-Brabant op een aantal punten professioneler. 
✓ In het initiele inkoopproces is vrij nauwkeurig beschreven op wetke wijze dit aangepakt dient te 

warden. Er zijn procedures vastgelegd hoe betrokken partijen zich in het traject kunnen invoegen . 
Dit voorkomt een 'ad hoc-cultuur'. 

✓ De inkoopafdeling van Midden en West-Brabant maak gebruik van een aantal analyses om pro
ducten en diensten van elkaar te onderscheiden. Zo wordt er de 'Kraljic-matrix' toegepast en 
wordt er onderscheid gemaakt in soorten aanbestedingen en het bijbehorend management ervan. 

✓ De inkoopafdeling bestaat uit een vijftal werknemers, zij zijn alien in het bezit van een NEVI 1 en 
NEVI 2 diploma. Vier werknemers zijn voornamelijk actief op het tactische gebied. Het hoofd van 
de afdeling kan op strategisch niveau werkzaamheden uitvoeren. 
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Overeenkomst: Het meten van leverancierprestaties gebeurt niet volgens een vaste aanpak. De factu
renstroom wordt wel continu gemonitord. Dit is grotendeels gelijk aan de eerder genoemde drie ande
re inkoopafdelingen. 

De inkoopafdelingen van Brabant-Noord en Limburg-Noord is ten opzichte van de andere korpsen 
minder professioneel. 
Men kan niet echt spreken van een inkoopafdeling, aangezien het nauwelijks of niet bemand. Er wor
den slechts kleine niet-Europese aanbestedingen gedaan. De meeste inkopen worden verzorgd door 
medewerkers van afdelingen die geen inkoop-achtergrond hebben. 
In de praktijk komt het er op neer dat men niet kan spreken van een specifieke inkoopafdeling met de 
bijbehorende kennis en middelen. 

Conclusies 

De zes bezochte inkoopafdelingen kan men als volgt indelen: 
Voorhoede: Midden en West Brabant 
Middenveld: Zeeland, Brabant Zuid-Oost en Limburg-Zuid 
Achterhoede: Brabant-Noord en Limburg-Noord 
Kenmerken van de drie gemiddeld professionele inkoopafdelingen: 
4. Gelijksoortige personeelsbezetting in de inkoopafdeling 
5. Weinig tot geen vastgelegde procedures op het tactische vlak 
6. Wei vastgelegde procedures en documenten op het operationele vlak. Voor bestellingen van 

een aantal productgroepen wordt er gebruik gemaakt van een vorm van bestelafdeling. 
Midden en West Brabant is om een tweetal redenen verder ontwikkeld dan de drie gemiddelde 
inkoopafdelingen: 
3. Midden en West Brabant heeft veel tactische procedures beschreven en vastgelegd. Dit voor

komt veel ad hoc-matig en op gevoel werken. 
4. De personele bezetting van Midden en West Brabant is groter en inkooptechnisch hoger op

geleid. 
In de korpsen van Brabant-Noord en Limburg-Noord kan men niet spreken van een inkoopafdel ing 
met bijbehorende personele bezetting en middelen. 
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Hoofdstuk 5: Analyse, Extern 

5.1 Theorle inkoopsamenwerklng 

Een organisatie kan men op verschillende wijzen organiseren. Vaak bestaat een organisatie uit meer
dere onderdelen en niveaus. Een vraag die dan onherroepelijk gesteld zal worden is welke taken en 
bevoegdheden waar weggelegd moeten worden. Er ontstaat een discussie in welke mate men cen
traal, dan wel decentraal dient te werken. 

De situatie is vaak niet zwart-wit. Tussen centraal en decentraal bestaan vele grijstinten. In dit hoofd
stuk komen de visies van Aylesworth (2003), Rozemeijer (2000) en Schotanus en Telgen (2005) aan 
bod. Deze auteurs hebben de mate van centralisatie onder de loep genomen met als extra dimensie 
de samenwerking tussen verscheidene partijen. 

Aylesworth (2003) 

Aylesworth (2003) beschrijft een vijftal samenwerkingsvormen om gezamenlijk de inkoop te kunnen 
doen. De auteur definieert de volgende vormen: 
Local Network: lnformeel netwerk, met name bedoeld om informatie te delen en eventueel met elkaar 
mee te liften bij het afsluiten van contracten. De samenwerking brengt verder geen verplichtingen met 
zich mee. · 
Volunteer Confederation: Een groep deelnemers die zich op vrijwillige basis zich verenen. De taken 
worden onder de deelnemers verdeeld en men kan spreken van lead-buying. 
Regional Purchasing Agency: De inkoop is gecentraliseerd. De deelnemers hebben weinig zeggen
schap over het centrale orgaan. Er kan al dan niet sprake zijn van gedwongen winkelnering. 
Member-Owned Service Bureau: Deelnemers richten een separaat orgaan op om activiteiten te bun
delen. Zeggenschap blijft bij de deelnemers. Men zou kunnen spreken van een Shared Service Cen
ter. 
For-Profit Enterprise: Er wordt een separaat orgaan opgericht dat op een commerciele wijze de inkoop 
verzorgd . Dit kan gebeuren door als een soort groothandel te fungeren of als intermediair tussen de 
klant en de leverancier. De deelnemers hebben contact met de nieuwe entiteit en niet met elkaar. 
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Rozemeijer (2000) 

In zijn proefschrift stelt Rozemeijer (2000) dat een vruchtbare samenwerking tussen partijen afhanke
lijk is van twee factoren; de mate van professionaliteit in de inkoopafdelingen en de coherentie tussen 
de partijen. Als gevolg van de mate van de twee factoren zou er gekozen moeten worden voor een 
bepaalde vorm van samenwerking. 
In Figuur 4 is dit weergegeven. 

Decentrale inkoop: Zowel de professionaliteit als de coherentie tussen de betrokken bedrijfsonderde
len is op laag niveau. De onderdelen kunnen desondanks informatie uitwisselen over leveranciers, 
markten, prijzen, etc. Dit zal dan gebeuren op vrijwill ige basis. De mate van vrijheid is groot, de voor
delen zullen echter klein zijn. 
Centrale inkoop: De coherentie is hoog, de professionaliteit is laag. Er is sprake van een klassiek in
koopbureau met gedwongen winkelnering. Het doel is om volumes te vergroten en niet zozeer op een 
professionelere aanpak. 
Federale inkoop: De coherentie is laag, de professionaliteit is hoog. De bedrijfsonderdelen willen een 
grote mate van zeggenschap behouden en zijn tegenstander van standaardisatie. Het behoud van 
zeggenschap maakt centralisatie erg moeilijk. De federale benadering bestaat uit een kleine centrale 
kern met een vlakke structuur die een ondersteunende rol heeft aan de autonome eenheden. Er kun
nen 'Best Practices worden uitgewisseld. 
Centraal-geleide inkoop: Zowel de professionaliteit als de coherentie is op hoog niveau. Decentrale 
managers zullen niet graag zeggenschap opgeven, maar de hoge mate van coherentie biedt moge
lijkheden tot inkoopsynergie. De organisatie kan bestaan uit een netwerk van decentrale inkoop
eenheden die centraal geleid en gestuurd worden. 
Gecoordineerde inkoop: Professionalite it en coherentie zijn matig aanwezig. In deze tussensituatie 
wordt er een centraal beleid opgesteld tot het aanmoedigen van professionalisering . De bedrijfseen
heden houden wel zeggenschap over een deelname en verdeling van projecten. Er kan gewerkt wor
den met 'lead-buyers '. Er is een matrix-structuur waarin inkopers verantwoording moeten afleggen 
aan hun eigen afdeling en aan een centraal orgaan. 

Professionaliteit 
inkoopfunctie 

Laag 

Laag 

Decentrale 
inkoop 

Centraal-geleide 
inkoop 

Centrale 
inkoop 

Hoog 
Corporatie Coherentie 

Figuur 4, Vormen van samenwerking aan de hand van de professionaliteit van de 
inkoopfunctie en de coherent ie van de corporatie. (Rozemeijer, 2000) 
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Schotanus en Telgen (2005) 

Om meer inzicht te krijgen in soorten inkoopsamenwerkingsverbanden, hebben Schotanus en Telgen 
de Snelweg-matrix ontwikkeld (Schotanus en Telgen, 2005). In deze matrix zijn twee parameters tre
gen elkaar uitgezet. De parameters zijn de intensiviteit van de samenwerking en het aantal gezamen
lijke activiteiten. De eerste variabele richt zich op de vraag hoe innig er samengewerkt meet worden. 
De intensiviteit zal stijgen naarmate de complexiteit van het onderwerp groeit, de vrijblijvendheid af
neemt en/ of de onzekerheid toeneemt. 
Het aantal gezamenlijke activiteiten geeft weer of er sprake is van een incidentele samenwerking, of 
dat structureel met elkaar projecten worden opgestart. Als activiteiten kan men het aantal inkooptra
jecten gezien, maar ook de activiteiten binnen een inkooptraject. Bij dat laatste kan men 
denken aan specificeren van de eisen, leveranciers selecteren en contracteren. Maar ook het delen 
van informatie, uitwisselen van personeel of andere middelen, beleid e.d. moet hieronder geschaard 
worden. 

Gezamenlijk 
specs bepalen 

Niet gezamenlij 
specs bepalen 

..., 
~ ·s: 
'iii 
C: 
~ 
C: -

'~ 
F1-team 

schaalvoordelen 
tra nsactlekosten 

litamaaedelen lnformatie delen 
lere'lvanelkaar leren van elkaar 

harmonisatle 

Car12oolen 
schaalvoordelen 
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specialisatle 

Meeliflen Busreizen 
schaalvoordelen schaalvoordelen 
transactlekosten transactiekosten 
infonnatle delen informatie delen 

Laag Aantal gezamenlijke activiteiten Hoog 

Weinig bepalende 
deelnemers/ bij voorkeur 
gelijk aan elkaar 

Veel (verschillende) 
deelnemers 

Figuur 5, Vormen van samenwerking aan de hand van de intensiviteit van de samenwerking 
en het aantal gezamenlijke activiteiten. (Schotanus en Telgen, 2005) 

Schotanus en Telgen hebben aan de hand van de Snelweg-matrix vijf verschillende vormen van sa
menwerking gedefinieerd. 

Meeliften: Er is een lage intensiviteit en de samenwerking is incidenteel van aard. In de meeste geval
len is er Mn partij die de specificaties opstelt en ook de leverancier selecteert. Andere organisaties 
kunnen eventueel vrijblijvend meeliften op de voorwaarden zoals die door de leidende organisatie zijn 
gesteld. De lifters hebben bijna geen invloed op de uitkomst van het project. Vaak is er sprake van 
een grote leidende organisatie met inkoopprofessionals die kleine instanties laat meeliften. 

Busdienst 
De busdienst is een meer structureel meeliftverband. Er worden bij een busdienstverband meerdere 
activiteiten opgepakt, meestal voor een lange termijn. Vaak is een onafhankelijke organisatie voltijd 
bezig om dit te faciliteren. Op een profit of op een non-profit basis. 
In de publieke sector in de Verenigde Staten komen busdiensten op grote schaal voor.Landelijk wor
den er contracten afgesloten waar publieke instanties op kunnen meeliften. Busdiensten in Nederland 
warden onder andere geleverd door lntrakoop en NIC, maar ook http://www.pianodesk. info valt onder 
deze categorie: niet-intensief samenwerken in inkoop door het uitwisselen van informatie en kennis. 
Over het algemeen is er in de praktijk geen limiet aan het aantal lifters of busreizigers. Wei zal meestal 
een kleine bijdrage moeten warden betaald voor de eventuele onkosten van een busrit. 

Carpoolen: Carpoolen staat ook bekend als 'lead-buying'. Doorgaans houdt carpooling in dat een aan
tal spelers met regelmaat om de tafel zitten om gezamenlijke projecten te identificeren. De projecten 
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worden over de deelnemers verdeeld. Elke organisatie neemt een taak of project op zich. Vaak ge
beurt dit op basis van geschiktheid en resources. De aangewezen organisatie leidt het project. De 
andere deelnemers houden redelijk veel invloed op de uitkomst ervan. Dit betekent dat het aantal 
(bepalende) deelnemers niet te groot kan zijn. Risico's aan deze samenwerkingsvorm is de afhanke
lijkheid van de expertise van andere deelnemers en verlies van kennis en kunde in de eigen organisa
tie. Dit laatste kan een probleem zijn wanneer het verband wordt opgebroken. 

Konvooi: Er is sprake van een eenmalige intensieve samenwerking. De nadruk ligt op schaalverg ro
ting en kostenbesparingen. De deelnemers hebben de mogelijkheid hun eigen specificaties in te bren
gen. Daarvoor is wel veel overleg vereist. Het doel van de samenwerking is bij iedereen bekend, de 
weg naar het doel kan eventueel bijgesteld warden. Een bekend voorbeeld van een aanbesteding in 
'konvooi-vorm' is OT2000. In dit project hebben 311 Nederlandse publieke organisaties hun telefonie 
aanbesteed. · 

F1-team: Deze vorm van samenwerking is het meest intensief met de meeste gezamenl ijke activitei
ten. Alie betrokken organisaties spelen een even grote rol. In het aanbestedingsproces is iedereen 
betrokken en zijn de taken gelijk verdeeld, de projectgroep bestaat uit leden van meerdere deelne
mers. Vaak is er veel informatiedeling, zoals inkoopscans. Het is van belang vooraf duidelijkheid te 
hebben in de belangen van de deelnemers. 

Vergelijking modellen 

De drie modellen van Aylesworth (2003), Rozemeijer (2000) en Schotanus en Telgen (2005) hebben 
elk een eigen invalshoek. Aylesworth geeft een algemene beschrijving van organisatievormen zoals 
hij die in de praktijk heeft geconstateerd. Schotanus en Telgen hebben ook naar de praktijk gekeken. 
Vervolgens hebben ze geanalyseerd op welke vlakken er onderscheid is tussen de aangetroffen ca
sussen. De auteurs concluderen dat het afhankelijk is van twee parameters; lntensiviteit van de aan
bested ing en het aantal gezamenlijke aanbestedingstrajecten. Rozemeijer heeft zijn model gebaseerd 
op een analyse dat op een hoger abstractie niveau is uitgevoerd. Deze auteur heeft als uitgangspunt 
genomen dat het succes van inkoopsamenwerking afhankelijk is van de professionaliteit van de deel
nemers en de synergie tussen de spelers. Op basis van deze parameters geeft de auteur weer hoe 
men de samenwerking afstemt op de mogelijkheden. 
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Figuur 6, Een grafische vergelijking van de samenwerkingsmodellen van Aylesworth (2003), 
Rozemeijer (2000) en Schotanus en Telgen (2005). In de vergelijking neemt de autonomie van 
de participanten van de samenwerking af. 

Pf, L I T I E Shared Services bii zes politieregio's 
•-z..d.Oost 

22 



TU 
Hoewel de invalshoek van de auteurs verschillend is, hebben ze in grate lijn wel een overeenkomst. 
Elk van de schrijvers geeft een indeling weer van verschillende vormen van inkoopsamenwerking. 
Daarin geven elk van de auteurs bovendien weer dat de autonomie van de participanten van de sa
menwerking afneemt. De individuele zeggenschap neemt af. Aan de hand van dit criterium is het mo
gelijk de modellen naast elkaar te leggen en ze ten opzichte van elkaar te vergelijken. 

Figuur 6 geeft de indeling weer op de wijze dat de modellen vergelijkbaar zijn. Daarin is een duidelijk 
onderscheid te maken tussen een centrale en een decentrale organisatievorm. Verder komen in alle 
drie de modellen een duidelijk niveau naar voren waar men kan spreken van Lead-buying en van een 
vorm waarin de diensten centraal gedeeld warden, oftewel Shared Services. 
Aylesworth en Rozemeijer constateren beide een situatie waarin de samenwerking zover is toegeno
men dat men moeten spreken van een centrale inkoop. De zeggenschap is hier zover afgenomen dat 
de klanten afhankelijk zijn geworden van het centrale orgaan en hier weinig invloed op kan uitoefenen. 
Schotanus en Telgen stellen geen centrale inkoop vast. Zij zijn van mening dat een samenwerking 
bijzonder intensief kan zijn zonder dat de individuele invloed te sterk afneemt. In de F1-team is de 
intensiviteit bijzonder hoog, terwijl een grate mate van zeggenschap in stand blijft. De autonomie is 
afgenomen zonder dat de invloed afneemt. Dit vereist echter wel een grate mate professionaliteit van 
de deelnemers en vertrouwen in elkaar. 

De auteurs hebben allemaal een zelfde soort van oploop van samenwerking. In eerste instantie is er 
sprake van niet meer dan info-uitwisseling. Dit greet naar incidentele samenwerking. De volgende 
stap betreft een vorm van gecoordineerde samenwerking. Vervolgens kan er een separaat orgaan 
opgezet warden met zeggenschap dat hoofdzakelijk bij de !eden ligt. De laatste stap is dat de zeggen
schap bij het orgaan komt te liggen. 

Van de verschillende vormen van samenwerking zal er Mn verder uitgewerkt warden. Dit is de vorm 
waarbij er centraal diensten geleverd warden, maar de zeggenschap bij de participanten ligt. Het is de 
samenwerkingsvorm waar het principe van een Shared Services Center ender valt. 
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5.2 Verschillende vormen van SSC's 

In de jaren tachtig is er een grote decentralisatie slag doorgevoerd in Europese bedrijven. Om organi
satieonderdelen van bedrijven meer eigen verantwoording te geven en slagvaardiger te kunnen laten 
functioneren, werden ze ondergebracht in zelfstandige Business Units (BU). Het voordeel van de 
slagvaardigheid ging ten koste van schaalvoordelen zoals die in een gecentraliseerde organisatie te 
vinden zijn. Medio jaren tachtig is in de VS het concept van Shared Services ontstaan. Ruim tien jaar 
later heeft de visie ook houvast gekregen in West-Europa en Nederland. Met name de ontwikkelingen 
op IT-gebied heeft hier een grote invloed op gehad (Strikwerda, 2003; Buijs et al, 2004). 
Strikwerda komt in zijn onderzoek naar Shared Services in Nederland tot de conclusie dat er in 2003 
meer dan 100 Shared Services Centra in Nederland zijn opgericht (Strikwerda, 2003). 
Figuur 7 is een grafische weergave van de organisatorische positie van een SSC ten opzichte van 
haar (interne) klanten. Strikwerda heeft geconcludeerd dat een SSC op zes verschillende wijzen ge
positioneerd kan worden. Die positionering zal dan ook gevolgen hebben voor de bevoegdheden en 
werkwijzen van het SSC. De zes verschillende posities zijn allen weergegeven in het figuur. 

(a) is een SSC als interne joint venture van de BU's. 
(b) is een SSC dat door de RvB als verplicht te gebruiken infrastructuur wordt opgelegd aan de 

BU's. 
(c) is een SSC gehangen onder corresponderende functionele stafafdeling. 
(d) In model (d) is er een leidende BU die ook voor andere BU's diensten verzorgt. 
(e) is een SSC georganiseerd buiten de interne organisatie van de onderneming in de vorm van 

een joint venture. 
(f) is een SSC dat georganiseerd is als een zelfstandige onderneming in de markt en op con

tractbasis voor de onderneming werkt (Business Process Outsourcing) . 
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Figuur 7, Verschillende, in de praktijk voorkomende organisatievormen voor SSC's. Bron: 
Strikwerda, 2003. 

Definitie Shared Service Center 

De visie achter het begrip van Shared Services is vrij eenvoudig; men wil de voordelen van centralisa
tie verenigen met de voordelen van decentralisatie (Roos en Workel, 2001 ). 
De bekendste definitie van een SSC in Nederland is afkomstig Strikwerda. Strikwerda is als hoogle
raar Organisatieleer en Organisatieverandering verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
houdt zich veelvuldig bezig met het onderwerp en wordt in Nederland gezien als toonaangevend op 

P L I T I E Shared Services bi" zes 24 ---



lnkoopsyneroie in de publieke sector TU/e ':'~ .. · 

het gebied van Shared Services. Verder is hij als senior management consultant werkzaam bij Nolan, 
Norton & Co. 
Zijn definitie van een SSC luidt als volgt: 
Een SSC is een resultaatverantwoordelijke eenheid in de inteme organisatie van de onderneming, 
overheidsinstelling of non-profit instelling die tot taak heeft het leveren van diensten op een specifieke 
specialisatie (zoals administratie, personee/szaken, informatietechnologie, inkoop, e.d.) aan de opera
tionele eenheden van die onderneming (zoals business units, divisies of werkmaatschappijen) op ba
sis van een overeenkomst tegen verrekenprijs (Strikwerda, 2003). 

Verder stelt Strikwerda dat er in de wetenschappelijke literatuur weinig geschreven wordt over Shared 
Services. "In de literatuur is geen theorie voorhanden over SSC's, anders dan (commerci~le) pleidooi
en waarom het goed zou zijn deze figuur te hanteren." (p.58, Strikwerda, 2003). Heden ten dage is 
hier nog geen verandering ingekomen. De meeste informatie over SSC is dan ook afkomstig van con
sultantsbureaus. Enerzijds onderzoeken zij SSC's om het fenomeen en daarbij bepalende factoren 
beter proberen te begrijpen. Anderzijds schrijven ze artikelen om hun kennis en kunde te etaleren aan 
(potenMle) klanten. Men kan dus vraagtekens zetten bij de objectiviteit van de informatie afkomstig uit 
deze artikelen. 

Ytsma heeft een artikel over SSC's geschreven voor Facto Magazine, een magazine gericht op de 
facilitaire wereld. Hij definieert een SSC als volgt: "Een SSC is een centrum waar verschillende be
drijfseenheden of onderdelen hun ondersteunende diensten gezamenlijk onderbrengen. Met als doe/ 
om door een bundeling van krachten samen sterker te zijn." (Ytsma, 2004). 

Door consultants van AtosOrigin worden ook met regelmaat artikelen gepubliceerd. In de ogen van 
Ghijssen Cohen is een SSC een resultaatverantwoordelijke eenheid binnen de organisatie, die haar 
diensten aanbiedt aan de decentrale onderdelen van de onderneming op basis van Service Level 
Agreements. (Ghijssen Cohen, 2003) 

In 2004 is door de Nederlandse politie een Struurgroep Shared Services opgezet. De stuurgroep gaat 
kijken of en hoe het mogelijk is de Nederlandse politie is te laten functioneren in Shared Service om
geving. Zij hanteren de definitie zoals die door Strikwerda (2003) is opgesteld. 

De definities van Strikwerda, Ytsma en Ghijssen Cohen hebben een aantal overeenkomsten. Alledrie 
de schrijvers stellen dat een SSC ondersteunend dient te zijn aan andere organisatieonderdelen. 
Strikwerda en Ghijssen Cohen merken op dat een SSC resultaatverantwoordelijk te werk dient te 
gaan. Er dienen afspraken gemaakt te worden welk niveau van dienstverlening tegen welke prijs gele
verd gaat worden. 
Ytsma legt meer de nadruk op de bundeling van krachten. Zijn definitie betracht synergievoordelen 
onder de aandacht te brengen. 

Voor het verdere afstudeeronderzoek zal gebruik gemaakt worden van de definitie zoals die is opge
steld door Strikwerda. Hier zijn twee argumenten voor. Het eerste argument is te vinden in het feit dat 
de politieorganisatie zelf werkt met deze definitie. Door deze over te nemen, kunnen verschillen in 
inzichten voorkomen worden. Er zal over dezelfde term en betekenis ervan gesproken worden. Het 
tweede argument is te vinden in de algemene opvattingen over SSC's. Binnen de Nederlandse 
(vak)literatuur die het onderwerp van SSC's belicht wordt het werk van Strikwerda als toonaangevend 
ervaren. 

Redenen om voor een Shared Service-concept te kiezen 

Er dient een bepaalde reden of redenen te zijn om de organisatie om te zetten in een Shared service
achtig model. Vanuit een onderzoek van Strikwerda zijn een aantal argumenten vastgesteld waarom 
in het bedrijfsleven een SSC wordt ingevoerd. 
• Het reduceren van de te hoge kosten van gedecentraliseerd ondernemerschap; 
• Het realiseren van synergie; 
• De noodzaak van verhoging van de professionaliteit en kwaliteit van ondersteunende processen 

en uitvoerende processen; 
• Het verhogen van de arbeidsproductiviteit in ondersteunende taken en administratief operationele 

taken; 
• Betere beheersing van outsourcing; 
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• Versterking van het delen van kennis en ervaring door de hele onderneming; 
• Noodzaak van strategische flexibi liteit; 
• Noodzaak van grotere transparantie in de organisatie; 
• Een andere orientatie op arbeid van de (post)moderne medewerker (Strikwerda, 2003). 

Ytsma (2004) onderschrijft deze negen probleemgebieden waarvoor een SSC de oplossing kan bie
den. 

Centralisatie vs. Shared service center 

Ervaring van consultants in het bedrijfsleven leert dat er in de praktijk vaak misverstanden zijn tussen 
het begrip van centralisatie en SSC's. Men verwacht vaak dat een SSC een vorm van centralisatie is. 
Er wordt dan ook met nadruk gesproken dat Shared Services een vorm van concentratie is en niet van 
centralisatie (Buijs et al 2004; Magnitude Consulting, 2002; Ytsma, 2004). 
Gelijksoortige activiteiten worden geconcentreerd en resources worden gedeeld. Het belangrijkste 
verschil is te vinden in de beslissingsbevoegdheid. Bij een centrale afdeling bepaalt die afdeling de 
gang van zaken, aanbod van producten, processen, prijzen, etc. Een SSC dient zich echter op te stel
len als een leverancier van diensten zoals de klant die graag zou willen zien. Waar bij een centrale 
afdeling gesproken kan worden over een push-systeem, dient een SSC zich aantrekkelijk te maken 
zoals in een pull-systeem (Magnitude Consulting, 2002). In tabel 1 zijn de verschillen op een aantal 
dimensies weergegeven. Het komt daarbij duidelijk naar voren dat bij een centrale divisie beslissingen 
centraal worden genomen. Een SSC daarentegen dient zich als resultaatverantwoordelijke onderne
ming zich te richten op de wensen van de (interne) klant. 
Ferrarini gaat nog een stap verder in de resultaatverantwoordelijkheid van een SSC. Zij stelt voor dat 
bedrijven met regelmaat het functioneren van het eigen SSC moet vergelijken met externe partijen. Dit 
is te bereiken door offertes uit te schrijven waar het eigen SSC slechts een van de mededingers is 
(Ferrarini, 2001 ). 
In figuur 8 is grafisch weergegeven hoe een SSC zich verhoudt tot een centrale of een decentrale 
divisie. 

Tabel 4, Verschillen tussen een gecentraliseerde divisie en een SSC. Bron: Magnitude Consulting (2002) 

Dimensie 

Beleid wordt gemaakt door 
Legt verantwoording af aan 
Focus ligt op 
Service orientatie is 

Dienstverlening op basis van 

Gecentraliseerde 
organisatie-eenheid 
• Topmanagement 
• 'Het concern' 
• Schaalgrootte 
• Gestandaardiseerd 

■ 

Shared Services 

• Management SSC 
• Interne klanten 
• Klant-leverancierrelatie 
• Afgestemd op behoefte 

klant 
■ Competitie (potentiele en/ 

of 'echte') 
Prestaties worden gemeten met • 

Monopolie 

Interne targets ■ Interne target en externe 
benchmarks 

Doorbelasting vindt plaats ■ 

Locatie is • 
Kennis wordt gewaarborgd door • 
Cultuur is te typeren als • 

Op basis van (arbitraire) • 
allocatie 
Hoofdkantoor • 
Werkinstructies • 
Werken aan de lopende • 
band 
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Op basis van daadwerkelijk 
gebruik 
'Dicht' bij klant 
Kennismanagement 
Werken voor een klant 
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Diversiteit 

Hoge kosten 

Dubbelingen 

Coordinatie-
kosten 

Snelle 
besluitvormin 

Shared Services 

Synergie 

Concentratie 

Efficiency 

Flexibiliteit 

Best 
practices 

Figuur 8, Velden van centrale en decentrale aspecten. 

Shared service center een hype? 

Consistente 
standaarden 

TU 

Bureaucratisch 

Afstand tussen 
klanten 

Lage 
betrokkenheid 

Verscheidene bronnen geven aan dat SSC's in Nederland een relatief nieuw fenomeen is. Hoewel het 
nieuw is, groeit het snel aan populariteit (Ytsma, 2004; Strikwerda, 2003; Singh en Van Delft, 2000). 
Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat binnen de Nederlandse overheid het idee bestaat dat het 
meer dan alleen om een hype gaat. Matthijsse en Wagenaar (2005) geven aan dat 77% van de on
dervraagden het oneens zijn met de stelling dat Shared service centra als een bestuurlijke hype beti
teld moeten worden. Slechts 10% is het met deze stelling eens. De ondervraagden zijn ervaringsdes
kundigen en ambtelijke topmanagers binnen de Rijksoverheid. Hoewel het niet mogelijk is in de toe
komst te kijken zal men de ontwikkeling van SSC's zeer serieus moeten nemen. 
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5.3 Externe orientatie: SSC's in de praktijk 

Om een beter beeld te krijgen hoe een Shared Service Center in de praktijk functioneert, wordt in dit 
hoofdstuk gekeken naar twee bestaande SSC's. Seide SSC's bieden hun diensten aan op het vlak 
van inkoop. Het betreft het Rabobank Concern lnkoop (voormalig Rabofacet}, gevestigd te Best en het 
lnkoopbureau West-Brabant, gevestigd te Moerdijk. Met beide bedrijfs(onderdelen) is een uitgebreid 
gesprek gevoerd met een of meerdere medewerkers. Aan de hand van het gesprek is een beeld ge
vormd van hoe de inkooporganisatie functioneert en op welke wijze het is ontstaan. In het laatste zijn 
ook de afwegingen tijdens dat proces opgenomen. Verder is tijdens de gesprekken ingegaan of de 
organisaties prestaties meten. Deze prestaties kunnen geleverd warden door leveranciers of door de 
organisatie zelf. 

Rabobank Concern lnkoop 

Gesprekspartners: Dhr. Van der Linden en dhr. Gubbels 

Ter verduidelijking: De naam 'Rabofacet' bestaat heden ten dage niet meer. Een jaar geleden is het 
onderdeel Rabobank Concern lnkoop (RCI) komen te vallen onder Directoraat Shared Services & 
Facil ities. 

RCI heeft ongeveer 25 inkopers in dienst en een omzet van € 1, 7 miljard op jaarbasis. 

RCI maakt gebru ik van een zogenaamde verleidingsstrategie. Dit houdt in dat men de zelfstandige 
Rabobanken niet kan en/ of wil dwingen producten via RCI af te nemen. De banken hebben ten alle 
tijden de mogelijkheid eigen keuzes te maken. RCI heeft zich ten doel gesteld hun producten en dien
sten zo aan te bieden dat de banken vrijwillig gebruik maken van de mogelijkheden. RCI ziet hun in
koopactiviteiten dan ook als een verrijking voor de 'interne' klanten en niet als een beperking. Er is 
geen sprake van gedwongen winkelnering. 

Roi en vorm van RCI 

Hoe ziet de organisatie er uit? 
RCI is een onderdeel van Directoraat Shared Services & Faclities. Het onderdeel bestaat uit ongeveer 
25 inkopers en heeft een omzet van ongeveer € 1,7 miljard op jaarbasis. De inkopers houden zich 
bezig met het strategische en tactische gedeelte van de inkoop. 

Tactisch vlak: Per product(groep) is er een producteigenaar binnen de Rabobank-organisatie. De pro
ducteigenaar is afkomstig van de afdeling die zich met het betreffende product bezighoudt, zoals 
Huisvesting, IT, etc. De producteigenaar zorgt voor de communicatie tussen de leveranciers, klanten 
en andere betrokkenen. lnkoop functioneert hierin als een raadgevende dienst. Het leveranciersma
nagement is in handen van de producteigenaar. Eventueel bijgestaan door een inkoper. 
lndien een bank zelfstandig een aanbesteding of inkooptraject wil doorlopen kan het een medewerker 
van RCI inhuren. Men kan zeggen dat de inkopers van RCI zich als een inkoopconsultant beschikbaar 
stellen voor andere afdelingen en banken. 

Strategisch vlak: RCI heeft inzicht in de financiele gegevens van de banken. Op die wijze hebben ze 
de mogelijkheid analyses uit te voeren in het inkoopgedrag van die banken. Verder hebben ze de 
beschikking over gegevens over de inkoop middels de contracten die centraal met leveranciers zijn 
afgesloten. Door op deze wijze de inkoop van de banken te kunnen analyseren, kunnen ze pro-actief 
te werk gaan en betrokkenen zo goed mogelijk helpen in hun behoeften. 

Operationeel: De operationele inkoop, oftewel de bestelprocessen en factuurafhandeling, gebeurt 
bijna volledig geautomatiseerd. Via het digitale marktplein Raboshop hebben interne klanten de moge
lijkheid producten te bestellen bij leveranciers. Elke bank zelf heeft de verantwoordelijkheid over de 
autorisatie van het personeel. De bestellingen warden automatisch doorgegeven aan de betreffende 
leverancier. Daarbij warden de voorwaarden zoals prijs en levertijd gehanteerd zoals die volgens Ra
bobank Nederland zijn afgesproken. Het is aan de leverancier om dit goed te keuren. De producteige
naar van Rabobank heeft de taak de voorwaarden up-to-date te houden. 
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Medewerkers van banken dienen online een ontvangen bestelling door te geven. De betaling aan de 
leverancier geschiedt automatisch, alsmede de boeking in de administratie in de boekhouding van de 
betreffende bank. 

Bestelproces 
Het bestelproces is zoveel mogelijk geautomatiseerd. RCI heeft een digitale producten- en diensten
catalogus middels Raboshop op het intranet. Klanten kunnen op dit 'marktplein' keuze maken tussen 
alle gecontracteerde leveranciers. 
De bestelling wordt automatisch doorgezonden aan de betreffende leverancier tegen de voorwaarden 
zeals die volgens Rabobank Nederland van toepassing zijn. De klant dient zelf te bevestigen dat het 
product of dienst geleverd is waarna de factuur automatisch betaald wordt. Tevens wordt automatisch 
de boeking gedaan in de financiele boekhouding van de bank. 

lndien er behoefte is aan een product dat niet in Raboshop vermeld is, brengt RCI de bank in contact 
met een mogelijke leverancier. lndien wenselijk kan een inkoper van RCI optreden als adviseur. 

lnkoopbureau West-Brabant 

Gesprekspartner: Hugo 't Hart 

Algemene gegevens 

Naam: Stichting lnkoopbureau West-Brabant 
Werknemers: Ongeveer 15 fulltime inkopers, 2 personen ondersteuning, 1 directeur 
Aantal betrokken gemeenten: 20 gemeenten en in gesprek met nog 2 gemeenten 
Gebied: West-Brabant, Oest-Zeeland, Zuidelijk Zuid-Holland 

Vorming lnkoopbureau 

Ongeveer 6 jaar geleden is het initiatief gekomen om een inkoopbureau op te zetten voor een aantal 
gemeenten. De fusie van een aantal gemeenten tot gemeente Moerdijk leidde tot de bouw van een 
nieuw gemeentehuis. 
Tevens werd er destijds een tijdelijke inkoopprofessional ingehuurd. Het leidde tot het idee van een 
vaste inkoopafdeling dat meerdere gemeenten kon voorzien van de nodige expertise. 
Onderzoek wees uit dat het mogelijk was structurele samenwerking tussen gemeenten tot stand te 
brengen in de vorm van een inkoopbureau. Men zag kansen in vraagaggregatie en verhoging van 
kennis en expertise. 
Er werd gekozen voor de constructie van een stichting. Dit bestempelt de non-profit-doelstelling. Ge
meenten kunnen invloed op het inkoopbureau uitoefenen door zitting te hebben in het bestuur. De 
afgevaardigden zijn ondermeer burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen. 
De vorming van de stichting geeft aan dat het inkoopbureau buiten de betrokken gemeenten staat, 
maar richt zich wel hoofdzakelijk op de betrokken gemeenten. 

Het inkoopbureau is begin 2002 operationeel geworden. Tijdens de start waren tien gemeenten aan
gesloten bij het bureau. In vier jaar tijd is dat aantal gegroeid tot twintig. Dit grote aantal heeft geleid 
tot de vorming van een Dagelijks Bestuur, naast het algemene bestuur. Het Dagelijks Bestuur komt 
acht maal per jaar samen, het algemene bestuur drie maal. 

Het inkoopbureau verzorgt alle soorten inkoop, d.w.z. producten, diensten en werken. 

Werkwijze inkoopbureau 

Zeals gemeld, is het inkoopbureau ondergebracht in een stichting. De inkopers zijn werknemers van 
het inkoopbureau en worden dus door de stichting betaald. 
De betrokken gemeenten geven per jaar aan hoeveel werk ze willen uitvoeren door een inkoper van 
het inkoopbureau. Daarbij wordt een dagdeel als equivalent gebruikt. Het is voor de gemeenten in 
principe vrij op welke wijze zij gebruik willen maken van de diensten van de inkoper. Een inkoper heeft 
vaste gemeenten waar het werkt. In de regel zijn dit 1 a 2 gemeenten. De inkoper werkt op locatie, 
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vaste dagdelen per week. Men zou kunnen stellen dat de inkoper werkzaam is voor het inkoopbureau, 
maar gedetacheerd zit bij een gemeente. Om ervoor te zorgen dat een inkoper 'fris' blijft, wordt er niet 
langer dan twee a drie jaar bij dezelfe gemeente gewerkt. 
De donderdagmiddag en de vrijdagochtend warden gebruikt om alle inkopers bij het inkoopbureau te 
laten komen en ervaringen/ kennis/ etc. door te nemen en uit te wisselen . 

Doordat een gemeente van tevoren aangeeft hoeveel zij gebruik wil maken van het inkoopbureau, is 
het mogelijk op de vraag te anticiperen. Het geeft dus oak duidelijkheid aan het inkoopbureau. 

De kosten die een gemeente per dagdeel voor de stichting moet betalen is van tevoren vastgesteld. 
Op die wijze is het voor de gemeenten helder welke kosten er gemaakt warden. Bovendien warden 
die kosten per jaar vastgesteld door het algemeen bestuur waar elke gemeenten weer zitting in heeft. 
Op die wijze kan een gemeente controle behouden over de kosten die het maakt. 

Tussen de stichting van het inkoopbureau en de betrokken gemeenten bestaan contracten. In die 
contracten is vermeld dat de gemeente een minimaal aantal dagdelen per jaar zal afnemen bij het 
bureau. Dit wordt berekend aan het aantal inwoners van de betreffende gemeenten. Dit geeft het bu
reau een zekerheid van 'afzet'. 
In het verleden waren deze contracten voor bepaalde tijd . Tegenwoordig is dit voor onbepaalde tijd, 
met een minimale opzegtermijn van een jaar en lopend per kalenderjaar. Gemeenten hebben dus de 
mogelijkheid uit het samenwerkingsverband te stappen, maar ook het verband genoeg tijd te geven 
hier adequaat op te reageren. 

Resumerend kan men zeggen dat de werkwijze leidt tot: 
transparantie voor het inkoopbureau en de gemeenten; 
een laag risico voor de gemeenten doordat ze in grate mate zelf kunnen bepalen wanneer en 
waarvoor ze een inkoper van het bureau inzetten. Bovendien is het mogelijk uit te stappen; 
redelijke grate invloed van gemeenten op het 'externe' inkoopbureau door zitting te hebben in het 
bestuur. 

Taken inkoper 

In tabel 1 is opgenomen welke taken in het inkoopproces door wie dienen te warden uitgevoerd. De 
behoeftebepaling valt niet onder de verantwoordelijkheid van een inkoper. Het is de taak van een ge
meente om projecten te starten. Dit wel met advies van de inkoper. Die zal overzicht willen houden 
wat de activiteiten zijn in zijn gemeente. 
De inkoper is wel betrokken bij de fase waarin producten besteld warden. Uitvoerende taken heeft hij/ 
zij echter niet. Het contractbeheer, signaleren van afloop van contracten zijn taken waar de inkoper 
oog voor moet hebben. Het managen van de leveranciersrelatie is echter hoofdzakelijk een taak voor 
de betreffende gemeente. De inkoper is zijdelings wel betrokken. 

Veel van de gemeenten hebben beschreven op welke wijze inkoop in hun organisatie moet functione
ren . De plaats van de inkoper is daar oak bij bepaald. In de regel kan men stellen dat gemeenten 
steeds professioneler willen en moeten gaan werken. Enerzijds is dit om meer duidelijkheid binnen de 
eigen organisatie te hebben. Anderzijds warden de regels voor aanbestedingen steeds strenger en 
moet daar adequaat op ingesprongen warden. Het inkoopbureau kan merken dat gemeenten steeds 
vaker en intensiever beroep op haar doet. 

lndien het mogelijk is, warden aanbestedingen van verscheidene gemeenten gebundeld tot een totale 
grotere vraag. Het doel hiervan is om te profiteren van de grotere schaal. Dit gebeurt echter alleen 
wanneer het niet ten koste gaat van een of meerdere gemeenten. Een gezamenlijke aanbesteding is 
goed , maar mag niet koste wat kost doorgevoerd worden. Een reden om niet gezamenlijk te werk te 
gaan, kan zijn dat het Programma van Eisen te lastig wordt. 
Per jaar zijn er ongeveer 15 aanbestedingen die door gemeenten gezamenlijk in de markt warden 
'gezet' . Voorwaarde is dus wel dat de gemeenten hier mee instemmen. 
lndien wenselijk kunnen aanbestedingen gesplitst warden om in kleinere groepen samen te werken. 
Dan zal per project een apart team warden samengesteld . . 
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Prestaties 

Binnen het inkoopbureau worden de prestaties van de leveranciers niet bijgehouden. Dit is in eerste 
instantie de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. lndien nodig wordt er wel ingegrepen door 
een inkoper. Maar de monitoring van prestaties gebeurt 'op afstand'. lndien contracten gaan aflopen 
worden de leveranciers wel geevalueerd om mogelijk een contractverlenging aan te gaan. 
Zoals eerder gemeld komen medewerkers van het inkoopbureau wekelijks bij elkaar. Bij die bijeen
komsten worden de ervaringen met leveranciers uitgewisseld. Kennis wordt dus uitgewisseld. Er wordt 
niet actief een database of kennisbank bijgehouden. 

Elke inkoper dient elk half jaar verslag te doen van de inkoopactiviteiten in een gemeente. Daarin 
worden onder meer de financiele resultaten weergegeven, de ondernomen activiteiten van de inkoper, 
etc. 
Het is moeilijk prestaties te kunnen verbinden aan financiele gegevens. Dit komt doordat men in een 
budget-gedreven omgeving werkt. Een besparing of winst is afhankelijk van het begrote bedrag. Die 
begroting worden door een gemeente opgesteld en is moeilijk be'fnvloedbaar door een inkoper. lndien 
men meerjarige contracten afsluit waarin men een besparing weet te realiseren, zal die besparing 
slechts alleen voor het eerste jaar opgaan. De volgende jaren zal de begroting naar beneden zijn bij
gesteld. 

De tevredenheid van de klanten (gemeenten) wordt niet volgens een systeem vastgesteld. Er worden 
dus geen tevredenheids-onderzoeken uitgevoerd. In de halfjaarlijkse evaluaties kan mogelijke onte
vredenheid wel aan bod komen. 
De afgelopen jaren is er een trend geweest van meer gemeenten die wilden aansluiten bij het inkoop
bureau en vergroting van projecten bij bestaande 'klanten'. Dit kan worden opgevat als een aanwijzing 
dat de prestaties van inkopers individueel en het inkoopbureau in zijn geheel goed zijn. 

Tabel S, Inkoopproces met taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen. Bron : Inkoopbureau 
West-Brabant. 

Budgethouder Controller lnkoop 
(oemeente) (Gemeente) (Inkooobureau) 

1 Identificeren 
A Behoeftebeoalinq Uitvoerend Geen Adviserend 
B Bearoten Uitvoerend Uitvoerend Adviserend 
C Budgetaanvraag Uitvoerend Uitvoerend Geen 
D Keuze inkoooorocedure Adviserend Toetsen Uitvoerend 

2 Specificeren 
A Oostellen eisen/ wensen/ bestek Uitvoerend Geen Adviserend 

3 Selecteren 
A Voorselectie leveranciers Adviserend Geen Uitvoerend 
B Offertes vraaen Advise rend Geen Uitvoerend 
C Evaluatie offertes Uitvoerend Geen Uitvoerend 
D Onderhandelen Adviserend Geen Uitvoerend 
E Selectie leverancier Uitvoerend Geen Uitvoerend 

4 Contracteren 
A Oostellen <raam )contract Adviserend Wordt ge'informeerd Uitvoerend 

5 Afroepen 
A Afroeoen binnen contract Uitvoerend Achteraf toetsen Betrokken 

6 Bewaken 
A Levertiid- en kwaliteitsbewakina Uitvoerend Geen Betrokken 

7 Nazorg 
A Contractbeheer Uitvoerend Geen Uitvoerend 
B Evaluatie contract Uitvoerend Betrokken Uitvoerend 
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Leerpunten lnkoop-SSC's in de praktljk 

De twee praktijkgevallen hebben een belangrijk verschil. Het bedrijfsonderdeel Rabobank Concern 
lnkoop opereert in een commerciele omgeving. Hoewel het onderdeel zelf niet als doelstell ing heeft de 
winst te maximaliseren, is dit wel een belangrijk uitgangspunt van de interne klanten. In de situatie van 
het lnkoopbureau West-Brabant is dit anders. Het inkoopbureau functioneert in een non-profit omge
ving. Dit geldt voor het bureau, alsmede voor de klanten, de gemeenten. 

Buiten dit punt van verschil zijn er een aantal overeenkomsten. Seide organisaties hebben een redelijk 
groot aantal interne klanten die (bijna) volledig autonoom kunnen handelen. Ze kunnen elk een keuze 
maken op welke wijze zij de inkoop willen regelen. Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij SSC's die door 
een aantal Nederlandse ministeries zijn opgericht. Deze SSC's zijn in het leven geroepen door de top 
van ene ministerie en alle onderdelen hebben een grote mate van gedwongen winkelnering bij de 
betreffende SSC. 
De afwezigheid van de gedwongen winkelnering is dan ook een duidelijk kenmerk van beide casus
sen. lndien men te maken heeft met onafhankelijke autonome organisatieonderdelen dan zal het 
moeilijk tot onmogelijk zijn om een samenwerkingsverband op te leggen. Met name is dit het geval 
indien er sprake is van een overheidsorgaan. Dit laatste geldt omdat overheidsorganen doorgaans 
een monopoliepositie innemen, en dus niet door een markt gedwongen kunnen worden. 
lndien er geen sprake is van een gedwongen winkelnering, dan zal men andere manieren moeten 
vinden om (potentiele) klanten gebruik te laten maken van een SSC. Bij RCI wordt dit hier een strate
gie voor ingezet die men wel een verleidingsstrateg ie noemt. Dit houdt in dat men manieren moet 
vinden om een klant diensten uit te laten voeren door een buitenstaander. De klant moet overtu igd 
worden op basis van prijs, kwaliteit en/ of andere toegevoegde waarden. Maar alvorens een SSC zich 
kan bewijzen zal het dus het vertrouwen moeten hebben van de klant. Dit is expliciet het geval bij het 
lnkoopbureau West-Brabant waar een gemeente lid moet worden van het inkoopbureau. 

Resumerend kan men stellen dat indien er sprake is van autonome klanten, er geen situatie is waar 
gedwongen winkelnering kan worden doorgevoerd. Dit leidt tot een opzet in de organisatie waarin 
men de klanten moet 'verleiden' tot deelname of productafname. 
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Hoofdstuk 6: Ontwerpspecificatles en parameters 

6.1 lnleidlng 

In hoofdstuk 4 zijn de betrokken politieregio's nader bekeken. Er is geconcludeerd dat er duidelijke 
verschillen bestaan in de ontwikkelingsgraden van de pol itiereg io's. In hoofdstuk 5 is dieper ingegaan 
op verschillende vorrnen van samenwerking en vervolgens zijn bestaande inkoopverbanden nader 
onder de loep genomen. 

In dit hoofdstuk worden de analyses gebruikt om een eerste stap te zetten naar een ontwerp voor 
inkoopsamenwerking in zuidelijk 'Politie-Nederland'. Uit de analyses zijn een aantal voorwaarden ge
komen waaraan het ontwerp dient te voldoen. Een aantal van die voorwaarden kunnen gezien worden 
als vereisten. De analyses wijzen uit dat er rekening gehouden moet worden met deze aspecten. De
ze zijn verwoord in paragraaf 6.2 Ontwerpspecificaties. 
Naast de specificaties zijn er onderwerpen die van belang zijn voor het ontwerp, maar waar niet on
voorwaardelijk aan voldaan moet worden. Deze zogenaamde ontwerpparameters bieden de mogelijk
heid de nadruk van het ontwerp te verleggen . Deze komen aan bod in paragraaf 6.3 Ontwerpparame
ters. 

6.2 Ontwerpspecificaties 

Bij het maken van het ontwerp moet voldaan worden met een tweetal ontwerpspecificaties. Deze as
pecten zijn: 

verschillen in de ontwikkelingsgraden, 
'zachte' aspecten waarvan vertrouwen het belangrijkste is. 

Verschillen ontwikkelingsgraden 

In Hoofdstuk 4 is uitgebreid geanalyseerd hoe ontwikkeld de inkooporganisaties zijn van de zes poli
tieregio's. Er is vastgesteld dat de professionaliteit van de regio's niet gelijk is. Om meer van de cijfers 
van de meting te begrijpen, zullen die eerst dieper geanalyseerd worden. In tabel 5 is een overzicht 
gegeven van de regio's en de scores. Hierbij is per regio de hoogste en de laagste score weergege
ven. Volgens de theorie van het MSU+-model zou de 'strict-step' methode gevolgd moeten worden . 
Die houdt in dat een inkooporganisatie pas een bepaald niveau haalt als aan alle aspecten daarvan 
voldaan is. Wanneer we deze methode strikt volgen, zouden alle uitslagen laag uitvallen en vrijwel 
gelijk zijn. Door ook de hoogste score per aspect weer te geven, worden er echter toch aanwezige 
significante verschillen blootgelegd. 

Tabel 6, Resultaten van de metingen in de politiregio's. Per aspect zijn de hoogste en de laagste score gegeven. 
N.B. Het aspect 'Commitment' bestaat uit een score en voor 'Informatiesystemen' geldt dat alle regio's op een 
onderdeel gescoord hebben. Als gevolg hiervan zijn bij deze twee aspecten geen tweede score gegeven. 

Zeeland Midden en Brabant Limburg- Limburg- Brabant-
West Brabant Zuid-Oost Noord Zuid Noord 

Commitment 4 6 1 1 2 1 

Organisatiestructuur 2 3 1 1 2 1 
3 7 3 1 5 2 

Leveranders 2 6 1 1 1 2 
management 3 7 6 2 6 5 
Informatiesystemen 2 2 2 1 2 2 
Prestatiemetingen 1 2 2 1 2 1 
leveranciers 3 3 2 1 3 2 
Inkooppersoneel en 2 2 1 1 1 1 
vaardigheden 4 4 4 2 4 2 
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Uit deze tabel valt een tweetal zaken op. Politieregio Midden en West Brabant heeft de hoogste score. 
De laagste scores zijn te vinden in Limburg-Noord en in mindere mate in Brabant-Noord. Dit komt 
overeen met de conclusies die in Hoofdstuk 4 al zijn geconstateerd . 
De tabel geeft echter ook een beeld op welk aspect er slecht gescoord wordt. Bij alle regio's blijven de 
informatiesystemen en de prestatiemetingen van leveranciers achter. Als een inkooporganisatie van 
een regio meer balans wil krijgen in haar kwaliteiten zal hier veel aandacht aan gegeven moeten wor
den. Op deze gebieden zullen dan ook mogelijkheden tot verbeteringen liggen. 

Bij het maken van een nieuw ontwerp voor de politieorganisatie is het belangrijk de verschillen in de 
ontwikkelingsgraden te 'tackelen'. Een voorwaarde voor het ontwerp zal zijn dat de verschillen niet of 
nauwelijks tot uiting komen. Oat betekent dat in de huidige organisaties niet of wein ig veranderd kan 
worden. De aanpassing van processen en procedures moet minimaal zijn. Hierbij valt met name te 
denken aan de operationele inkoop omdat dit in alle regio's redelijk strak is vastgelegd. 
Wat betreft de tactische inkoopactiviteiten zal het makkelijker zijn die 'uit' een aantal regio's te halen, 
dan die in andere achtergebleven reg io's op het peil van de voorlopers te brengen. Dit zal inhouden 
dat het ontwerp een situatie nastreeft waarin inkoopactiviteiten 'verplaatst' worden. Ze moeten uitge
voerd worden door medewerkers die de juiste kennis en kunde hebben en opereren in een omgeving 
dat aansluit bij een professionele aanpak. 
De specificatie houdt dus in dat inkooptaken in een nieuwe omgeving opgepakt worden, in plaats van 
de oude te verbeteren . 

Vertrouwen 

Een samenwerking wordt doorgaans opgezet omdat men ervan overtuigd is dat men gezamenlijk een 
beter resultaat kan boeken, dan wanneer de partijen individueel acteren. Financiale voordelen kunnen 
hierbij een drijvende factor zijn, evenals het delen van kennis. Zogenaamde 'harde' argumenten kun
nen dus partijen bij elkaar brengen. Zachte aspecten mogen echter niet vergeten worden . Er zal een 
wil moeten zijn om een gezonde relatie op te ku·nnen bouwen. 

De praktijkgevallen zoals die zijn beschreven in Hoofdstuk 5 geven dit ook aan. Zowel Rabobank 
Concern lnkoop (RCI) als lnkoopbureau West-Brabant geven aan dat zij hun klanten niet kunnen en 
niet willen dwingen gebruik te maken van hun diensten. De gedachte is dat wanneer een product goed 
en is en de relatie gezond is, de klanten vanzelf overtuigd zullen raken. Bij RCI is dit ook wel de ver
leidingsstrategie genoemd. Een klant die overtuigd is van de (interne) leverancier zal veel loyaler 
staan tegenover de leverancier. 
Het lnkoopbureau gaat daarin nog een stapje verder. De gemeenten die deelnemen in het verband 
kunnen in principe altijd uitstappen. lndien het inkoopbureau niet naar de wensen opereert, zal het 
een deelnemer verliezen. Het vertrouwen in de samenwerking moet voldoende sterk zijn. 

Poen heeft namens Atos Consulting onderzoek gedaan naar kritische succesfactoren bij het opzetten 
van Shared Service Centers. Deze centra richten zich niet specifiek op inkoop. Het onderzoek is uit
gevoerd bij een aantal Nederlandse gemeenten en ministeries. Poen (2005) concludeert dat voor bei
de groepen geldt dat vertrouwen van groot belang is. Dit belangen wordt explicieter gemaakt in: 

Rekening houden met weerstand bij het opzetten van de SSC, 
Klantgericht denken in het SSC, 
Prestatieafspraken maken tussen het SSC en de interne klant. 

De wijze waarop een samenwerkingsverband wordt opgezet en de structuur ervan is bepalend voor 
het succes. Mensen die gedwongen warden en niet overtuigd zijn, zullen succes in de weg staan. 

lndien men activiteiten uit handen geeft, heeft dit gevolgen voor de autonomie. De regio's zullen op 
een directe wijze invloed moet hebben op de nieuwe gang van zaken. Spelers moeten (directe) in
vloed kunnen uitoefenen op de samenwerking. Hierbij valt in het meest extreme geval oak beaindiging 
van de samenwerking. 
Buiten het aspect van invloed kunnen uitoefenen op het gezamenlijke orgaan, dient het oak een toe
gevoegde waarde te hebben voor alle partijen. Elke regio zal een of meerdere punten moeten zien 
waarin de samenwerking nut heeft voor die betreffende regio. De nieuwe situatie moet voor elke deel
nemer minimaal een voordeel bieden die ze momenteel niet hebben. Dit houdt in dat oak de beste 
regio een sprang voorwaarts moet kunnen maken met behulp van de samenwerking. 
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Het nieuwe ontwerp krijgt dus als specificatie mee dat de gezamenlijke opzet de deelnemers ruimte 
biedt wanneer en op welke manier ze meedoen. Verder dient het voor elke reg io een verbetering op te 
leveren . Dit kan in geld uitgedrukt worden, maar ook in kwaliteit van service. 
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6.3 Ontwerpparameters 

Twee belangrijke voorwaarden waar het ontwerp aan dient te voldoen, zijn in paragraaf 6.1 vastge
steld. Er kunnen nu onderwerpen bepaald worden waar meer ruimte is om keuzes te maken. De keu
zes hebben invloed op de uiterlijke kenmerken van het ontwerp, zonder de inhoud te zeer aan te tas
ten. Het kan naar de smaak van betrokkenen ingevuld worden. De ontwerpparameters bieden de mo
gelijkheid het ontwerp naar wens aan te passen. Orie parameters zijn van belang hierbij. De volgende 
parameters komen in deze paragraaf aan bod: 

organisatievorm, 
inkoopactiviteiten, 
verdeling kosten en baten. 

Organisatievorm 

Tijdens de analyse-fase van het onderzoek is bekeken welke vormen van inkoop-samenwerking be
staan. Schotanus en Telgen (2005) hebben daarbij een indeling aangehouden die uitgaat van twee 
parameters. Oat zijn de intensiviteit van de samenwerking en het aantal gezamenlijke activiteiten . Als 
activiteiten kan men het aantal inkooptrajecten gezien, maar ook de activiteiten binnen een inkooptra
ject. 

Cl F1-team 0 
0 

Gezamenlijk 
:I: i!len schaalvoordelen Weinig bepa/ende 

transactiekosten specs bepalen informatie delen deelnemers/ bij voorkeur 

leren van elkaar 
gelijk aan elkaar 

armonisatie 

..., 
E ·s: 
'iii 
C: 
2 
C: ..... 

Meeliften Busreizen 
schaalvoordelen schaalvoordelen 

Niet gezamenlij 
transactiekosten transactiekosten 

Veel (verschiliende) informatie delen informatie delen 
specs bepalen 

Cl 
deelnemers 

(1J 
(1J 
-I 

L.aag Aantal gezamenlijke activiteiten Hoog 

Figuur 9, De matrix van Schotanus en Telgen (2005) geeft een beeld wat de huidige positie van 
cluster zuid is en wat de gewenste richting voor de toekomst zal zijn. 

Het cluster zuid gaat drie tot vijf inkooptrajecten per jaar gezamenlijk aan. Binnen die trajecten wordt 
met regelmaat samengewerkt. Zo worden programma's van eisen uitgewisseld en procedures afge
stemd. Er is dus geen sprake van incidentele samenwerking. Anderzijds is er ook geen sprake van 
structurele samenwerking. In de regel is er sprake van samenwerking op ad hoc basis. Een handvol 
aanbestedingen worden binnen het verband behandeld, een groot aantal (nog) niet. 
Wat betreft de intensiviteit voor de deelnemers wordt er ook volgens een extreme van de schaal ge
werkt. De deelnemers hebben een invloed op het proces, er wordt niet meegelift door partijen. 
De samenwerking die er momenteel bestaat moet gezien worden als een Carpool-verband. Er is 
sprake van lead-buying, afwisselende kartrekkers in inkooptrajecten. Deze constatering wordt gedeeld 
door Schotanus en Telgen (2005) die de Nederlandse politieregio's aanhalen als voorbeeld van Car
pooling. 

De insteek van dit onderzoek is dat er de wens is de bestaande samenwerking uit te bouwen. Dit kan 
enerzijds door het aantal inkooptrajecten te vergroten. Anderzijds is dit mogelijk door in de trajecten 
meer gezamenlijk op te trekken. Het betekent in ieder geval een vergroting van het aantal activitei-
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ten.In Figuur 9 betekent dit dat de wens is zich aan de rechterkant van de matrix te positioneren. In 
principe kan men de keuze maken op welke intensiviteit zou willen doen. 
Volgens de theorieen van Schotanus en Telgen zal het niet makkelijk zijn een F1-team te gaan vor
men. Als belangrijke voorkeur wordt gesteld dat de deelnemers gelijk aan elkaar zijn . Dit is een aspect 
waarvan is vastgesteld dat er niet aan voldaan wordt. Een andere belangrijke belemmerende factor is 
de ontwikkelingsgraad van de deelnemers. Het verschil is professionaliteit is vrij groot. Dit maakt het 
moeilijk een juiste afstemming te vinden tussen de deelnemers. 
De verschuiving betekent dat het concept van en Shared Service Center in aanmerking komt. Scho
tanus en Telgen hebben die vorm van samenwerking ingedeeld bij een Busreis (Schotanus en Telgen, 
2005). Een tussenvorm van een F1-team en een Busreis behoort ook tot de mogelijkheden. In deze 
situatie is er een directere relatie tussen de deelnemers en niet alleen met de dienstverlenende enti
teit. 

De kennis van Strikwerda (2003) geeft meer duidelijkheid voor het ontwerp. De zes verschillende 
vormen van een SSC zijn: 

(a) is een SSC als interne joint venture van de Business Units (BU). 
(b) is een SSC dat door de RvB als verplicht te gebruiken infrastructuur wordt opgelegd aan de 

BU's. 
(c) is een SSC gehangen onder corresponderende functionele stafafdeling. 
(d) In model (d) is er een leidende BU die ook voor andere BU's diensten verzorgt. 
(e) is een SSC georganiseerd buiten de interne organisatie van de onderneming in de vorm van 

een joint venture. 
(f) is een SSC dat georganiseerd is als een zelfstand ige onderneming in de markt en op con-

tractbasis voor de onderneming werkt (Business Process Outsourcing). 

De specifieke situatie van de zuidelijke politiekorpsen maakt een aantal vormen onmogelijk. Er is geen 
sprake is van een overkoepelende 'concern'. De politieregio's zijn elk hun eigen rechtspersoon en 
warden juridisch gezien niet van boven af aangestuurd. Dit maakt de variaties (b), (c) en (e) dus on
mogelijk. 
In variant (d) warden diensten verzorgd door een van de deelnemers van de samenwerking. Dit is 
echter niet wenselijk. De betreffende partij die het SSC herbergt is gebonden aan de constructie. Het 
zal bijna onmogelijk uit de samenwerking te stappen. Bovendien zorgt de vorm ervoor dat de kans 
groat is dat er een bepalende partij komt. 
Dit betekent dat er slechts twee vormen in aanmerking komen voor de casus. Beide vormen betreft 
een joint venture. Het onderscheid ligt wel in het feit of deze joint venture binnen of buiten de be
staande entiteiten moet liggen. Dit ia vooral een juridisch verschil. De externe joint venture is een ei
gen rechtspersoon, de tweede niet. Wat betreft het functioneren hoeft het niet te verschillen. Bij vorm 
(a) hebben de politieregio's een directe zeggenschap over de cOOperatie. Bij de andere vorm kan dit 
gerealiseerd warden door een stichting op te richten. De inkooptaken warden door de stichting uitge
voerd. De betrokken regio's kunnen de stichting leiden door zitting te hebben in het stichtingsbestuur. 
Dit is vergelijkbaar met het lnkoopbureau West-Brabant. Dit is te zien in Figuur 10. 
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Figuur 10, De toepasbare en niet-toepasbare vormen van een SSC. Bron: Strikwerda, 2003 

lnkoopactiviteiten 

lndien we over samenwerking praten, zal een belangrijke vraag zijn welke activiteiten gezamenlijk 
uitgevoerd gaan worden. Bij inkoop zijn drie niveau's van activiteiten te onderscheiden, het strate
gisch, tactisch en operationeel niveau. 
Figuur 11 deelt de drie niveau's in. Bij de tactische inkoop worden drie deelgebieden onderscheiden. 
Categorie management beslaat het gebied dat te maken heeft met de inkoopanalyses die binnen een 
organisatie uitgevoerd kunnen worden. Welk onderscheid moet er tussen verschillende producten 
diensten gezien worden? Een bekende aanpak daarvoor is de methode van Kraljic. 
Onder Contracten beheer wordt verstaan het monitoren van contracten. Houden alle partijen zich aan 
de contractafspraken? Wanneer lopen contracten ten einde? 
Onder Leveranciersmanagement vallen alle zaken die betrekking hebben op de relatie met de leve
rancier en de prestaties van die partij. 
De initiele inkoop valt ook onder de tactische niveau. Het doorlopen van een aanbestedingstraject 
bestrijkt vlakken van alledrie de deelgebieden. 

Uit de analyses van de politieregio's is gebleken dater op het tactische niveau er weinig sprake is van 
vaste procedures. In het algemeen wordt er ad hoc en op gevoel gewerkt. Dit biedt mogelijkheden tot 
verbetering. Bovendien is uit een analyse van de ontwikkelingsgraden van de politieregio's gebleken 
dat er met name bij het leveranciersmanagement ruimte voor professionalisering is. 
Uit de gesprekken met inkopers van de verscheidene regio's is gebleken dat men veelal gebruik 
maakt van een vorm van een contractenbeheer systeem. Het is echter lastig alle bestaande contrac
ten te verwerken. Een goed contractenbeheersysteem is wel een voorwaarde om niet voor onver
wachte verrassingen te komen staan. 

De operationele inkoop is in alle regio's vrij strak geregeld is. Er zijn procedures vastgelegd en er wor
den documenten gebruikt om dit te monitoren. Het blijkt dat dit vaak onder leiding staat van de afde
ling die de (financiele) administratie herbergt. 
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Figuur 11, Inkoopactiviteiten verdeeld over drie niveaus. Bron: Atos Consulting. 

Verdeling kosten en baten 
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Uit een eerste analyse is reeds gebleken dat de politieregio's sterk verschillen in grootte. In Hoofdstuk 
1 is vastgesteld dat het verschii tussen het grootste korps, Midden en West Brabant en het kleinste, 
Zeeland een factor 2, 7 is. Het verschii wordt oak uitgedrukt in het aantal inkoopmedewerkers. In Mid
den en West Brabant zijn een vijftal inkopers actief, terwijl dit in Zeeland blijft steken op twee. 

In het zuidelijk cluster warden een klein aantal aanbestedingen per jaar gezamenlijk ondernomen. In 
de praktijk spreekt men niet over eventuele financiele kosten. De kosten van de aanbesteding warden 
zogezegd met een gesloten knip gedaan. Dit betekent dat de kosten niet over de deelnemers warden 
verspreid. Om de kosten redelijkerwijs te verdelen, gaat men er vanuit dat elk korps met regelmaat 
een aanbesteding leidt en de daarbij horende kosten draagt. 

lndien er sprake is van incidentele samenwerking en beperkte kosten zal dit niet tot prablemen leiden. 
Naarmate de samenwerking intensiveert, dienen de deelnemers kritischer te kijken naar de kosten en 
de baten van de co6peratie. 
Een analyse van de kosten en de baten zullen de verschillen in vraag naar praducten en diensten 
bloat leggen. Daarbij kan men aannemen dat naarmate een korps grater is, de afname van praducten 
en diensten oak toenemen. 

Schotanus et al (2005) stellen vast dat het verdelen van kosten en baten van belang is in een samen
werkingsverband. Samenwerkingsverbanden worden met name oak opgericht om een interessante 
partij te warden in de markt van de leverancier. Op deze wijze tracht men aantrekkelijke prijzen af te 
dwingen. 
De economische voordelen kunnen in het geding komen op het moment dat ze ongelijk of oneerlijk 
verdeeld warden onder de participanten. Het voordeel dat men kan bereiken uit schaalvoordeel be
staat uit drie onderdelen: 

besparing door en voor eigen organisatie, 
besparing door anderen voor de eigen organisatie, 
besparing door eigen organisatie voor anderen (Schotanus et al, 2004). 

Kosten en toegevoegde waarden kunnen gelijk onder de deelnemers verdeeld warden. Dit kan echter 
tot 'scheve ogen' leiden. De toegevoegde waarde van Mn deelnemer kan grater zijn dan die van an
deren. Het voordeel dat die partij haalt, is dan relatief kleiner dan die van de anderen. Als er sprake is 
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van incidentele verbanden kan men dit terzijde laten liggen. Echter, de casus van dit project betreft 
een meer structurele vorm van samenwerking. 

Er zijn vier methoden om een slechte verdeling te voorkomen. Schotanus et al (2004) geven de vol
gende mogelijkheden: 
1. de juiste partners qua grootte en aantal zoeken, 
2. andere allocatiemethode gebruiken, zoals 

partner krijgt niet meer dan het aan toegevoegde waarde oplevert 
partner mag niet minder krijgen dan de besparing voor en door hemzelf 
compromis sluiten, rekening houden met toegevoegde waarde en eerl ijkheid 

3. compensatie middels kostenallocatie en/ of inzet 
4. zelfde prijs hanteren en mogelijke ongelijkheid accepteren 

De eerste oplossing zal geen oplossing bieden voor cluster Zuid. Ze hebben de wens uitgesproken 
met elkaar samen te werken, ondanks de verschillen in grootte. 

Oplossing 2 zal in de praktijk niet makkelijk uit te voeren zijn. Om een andere, eerlijkere methode toe 
te passen, moet men goed op de hoogte zijn van de kosten die alle partijen maken. Het zal nog lasti
ger zijn om potenti~le besparing helder te krijgen. Op andere manier voordelen alloceren zal dus vaag 
worden. Het is eventueel wel mogelijk een compromis te sluiten op basis van indicaties. 
De derde methode houdt in dat de cooperatie een eerlijke verdeling probeert te bereiken door alleen 
naar de kosten te kijken. Daarbij wordt aangenomen dat de inzet van mensen uitgedrukt moet worden 
als (in)directe kosten. Compensatie kan ook plaatsvinden middels niet-inkoop gerelateerde samen
werking. 
De laatste oplossing lijkt het eenvoudigste. 'Gewoon' accepteren dat niet alle partijen evenveel voor
delen hebben bij de samenwerking. Dit zal wel duidelijk uitgesproken moeten worden. Alie partijen 
moeten overtuigd zijn dat ze achter de samenwerking staan. Het kan leiden tot een wat meer politieke 
afweging. Zachte argumenten worden belangrijker. 
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Hoofdstuk 7: Ontwerp 

7.1 lnleidlng 

In het vorige hoofdstuk zijn de eisen naar voren gekomen waaraan het ontwerp voor de samenwer
king dient te voldoen. 
In dit hoofdstuk zal een ontwerp gegeven warden dat de inkoopsamenwerking tussen de politieregio's 
vergroot. Daarbij wordt eerst uitgewerkt hoe dit zal moeten functioneren. Er zal een zogenaamd Func
tioneel Ontwerp gemaakt worden. In dat ontwerp worden de inkoopactiviteiten die in aanmerking ko
men om gezamenlijk opgepakt te warden, onder de loep genomen en toebedeeld aan een speler of 
rol. 
Aan de hand van het Functioneel Ontwerp zal een mogelijke oplossing gegeven warden. Dit uiteinde
lijke ontwerp is een oplossing. Daarmee wordt bedoeld dat het voldoet aan de gestelde eisen en past 
bij de gevraagde functionaliteit. Er zullen mogelijk ook andere oplossingen voor handen zijn. 

7 .2 Functioneel ontwerp 

Het Functioneel Ontwerp brengt in kaart welke taken door de regio's gezamenlijk ondernomen kunnen 
worden, en welke bij de individuele partijen moeten liggen. De basis wordt gevormd door 'de verdeling 
van de (inkoop-)activiteiten. In Hoofdstuk 6 zijn een drietal hoofdtaken vastgesteld die in aanmerking 
komen voor een gezamenlijke onderneming. De taken worden eerst nader beschreven en vervolgens 
uitgewerkt in activiteiten. 

De drie hoofdtaken zijn: 
1. Het begeleiden en uitvoeren van aanbestedingstrajecten. 
2. Het beheren van contracten. 
3. Monitoren van leveranciersprestaties en contacten onderhouden met leveranciers. 

Ad. A. Het betreft de initiele inkoop. De behoefte aan producten en diensten moet door de cooperatie 
gesignaleerd worden. Dit kan mede aan de hand van de informatie afkomstig uit het contractenbe
heer. Het kan ook aangegeven worden door de politieregio's 

Ad. B. Een belangrijke bron van informatie zijn de contracten. Die informatie is voor twee zaken be
langrijk. Ten eerste geeft het aan wanneer contracten af gaan !open en er 'actie ondernomen' moet 
worden. Ten tweede is het belangrijk om leveranciers te kunnen monitoren. Prestaties van de leve
ranciers moeten conform afspraak zijn. Voor facturen geldt hetzelfde. De cooperatie krijgt de taak de 
informatie inzichtelijk te maken voor belanghebbenden, zoals operationele inkopers en medewerkers 
die facturen controleren. 

Ad. C. Uit de analyses is gebleken dater momenteel weinig aandacht wordt besteed aan het monito
ren van leveranciers. Men weet niet of die goed of slecht zijn en waar verbeteringen mogelijk zijn. 
Tijdens de aanbestedingsfase kan er gezamenlijk opgetreden worden om te profiteren van de voorde
len van de schaalgrootte. Op die manier kan men een interessante klant zijn voor een leverancier. 
Deze methode om de machtsverhoudingen meer aan de kant van de klant te krijgen kan doorgetr'ok
ken worden tijdens de looptijd van een contract. lnformatie en kennis over leveranciers moet gedeeld 
worden. Zo kan men ook na een aanbesteding een belangrijke speler blijven voor de leverancier. 

A. Aanbestedingstrajecten 

Momenteel worden er met enige regelmaat aanbestedingen gezamenlijk ondernomen. Het heeft 
daarbij vaak een ad hoc-karakter. Elke aanbesteding wordt op een verschillende manier aangepakt. 
Goed gezamenlijk ondernemen vereist dat hier meer structuur in komt. Het moet duidelijk zijn welke 
activiteiten door een gezamenlijke entiteit ingevuld worden, en welke door de individuele deelnemers 
opgepakt moet worden. 
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De analyse die uitgevoerd is bij lnkoopbureau West-Brabant heeft meer inzicht gegeven in de taken 
die bestaan om tot een contract te komen. In Tabel 5 zijn de activiteiten gegeven. Deze zijn verwerkt 
in Figuur 12. 

Identificeren Behoefte Bgroten 
bepaling 

Specificeren 

Selecteren 

Contracteren 

Budget 

___ _, 

Keuze 
inkoop 
procedur 

Onder 
handelen 

Selectie 
leverancier 

Figuur 12, Inkoopstappen en activiteiten die behoren bij de aanbesteding van een product 
of dienst zeals die door Inkoopbureau West-Brabant zijn gedefinieerd. 

Het figuur geeft de eerste inkoopstappen weer, zoals die vaak in de theorie ook wordt gegeven (o.a. in 
Van Weele, 2002). Het figuur geeft echter naast de stappen ldentificeren, Specificeren, Selecteren en 
Contracteren er ook meer specifieke deelstappen ervan. De details zijn afkomstig van een inkoopbu
reau dat voor de publieke sector werkt. Het is daardoor sterk verwant met de publieke politie
organisatie. Er is wel een extra activiteit toegevoegd bij Specificeren. In deze stap is er onderscheid 
gemaakt tussen het opstellen van het Programma van Eisen en het invullen ervan. 

ldentificeren 
Onder de term ldentificeren vallen de activiteiten die ondernomen worden om tot een besluit te komen 
dat een product of dienst verworven moet warden. Een publieke organisatie als de politie is een bud
get-gedreven organisatie. Oat houdt in dat aan het begin van een jaar bekend is hoeveel aan iets uit
gegeven kan warden en binnen dat budget keuzes kan maken. In principe zal dit budget gedurende 
het jaar niet veranderen. Dit heeft invloed op de aankopen die gedaan kunnen warden. 
De Behoeftebepaling kan op twee wijzen gebeuren. lndien er sprake is van een nieuw product, zal de 
vraag komen van de toekomstige gebruiker. Er kan ook sprake zijn dat het aflopen van contracten 
mensen aanzet tot de vraag of een product of dienst nog gewenst is. De Behoeftebepaling kan dus 
afkomstig zijn van de klant of van de contractbeheerder. 
Vervolgens zal er ruimte moeten zijn in de Begroting voor de aankoop. Dit zal bepaald moeten warden 
door de financiele diensten van een organisatie. Het zal dus bij de individuele deelnemer liggen. Deze 
zal verder ook de Budgetaanvraag moeten verzorgen. 
Tijdens de lnkoopprocedure wordt gekeken op welke manier een aanbesteding wordt uitgevoerd. Met 
name voor de publieke sector is de regelgeving hiervoor van belang. Elke vorm van aanbesteding 
heeft eigen kenmerken. Die warden mede bepaald door de financiele omvang van de aanbesteding, 
de duur van het contract, aantal deelnemers, etc. Dit heeft grote invloed op de vraag of je een verwer
ving alleen of met andere partijen samen wilt doen. Dit is een kwestie die voor alle partijen van belang 
is. Het is daarom belangrijk dat alle partijen hier invloed op kunnen hebben. Het zal in overeenstem
ming van iedereen gedaan moeten worden. 

Specificeren 
De aankoop moet voldoen aan de wensen en eisen van de klant. Deze moet hier desgewenst een 
stem in kunnen hebben. Maar elke regio is verschillend van aard en omvang. Oat leidt ertoe dat niet 
alle wensen overal hetzelfde zullen zijn. Regio's zullen zelf de wensen en eisen moeten definieren. De 
eisen kunnen tussen de regio's vergelijkbaar gemaakt worden als ze in dezelfde structuur. en onder-
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werpen zijn vastgesteld. De Structuur van het Programma van Eisen moet gezamenlijk opgesteld 
worden. Het lnvullen ervan kan dan door elke partner afzonderlijk gebeuren. 

Selecteren 
Afhankelijk van de vorm van de aanbesteding, kan de aanbesteder een aantal leveranciers om een 
offerte vragen. Vervolgens worden de offertes beoordeeld en kan er eventueel verder over onderhan
deld worden. De Voorselectie, Offerte-aanvraag, en Beoordeling en de Onderhandelingen moeten 
door de partijen gezamenlijk gedaan worden. Op die wijze heeft een leverancier een partij om mee te 
praten en staan de politieregio's gezamenlijk sterk. De uiteindelijke Leverancierselectie moet onder
steund worden door de betreffende politieregio's. Dit moet daarom door de gezamenlijke partij, als
mede elk individuele regio bekrachtigd worden. 

Contracteren 
Het opstellen van de contracten heeft een sterk juridisch karakter. Het heeft geen zin dit door elke 
regio dit apart te laten doen. Dit zal enkel veel dubbel werk opleveren. Bij het opstellen van alle con
tracten moeten wel eventuele specifieke wensen van regio's verwerkt zijn. 

Het aanbestedingsproces kent veel kleine stappen. Een groat gedeelte kan gezamenlijk gedaan wor
den. Enkelen moeten door elke regio zelf uitgevoerd worden. Figuur 13 geeft grafisch weer hoe de 
taakverdeling moet zijn . 

Gezamenlijk Individueel 

Behoefte~ Budget 
bepaling~ 

Soeclficeren 

Contracteren 

Figuur 13, De inkoopstappen en activiteiten verdeeld over de spelers. 

B. Contractbeheer 

In 2000 zijn de resultaten van onderzoeksgroep Cebra van de Technische Universiteit Eindhoven 
gepubliceerd. Het onderzoek betrof de mogelijkheden tot E-commerce in Business-to-Business rela
ties. Binnen het onderzoek is vastgesteld uit welke stappen een proces voor elektronisch inkopen 
bestaat (Cebra, 2000). Het onderwerp van dit afstudeerrapport is niet direct elektronisch inkopen. Het 
geeft echter wel een duidelijk beeld van de taken en rollen die om de hoek komen kijken bij goed con
tractbeheer en het monitoren van de acties van leveranciers. 
Het beheer van contracten wordt concreter gemaakt door een catalogus op te zetten. In een zoge
naamde Producten- en Dienstencatalogus (PDC) wordt voor geautoriseerden kenbaar gemaakt welke 
producten en diensten tegen welke voorwaarden bij welke leveranciers beschikbaar zijn. 

Cebra heeft voor haar onderzoek vastgesteld dat grate voordelen behaald kunnen worden indien een 
PDC digitaal beschikbaar is voor de betrokkenen. In de optiek van het onderzoek voor de politieregio's 
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is dit van minder belang. Het leerpunt is te vinden bij de activiteiten en de verdeling ervan. In Figuur 
14 zijn de activitei ten in beeld gebracht. De figuur komt gedeeltelijk overeen met de activiteiten zoals 
die in het figuur van het vorige hoofdstuk zijn afgebeeld. De operationele taken zijn nagenoeg gelijk. 
De tactische inkoopfunctie zoals die in het figuur van Cebra zijn gegeven, zijn een detaillering van 
"Contract Beheer", genoemd in Figuur 11 . 

Tactische inkoopfunctie Operationele lnkoopfunctie 

catalogus0"'°'- Pro<foct- ► Bestelle~ Les<reJ beheer satie selectie 

.__ __ --,.1 --~ 

Rapportage en bestut1ng 

Figuur 14, Procesbeschrijving voor elektronisch inkopen. Bron: Cebra, 2000. 

Als we kijken naar de tactische functie van het beheren van contracten, komen contractbeheer, cata
logusmanagement en autorisatie naar boven. Cebra heeft die als volgt omschreven: 
Contractbeheer: beheer van commerciele afspraken tussen afnemer en leverancier over productpak
ketten en procedures; 
Catalogusmanagement: beheer van de productgegevens van leveranciers; 
Autorisatie: toewijzen van taken en verantwoordelijkheden aan medewerkers en controle daarop (Ce
bra, 2000). 

Het contractbeheer is een voortvloeisel van de aanbesteding. Tijdens die fase zijn de afspraken vast
gelegd. Het is dan ook verstandig het beheer van die afspraken bij de mensen te leggen die het over
een zijn gekomen. Zij zullen het beste bekend zijn van de afspraken en de wijze waarop ze tot stand 
zijn gekomen. 

De contracten en afspraken moeten gecommuniceerd worden met de interne klanten. Zij dienen op de 
hoogte te zijn wat ze van leveranciers kunnen verwachten en aan welke voorwaarden zij dienen te 
voldoen. De communicatie kan via de PDC verlopen. Hierin is verwerkt op welke wijze de klanten 
producten en diensten kunnen bestellen. Het is van belang dat de informatie juist aankomt bij de klant. 
Dit is een taak dat voor elke deelnemer gelijk moet zijn. Het beheer zal' dus gezamenlijk geco6rdi
neerd moeten worden. 

Wat betreft de autorisatie moet in ogenschouw genomen worden dat de politie-organisaties sterk ver
schillen van opbouw. De taken en verantwoordelijkheden zijn niet overal gelijk. Dit heeft invloed op de 
rollen van medewerkers. Men kan niet in een gezamenlijk orgaan bepalen hoe andere spelers moeten 
werken. Maar het is wel van belang dater een bepaalde mate van duidelijkheid is. 
De verantwoordelijkheid van autorisaties zal dus bij de individuele spelers moeten liggen, ondersteunt 
met advies van het gezamenlijke overleg. 

De taken die onder het contractbeheer vallen zijn verwerkt in Figuur 15. Hierbij is aangegeven welke 
verantwoordelijkheden gezamenlijk opgepakt moeten worden, en welke door de individuele spelers 
uitgevoerd dienen te worden. 
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C. Leveranciersmanagement 

De voorgaande twee onderwerpen hebben een over
zichtelijk chronologisch verloop. Zeker bij aanbeste
dingen is in de regel een vaste volgorde waarop acti
viteiten verlopen. Ook bij het contractmanagement 
bestaat er een logica in de volgorde. Bij het managen 
van leveranciers is dit minder het geval. Er zijn een 
aantal taken die synchroon verlopen. 
Het MSU+ model van NEVI (NEVI, 2005) geeft een 
aantal taken die leiden tot meer inzicht in de presta
ties van leveranciers. Deze zijn tevens verwerkt in de 
vragenlijst die de basis heeft gevormd van de analyse 
van alle inkooporganisaties van de politieregio's. De 
volgende taken zijn daarbij voor het voetlicht geko
men: 

Gezamenlljk 

Contract 
beheer 

Indlvldueel 

Autori
satie 

Bijhouden van leveranciersprestaties, even-
tueel middels prestatie-indicatoren; Figuur 15~- De verdeling van de activiteiten 
Documenteren van klachten; behorend b1J het contractbeheer. 

Communiceren met leveranciers en interne klanten 

lndien men leveranciersprestaties op een goede manier wil bijhouden, dan zal de basis daarvoor ge
legd warden bij het aanbestedingsproces. De indicatoren zullen verwerkt moeten warden in de afspra
ken met de leverancier. Dit zou eventueel kunnen door Service Level Agreements (SLA) op te stellen. 
In deze documenten wordt vrij gedetailleerd vastgesteld wat de minimale prestaties zijn van alle partij
en, en op welke wijze er gemeten wordt. 

Gezamenlijk 

Opstellen 
indicatoren 

IQachtanregistratie 

Relatiebeheer 

lndividueel 

Communi 
catie Interne 
klant 

Figuur 16, Verdeling van de taken tijdens de leveranciers
management. 

Het documenteren van klachten is ook 
een vorm van het meten van prestaties. 
Verschil is echter, dat een prestatie
indicator van tevoren is gedefinieerd en 
vervolgens wordt getoetst. Een klacht 
kan in principe elke vorm hebben en 
wordt door een klant spontaan 'gegene
reerd'. Documenten kunnen wel gerubri
ceerd warden. Dit kan al meer informatie 
geven bij de analyse van problemen. 

Communicatie met leveranciers kan om 
verschillende redenen plaatsvinden. 
lndien er slechte te prestaties of andere 
problemen zijn, kan dit een reden vor
men in contact te treden. Andere rede
nen zijn geplande audits, procesverbete
ringen en relatiebeheer. In de regel kan 
men stellen dat hoe grater de klant is, 
hoe belangrijker hij is voor een leveran
cier. De politieregio's kunnen een grote
re druk op een leverancier uitoefenen 
indien ze veel gezamenlijk optreden. 

lnformatie over prestaties moeten daarom gebundeld warden. Dit bundelen is een taak voor een ge
zamenlijke entiteit. 

Figuur 16 geeft weer welke activiteiten individueel uitgevoerd moeten warden en welke gezamenlijk 
aangepakt kunnen warden. 
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7.3 lmplementatie functioneel ontwerp 

In de voorgaande deelparagrafen zijn de drie onderwerpen die verbeterd kunnen worden verdeeld in 
taken en activiteiten. Per activiteit is vastgesteld of dit gezamenlijk uitgevoerd moet worden, of dat een 
deelnemer dit individueel moet oppakken. Oit is in een aantal losse figuren gesitueerd. Het is nu mo
gelijk een totaalbeeld te geven. Figuur 17 geeft het gehele inkoopproces weer. Dus van de vaststelling 
van een behoefte, via de aanbesteding naar een contract. Vervolgens de bestellingen binnen het con
tract en de factuurafhandeling ervan. En ten einde de monitoring en relatiebeheer met de leveranciers. 
In de figuur zijn de drie onderdelen A, B en C terug te vinden die gezamenlijk uitgevoerd kunnen wor-

Gezamenlijk 

Contractbeheer 

Bestellen en betalen 

Prestatiemetina 

Klachtenreaistratle 

Relatiebeheer 

Figuur 3, Geheel van inkoopactiviteiten 

Over-
Individueel 

Behoe~e~ Budget 
bepallng ~ aanvraag 

den. Zoals eerder gesteld is, zijn de onderdelen in principe als losse hoofdactiviteiten te onderschei
den. Dit betekent dat niet alle onderdelen tegelijkertijd ingevoerd hoeven te worden. In principe kan er 
ook voor gekozen worden een deel (voorlopig) niet in te voeren. 
De implementatie zal in de meeste gevallen een logische volgorde hebben. Het ligt voor de hand die 
dezelfde chronologische volgorde te laten hebben als de·inkoopstappen hebben. Oat betekent dat de -
gezamenlijke activiteiten beginnen bij onderdeel A, de aanbestedingen. Die kunnen vervolgens ver-
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werkt warden in een contractenbeheersysteem (B). Als de contracten eenmaal lopen is er de moge
lijkheid van gezamenlijk leveranciersmanagement (C). 
Er bestaat de mogelijkheid om bestaande niet-gezamenlijke contracten al in een systeem in te voeren. 
B kan dus gelijktijding met A uitgevoerd warden. Wat betreft het leveranciersmanagement gaat dit niet 
op. lndien men gezamenlijk de relaties met leverende partijen wil beheren, zal dit verwerkt moeten zijn 
in de contracten. Dit geldt eveneens voor mogelijk in te voeren prestatie-indicatoren. Het gezamenlijk 
managen zal dus altijd na een gezamenlijke aanbesteding moeten gebeuren. 

Productsoort 

Niet elk product of dienst is van gelijke aard. In de inkooptheorie en - praktijk maakt men onderscheid 
in soorten producten. Dit wordt vaak gedaan aan de hand van de analysemethodiek van Kraljic. Deze 
methodiek maakt onderscheid in producten door twee criteria te gebruiken, namelijk inkoop- of toele
veringsrisico en aandeel in het totale bedrag dat aan inkoop wordt besteed. Het eerste criterium wordt 

Hoog 

Invloed op het 
financieel resultaat 

Laag 

Tenderen 

Routine 
Producten 

Bestelkosten 
verlagen 

Strategische 
Producten 

lnformatie 
integreren 

Bottleneck 
Producten 

Altematieven 
zoeken 

Laag Hoog 
Toeleveringsrisico 

Figuur 18, Matrix van Kraljic. Bron: Cebra, 2000. 

grotendeels bepaald door het aan- · 
tal leveranciers dat een bepaald 
product kan leveren (Cebra, 2000 
en Van Weele, 2002). Het levert 
een matrix op die in Figuur 17 is 
weergegeven. 

Bij de in gebruik name van het 
functioneel ontwerp zoals dat in dit 
hoofdstuk is beschreven, zal ook 
de vraag opgeworpen warden voor 
welke producten dit dient te gebeu
ren. 
De meest aantrekkelijke product
groep om gezamenlijk aan te pak-
ken, is te vinden in de linker bo
venhoek. De hefboomproducten 
hebben een klein toeleveringsrisi
co, maar grate financiele invloed. 
Gezamenlijk optreden kan bij deze 
producten zich snel vertalen in 
economisch gewin. 
De producten met een routinematig 

karakter komen ook in aanmerking. Het heeft dan echter wel een andere insteek. Het financiele gewin 
kan bij een aanbesteding minder groat zijn dan bij de hefboomproducten. Het voordeel zal meer tot 
uitdrukking moeten komen wanneer contracten actief zijn. Het leveranciersmanagement biedt moge
lijkheden de kwaliteit van productleveringen en de bijbehorende kosten te verbeteren. 
Strategische producten zijn moeilijker om gezamenlijk in te kopen. Het heeft een grate invloed op de 
financiele huishouding. De grate belangen zullen het moeilijker maken om alle deelnemende partijen 
op Mn lijn te krijgen. Theorie geeft aan dat goede informatie-uitwisseling met een leverancier op dit 
terrein van grate invloed kan zijn. De samenwerking van politieregio's biedt de mogelijkheid dit op een 
goede manier bij een leverancier af te dwingen. Op termijn biedt dit dan ook zeker goede mogelijkhe
den tot kwaliteitsverbeteringen en economische voordelen. 

Tijdens de analyse van de inkoopfunctie van de regio's is naar voren gekomen dat een aantal regio's 
gebruik maakt van de Kraljic-methode. De regio's zijn niet allemaal gelijk. Dit kan tot uitdrukking ko
men in de analyse. Er kunnen verschillen bestaan in de toeleveringsrisico van producten en diensten. 
Het is niet voor alle partijen even ingrijpend wanneer de leverancier van een product veranderd . Zo 
maakt men in de regio Brabant Zuid-Oost gebruik van een eigen garageafdeling voor de politie-auto's. 
Vele andere regio's hebben voor het onderhoud van het wagenpark een externe partij ingeschakeld. 
Het veranderen van automerk zal dus verschillende gevolgen hebben voor de verscheidene regio's. 
Om meer duidelijkheid in dit probleemveld te krijgen, zullen alle inkoopanalyses naast elkaar gelegd 
moeten warden. Alleen de ondubbelzinnige producten en productgroepen mogen in een bepaalde 
matrix-hoek geplaatst warden. In de overige gevallen zal er per product een analyse en keuze ge
maakt moeten warden. 
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7 .4 Ontwerp in de praktijk 
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In Hoofdstuk 6 zijn de contouren geschetst waaraan gezamenlijk opereren voor inkoop aan moet vol
doen. In paragraaf 7.1 tot en met 7.3 is vervolgens duidelijkheid gegeven over de inhoudelijke invulling 
van het ontwerp. In deze paragraaf kan nu een beeld geschetst warden hoe de samenwerking in de 
praktijk kan verlopen. De oplossing die gepresenteerd wordt is een oplossing en daarmee zeker niet 
de enige mogelijkheid. Er zal warden aangetoond dat de oplossing voldoet aan alle gestelde eisen . 

Het functioneel ontwerp is gebaseerd op drie onderdelen van de inkoopfunctie. Op het gebied van de 
aanbestedingen, contractbeheer en leveranciersmanagement is de activiteitenverdeling zo toegepast 
dat het rekening houdt met de versch illen in ontwikkelingsniveaus in de regio's. De gezamenlijke acti
viteiten zijn die activiteiten die specifieke inkoopkennis vragen en waar de professionaliteit het meest 
bepalend is voor de uiteindelijke inkoopresultaten. Verder zijn op het aggregatieniveau die taken weg
gelegd die belang hebben bij een grotere schaal. 

De vraag blijft liggen hoe deze nieuwe taakverdelingen in de praktijk in een organisatievorm gegoten 
kan worden. De oplossing is gebaseerd op de praktijksituatie zoals die voor het lnkoopbureau West
Brabant geldt. De gezamenlijke inkoopactiviteiten worden ingevuld door werknemers van een co6pe
ratief inkoopbureau. In dit bureau zijn de inkoopprofessionals bij elkaar gebracht. Zij verzorgen de 
tactische inkooptaken. Door dit inkoopbureau te laten werken in een stichting, kunnen de regio's in
vloed uitoefenen door zitting te hebben in het bestuur. Dit is belangrijk om de regio's de mogelijkheid 
te geven een bepalende stem te laten hebben in de prestaties van de inkoopco0peratie. Op deze wij
ze zijn de regio's klant en baas tegelijk en kan de eenheid het nodige vertrouwen krijgen. Dit vertrou
wen kan vergroot worden door een goede optie tot uittreding te geven. 

De inkoopco0peratie voert de taken uit zoals die in paragraaf 7.2 zijn aangehaald. In Figuur 19 is te 
zien dat de tactische inkooptaken door de gezamenlijke entiteit worden ingevuld. De strategische keu
zes worden vanuit het bestuur bepaald terwijl de operationele inkoop in handen blijft van de medewer
kers in de regio's. 
Binnen elke regio is een inkoopmedewerker die als doorgeefluik fungeert naar de inkoopco0peratie en 
vice versa. Taken die hier onder vallen zijn het signaleren van inkoopbehoeften, tijdens inkoopproce
dures communiceren met belanghebbenden, in kaart brengen van klachten en feedback geven over 
leveranciersprestaties. 

Om de functie van inkoop een goede kans tot ontwikkeling te geven, is het raadzaam de inkoopco6pe
ratie ook fysiek bij elkaar te brengen. Met andere woorden, de inkopers van de cooperatie zullen of bij 
elkaar kantoor moeten houden, of wekelijks elkaar zien. Op die manier worden ervaringen en kennis 
uitgewisseld. De inkoopmedewerkers die momenteel in de regio's werkzaam zijn, kunnen in dienst 
treden van het gezamenlijke orgaan. 

De kosten van de co6peratie zullen in eerste instantie sterk gerelateerd zijn met de personeelskosten. 
De communicatie met regio's kan verlopen via bekende kanalen als telefoon, e-mail en natuurlijk bij
eenkomsten. 
Er kunnen investeringen plaatsvinden in met name de informatiesystemen. Uit de analyses is geble
ken dat de huidige stand van zaken van deze systemen beperkt is. Het opzetten van een professio
neel producten en diensten catalogus brengt de nodige kosten met zich mee. Verder zijn bij het leve
ranciersmanagement software pakketten een optie om prestaties te monitoren. Buiten de software kan 
dan ook de hardware aangepast worden. Dit zullen echter forse investeringen zijn. De cooperatie zal 
zekerheid moeten hebben wie de deelnemers zijn en hoe de kosten verdeeld moeten worden. 
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Figuur 19, Organisatie van de inkoopcooperatie. 
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Het functioneel ontwerp stelt voor veel inkoopactiviteiten over te hevelen naar een gezamenlijk or
gaan. Dit zal niet van de ene op de andere dag kunnen. De voorgestelde situatie zal het resultaat 
moeten zijn van een lange groei. 
Er is reeds beschreven dat men kan varieren in de inkoopactiviteiten en in de producten die gezamen
lijk ingekocht worden. Buiten deze twee parameters bestaat er nog een derde, namelijk het aantal 
deelnemers. Aan de hand van de drie onderwerpen voor de gezamenlijke aanpak, kunnen er mijlpalen 
gedefinieerd worden. Per onderwerp bestaan er aparte mijlpalen. 
Onderwerp A, de aanbestedingen sluiten het beste aan bij de huidige situatie. Logischerwijs is dit 
onderdeel dan ook een startpunt voor de gezamenlijke entiteit. Om het proces van een aanbesteding 
goed te laten verlopen, is in principe vooral veel 'mankracht' vereist. Dat betekent dat er niet direct 
veel ge'investeerd moet worden in technische middelen, zoals software. Het aantal gezamenlijke inko
pen zal moeten groeien. Zoals eerder vastgesteld is, zal dit bij minder invloedrijke producten begin
nen, de zogenaamde routine producten. Dit zal echter ook afhankelijk zijn van beeindiging van lopen
de contracten. 

Gezamenlijk contractenbeheer, onderdeel B, zal een belangrijke stap zijn in de samenwerking. Waar 
aanbestedingen projectmatig aangepakt kunnen worden, is het contractenbeheer een continu proces. 
Bovendien moeten regio 's een meer rigoureuze keuze maken. Men kan niet een gedeelte van het 
beheer uitbesteden, en een gedeelte in eigen beheer houden. Het is 'alles of niks'. Het opzetten van 
een gezamenlijke diensten en producten catalogus zal moeten leiden tot meer uniformiteit in de uit
straling van de gezamenlijke dienst. Een professionele catalogus vereist bovendien investeringen in 
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informatiesystemen. Een 'veiligere' eerste stap zal het inventariseren van de contracten zijn. De keuze 
over investeringen wordt daarmee nog uitgesteld . . 

Het leveranciersmanagement is een gevolg van de gezamenlijk aanbestedingen. Dit zal dus altijd na 
onderdeel A komen. Het professionalisme van dit onderdeel kan verbeterd worden door gebruik te 
maken van automatisering. 

lnvoering van een gezamenlijke inkoopdienst bevat de volgende stappen: 

Mijlpaal Oprichting van de stichting voor de inkoopco0peratie. 
1. Stapsgewijs bemannen van de co0peratie. Zowel in aantal personen als in manuren. Dit 

is afhankel ijk van de hoeveelheid aanbestedingen. 
2. Uitbreiding van het aantal aanbestedingen. In eerste instantie voornamelijk 'veilige' rou-

tine producten, groeiend naar strateg ische producten. 
3. Groei in aantal politieregio's dat deelneemt per aanbesteding. 
Mijlpaal Start gezamenlijk leveranciersmanagement. 
4. Gezamenlijk contacten onderhouden met de leveranciers. 
Mijlpaal Aanschaf en invoering van geautomatiseerd systeem om prestaties te monitoren. 

Gelijktijdig met het invoeren van onderdeel A en C kan er aan onderdeel B gewerkt worden . 
1. lnventarisatie van bestaande contracten 
Mijlpaal Contracten onder beheer van de cooperatie brengen. 
Mijlpaal lnrichten van een gezamenlijk producten en diensten catalogus 

De groei van de co0peratie onderscheid twee verschillende soorten. De geleidelijke uitbreiding van 
producten en diensten leidt voornamelijk tot extra personeelskosten. Deze kosten zijn te verspreiden 
naar gebru ik van de deelnemers. De gebruiker betaalt. De mijlpalen die het gebruik van informatiesys
temen betreft, brengen vaste kosten met zich mee. Deze zijn moeilijker te verdelen over de deelne
mers. Het zijn investeringen die zich pas op latere termijn terug kunnen betalen. 

Risico-analyse 

Het veranderen van de huidige opzet van de inkoopfunctie zal voordelen hebben. Het zal echter niet 
geheel zonder risico's zijn. Wat zijn de punten die hierin te onderscheiden zijn? 

De inkooporganisatie voldoet aan de gestelde ontwerpspecificaties en -parameters: 
✓ De operationele inkoop blijft bij de individuele spelers. Er zijn weinig veranderingen nodig in de 

procedures op dit punt. 
✓ De verschillen in inkoopprofessionaliteit van de regio's wordt opgelost door de activiteiten waarbij 

dit het meest tot uiting komt te aggregeren. 
✓ De 'zachte aspecten' worden onderkend door de autonome regio's directe invloed te geven op de 

werkzaamheden van de co0peratie. 
✓ Er zijn een toegevoegde waarden voor alle deelnemers. Minder professionele regio's kunnen ge

bruik maken van inkoopkennis van andere regio's. Beter ontwikkelde regio's kunnen zich richten 
op nog bestaande 'zwakke plekken'. De verbetering van informatiesystemen en het managen van 
leveranciers wordt gezamenlijk aangepakt. Kosten hiervan kunnen verdeeld warden. 

✓ De cooperatie ligt organisatorisch buiten de bestaande politieregio's, zoals Strikwerda (2003) daar 
een optie toe geeft. Bovendien past het in de indeling van Schotanus en Telgen (2005). De sa
menwerking is intensief, maar zonder te grote professionaliteit van de deelnemers te verlangen. 

✓ Er kan gevarieerd worden in de soorten tactische inkoopactiviteiten die door de cooperatie worden 
uitgevoerd. Men kan de onderdelen Aanbesteding, Contractenbeheer en Leveranciersmanage
ment onafhankelijk van elkaar gezamenlijk uitvoeren. Dit geldt ook voor de implementatie van de 
co0peratie. 

✓ De regio's vormen de leiding van de cooperatie en zijn tegelijkertijd hun eigen klant. Dat heeft tot 
gevolg dat de in overleg de kosten van de co0peratie verdeeld kunnen worden. Dit zal naar con
sensus van de betrokkenen moeten zijn. 

De risico's die de regio's aangaan, komen in uitdrukking in twee belangrijke onderwerpen. De co0pe
ratie zal bemand moeten warden. De aangewezen personen hiervoor zijn de professionele inkopers 
van de regio's. De overzetting van deze mensen betekent dat kennis en kunde intern uitbesteed 
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wordt. lndien een regio zich wil terugtrekken uit het verband, bestaat de kans dat de medewerkers 
'verloren' zijn. 
Het tweede risico dat ontstaat heeft betrekking op de interne klant. De afstand tussen de klant en de 
inkoper zal fysiek gezien groter warden. Er kan een gevoel ontstaan dat het een 'ver-van-mijn-bed
show' wordt. Een belangrijk doel is een goede tevredenheid van de klant. Er zal veel aandacht be
steed moeten worden aan het contact met de pol itieman of vrouw. De regionale inkoopmedewerker 
speelt hier een cruciale rol in. 
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Hoofdstuk 8: Conclusles 

In Hoofdstuk 3 van dit rapport is de oorspronkelijke aanleiding van dit onderzoek vertaald in een aan
tal onderzoeksvragen. In dit laatste hoofdstuk zullen de onderzoeksvragen aangehaald en beantwoord 
warden. Om vervolgens een reactie te vormen op de onderzoeksvraag. 

8.1 Bevindingen 

De eerste vraag die het fundament van het onderzoek vormt is als volgt gedefinieerd: 
I. Hoe kan men de volwassenheid van een inkooporganisatie in kaart brengen? 

De indeling van Van Weele et al (1998) heeft een goede basis doordat het een brede focus heeft en 
er een sterke link wordt gelegd tussen de organisatorische aspecten en de inkoopprofessionaliteit. Om 
het mogelijk te maken de indeling van Van Weele et al in de praktijk in kaart te brengen is het MSU 
model van Monczka een goed middel. De bewerking door NEVI maakt het mogelijk een vragen lijst te 
construeren die snel maar grondig de situatie in een inkooporganisatie schetst. De combinatie van de 
twee theorieen is in de zes zuidelijke politieregio's in de praktijk gebracht. Het heeft veel aspecten van 
de inkooporganisaties bloat gelegd. 

De aansluitende vraag die betrekking heeft op de analyse-fase van het onderzoek is: 
II. Wat is de huidige situatie van de zes zuidelijke regio's op het gebied van de ontwikkelings

graad? 

De nulmeting in de zes betrokken zuidelijke politieregio's heeft een aantal overeenkomsten en ver
schillen aan het licht gebracht. De belangrijkste bevindingen zijn de volgende: 
De vijf bezochte inkoopafdelingen kan men als volgt indelen: 

Voorhoede: Midden en West Brabant 
Middenveld: Zeeland, Brabant Zuid-Oost en Limburg-Zuid 
Achterhoede: Brabant-Noord en Limburg-Noord 
Kenmerken van de drie gemiddeld professionele inkoopafdelingen: 

1. Gelijksoortige personeelsbezetting in de inkoopafdeling 
2. Weinig tot geen vastgelegde procedures op het tactische vlak 
3. Wei vastgelegde procedures en documenten op het operationele vlak. Voor bestellingen 

van een aantal productgroepen wordt er gebruik gemaakt van een vorm van bestelafdeling. 
Midden en West Brabant is om een tweetal redenen verder ontwikkeld dan de drie gemiddelde 
inkoopafdelingen: 

1. Midden en West Brabant heeft veel tactische procedures beschreven en vastgelegd. Dit 
voorkomt veel ad hoc-matig en op gevoel werken. 

2. De personele bezetting van Midden en West Brabant is grater en inkooptechnisch hoger 
opgeleid. 

In de korpsen van Brabant-Noord en Limburg-Noord kan men niet spreken van een inkoopafdeling 
met bijbehorende personele bezetting en middelen. 
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De theoretische basis van inkoopsamenwerking is tot uitdrukking gekomen in de volgende onder
zoeksvraag: 

Ill. Welke vormen van inkoopsamenwerking zijn er te onderscheiden? 

Een drietal theoretische indelingen van inkoopsamenwerking zijn met elkaar vergeleken. De indelin
gen van Aylesworth (2003), Rozemeijer (2000) en Schotanus en Telgen (2005) hebben veel overeen
komsten. Hoewel de auteurs andere criteria hebben gebruikt, zijn ze tot op grote hoogte over elkaar 
heen te leggen als men de ladder van autonomie hanteert. Dit is mogel ijk een gevolg van het feit dat 
alle onderzoekers gekeken hebben naar samenwerkingsverbanden in de praktijk. En dus eigenlijk 
naar de zelfde fenomenen beschreven hebben. Belangrijke niveaus van samenwerking die in alle 
indelingen terugkomen zijn: 

lncidentele samenwerking, 
Lead-buying, 
Shared Service Center. 

De eerste twee onderzoeksvragen hebben gezorgd voor een theoretische basis van de derde vraag. 
Deze vraag vormt de nulmeting van de korpsen in de praktijk. Op basis van de meting kan de volgen
de vraag gesteld worden: 

IV. Aan welke eisen/ voorwaarden moet een inkoopactiviteitenconcentratie tussen onafhankelijke 
politieregio's voldoen om het optimale voordeel van inkoopsynergie te bereiken? 

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen ontwerpspecificaties en ontwerpparameters. De eerste groep 
vormden de voorwaarden waar het ontwerp onvoorwaardelijk aan moet voldoen. Er zijn twee belang
rijke ontwerpspecificaties geconstateerd. De metingen in de regio's heeft grote verschillen aange
toond. Om die verschillen te kunnen 'tackelen' dient het ontwerp weinig tot geen invloed te hebben op 
de operationele inkoop, oftewel het bestellen en betalen. De tweede voorwaarde die gesteld wordt is 
afkomstig uit twee bestaande samenwerkingsverbanden in de inkoop. Het eist van het ontwerp dat de 
deelnemers een vertrouwen hebben in het verband. Dit vertrouwen wordt mogelijk door de deelne
mers directe zeggenschap te geven over het verband en de resultaten ervan. 

De ontwerpparameters geven de betrokkenen meer keuzevrijheid. Men kan met de parameters de 
'kleur' geven aan het ontwerp dat men zelf wenst. Drie aspecten blijken van belang te zijn. Ten eerste 
is er de variabele van de organisatievorm. Er kan gevarieerd worden met de intensiviteit van de sa
menwerking. Om zeer intensief met elkaar te kunnen werken, wordt er een bepaalde mate van har
monisatie en gelijkheid verwacht. Er kunnen niet teveel verschillen zijn tussen de partners. lndien dit 
niet mogelijk is, moet het verband hier op ingesteld zijn. 
Dan komt vervolgens de parameter van de inkoopactiviteiten om de hoek. Er is geconcludeerd dat de 
beste kansen voor inkoopsamenwerking op het tactische vlak liggen. Er zijn drie onderdelen te onder
scheiden, namelijk de aanbestedingen, contractenbeheer en leveranciersmanagement. De eerste 
twee kunnen onafhankelijk van elkaar geTmplementeerd worden. De derde dient een voortvloeisel van 
het eerste onderdeel te zijn . 
De keuze voor tactische processen wijkt af van de opvatting van Strikwerda voor wat betreft Shared 
Service Centers. Hij stelt dat samenwerking dient te beginnen bij operationele processen, om vervol
gens eventueel door te groeien naar de tactische onderdelen (Strikwerda, 2003). 
De laatste ontwerpparameter is te vinden in de hoek van de kosten en baten. Een goede samenwer
king vereist een heldere verdeling van de gemoeide kosten en mogelijke (financi~le) baten. Dit zal bij 
de start van de samenwerking helder moeten zijn. 

De laatste onderzoeksvraag leidt tot een nieuw ontwerp. 
V. Hoe kunnen de eisen/ voorwaarden het beste worden ingevuld t.b.v. concentratie van inkoopac-

tiviteiten tussen de zes zuidelijke politieregio's? 
De vorige onderzoeksvraag leidde ondermeer tot drie mogelijke activiteiten voor samenwerking. Op 
basis hiervan is een functioneel ontwerp gemaakt dat aantoont welke (deel)taken gezamenlijk en wel
ke individueel ondernomen kunnen worden. 

De onderzoeksvragen geven het antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek. 
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"Hoe kunnen zes zuidelijke politieregio's hun inkoopbehoefte en activiteiten concentreren om in de 
toekomst op de meest optimale wijze de voordelen van inkoopsynergie te behalen?" 

Het antwoord is te vinden in de tactische inkoopprocessen. De analyse heeft aangetoond dat er signi
ficante verschillen zijn in inkoopprofessionaliteit. Om dit samenwerking niet in de weg te laten staan, 
kan er een verband opgericht warden dat de kenn is en kunde van inkoopmedewerkers bundelt, zon
der de vastgelegde processen en organisatie aanzienlijk te moeten veranderen. Een cooperatie dat de 
tactische inkoopprocessen op zich neemt, geeft de mogelijkheid de regio's te verbeteren op het ge
bied van aanbestedingen, contractenbeheer en leveranciersmanagement. 

8.2 Aanbevelingen 

Het onderzoek naar inkoopsynergie heeft een aantal vragen naar boven gebracht. De vragen nodigen 
uit tot verder onderzoek. 

1. Er is geconcludeerd dat er inkoopsynergie bereikt kan warden door een aantal tactisch in
koopprocessen samen uit te voeren. Dit gaat in tegen het advies van Strikwerda (2003) om 
Shared Services te starten op het operationele terrein . Waarom dit verschil? 

2. Het onderzoek betrof inkoopsynergie in de publieke sector. Die synerg ie wordt ook steeds va
ker gezocht in de commerciele sector. Verschillen de sectoren op de wijze waarop de syner
gie betracht wordt? 

3. Er is in Nederland beginnend onderzoek naar de verscheidene vormen van inkoopsamenwer
king. Wat levert deze samenwerkingsverbanden op? Wat is de invloed van de vorm van sa
menwerking op het resultaat? 

Het onderzoek naar inkoopsynergie heeft een ontwerp opgeleverd dat de zes politieregio's als basis 
kunnen gebruiken voor hun samenwerking. De gepresenteerde oplossing geeft hier een meer concre
te invulling aan. Er zijn verdere aanbevelingen. 

1. Zorg voor commitment. Onderzoek van Poen (2005) heeft aangegeven dat het van belang is 
dat op zo hoog mogelijk niveau de veranderingen in een organisatie gesteund worden. Het 
besef dat inkopen een belangrijke factor zijn in de uitgaven van politie, zou moeten leiden tot 
een even grate betrokkenheid van de hoogste niveau's. Commitment van de top is van cruci
aal belang. 
Betrek de medewerkers die te maken zullen krijgen met de veranderingen. Met andere woor
den, de inkopers uit de verscheidene regio's moeten bij elkaar komen, niet alleen de hoofden 
van de facilitaire bedrijven. 

2. Voer de veranderingen stapsgewijs in. Begin bij de routine producten. Het is belangrijk dat de 
betrokkenen vertrouwen krijgen in de samenwerking. Oat is makkelijker te behalen bij 'onge
compliceerde' producten die weinig invloed hebben op het dagelijks functioneren van de poli
tieregio's. Het voortschrijdend inzicht zal nodig zijn bij meer strategische producten. 
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Bijlage A: Msu• model 

A1 Purchasing Excellence Publiek 

Tu/ I«' I e '•'"''"' 
tm•· 1• •• 

De Nederlandse Verenging voor lnkoopmanagement heeft de afgelopen jaren verscheidene onder
zoeken laten doen naar de professionaliteit van het inkoopmanagement in het Nederlandse bedrijfs
en overheidsleven. Na het onderzoek en het verbetertraject in de private sfeer is het project "Purcha
sing Excellence Publiek", kortweg PEP, gestart, 
Het totale project bestaat uit 4 deelprojecten: 
1. Een nulmeting op basis van het MSU+ model. 
2. Projecten om het inkoopvoordeel met behulp van externe ondersteuning te realiseren. 
3. lnkoopvoordeel structureel opnemen door procesverbetering en ontwikkeling van competenties 

en kennis, 
4, Communicatie en opleidingen om de kennis breed te verspreiden, 

In 2004 en 2005 is deelproject 1, de nulmeting, in 54 organisaties verricht De resultaten ervan zijn in 
juli 2005 gepubliceerd, 

A2 MSU+ model 

Het MSU model is door R. Monczka ontwikkeld aan de Michigan State University (MSU). Het model is 
voor de NEVI uitgangspunt geweest in het onderzoek naar professionaliteit van inkooporganisaties in 
de private sector. Met een aantal aanpassingen achtte de NEVI het ook geschikt voor de publieke 
sector en heeft men het model het MSU+ model genaamd, 
Op het gebied van inkoopmanagement heeft Monczka acht strategische processen en zes ondersteu
nende processen gedefinieerd. Dit totaal aan processen geeft het functioneren van de inkoopafdeling 
weer en kan gebruikt worden als een benchmark model om prestaties op termijn te verbeteren. In de 
Figuren 81 en 82 worden respectievelijk de strategische en de ondersteunende processen weergege
ven. Per proces kan men een score tussen de 1 en 10 behalen. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
men dit cijfer niet als een 'rapportcijfer' moet zien. Het is niet zo dat een 6 voldoende en een 4 onvol
doende is. Elke organisatie kan zelf bepalen welke score voldoet aan de eisen van de organisatie en 
of men zich wil verbeteren. 

Strategische Processen 

Figuur Al, De acht strategische processen van het MSU+ model. Bron: NEVI, 2005. 
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Figuur A2, De zes ondersteunende processen van het MSU+ model. Bron: NEVI, 2005. 

4 

Per proces zijn er criteria gedefinieerd. De criteria geven een beeld welke kenmerken een organisatie 
moet hebben om een bepaald volwassenheidsniveau te kunnen bereiken. Dit gebeurt volgens het 
'strict step'-principe. Oat wil zeggen dat aan alle criteria van een niveau moet zijn voldaan voordat 
men het volgende niveau bereikt heeft. 
Figuur A3 geeft een voorbeeld van een strategisch proces en de bijbehorende score. Het geeft weer 
dat er in totaal dertien criteria zijn. Per criteria is aangegeven op welk niveau zij een rol spelen. Een 
lichtgearceerd vlak geeft aan dat eraan voldaan wordt, een danker vlak geeft het tegenovergestelde 
weer. In dit voorbeeld wordt er bij Strategisch Proces 2 alleen aan alle criteria van niveau 1 voldaan. 
lndien er verbeterd wordt op het gebied van het Besluitvormingsproces en de Teamsamenstelling 
voldoet men aan alle eisen van niveau 2 en van niveau 3. 

Volwassen heldsniveau 
SP2 Ontwikkelen van een strategie per inkooppakket 

Onderzoek leveranciersmarkt 
Onderzofc'k interne klant 

Strategie 

Kostenanalyse 

Documentatie 

Besluitvormin9s1>roces 

Communicatie 

Teamsamenstelling 

lnkoopmodellen 

ldentificatie productvereisten 

In oopp aiming 

Evaluatieresultaten 

Wet en regefgeving 

Voor dit niveau is aan de beschreven 
vereisten voldaan 

1 

■ Voor dit niveau is niet aan de 
beschreven vereisten voldaan 

Figuur A3, Voorbeeld van het 'strict step'-principe. Bron: NEVI, 2005. 
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Bijlage B: Vragenlijst inkooporganisatie 

81 Top management commitment 

Aspecten Toellchting 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 
Roi bestuur De mato waarin hot Bestuurders Hot bestuur Het bestuur Het bestuur 

bestuur (bljv. Gedeputeer• worden nlet or keurt wordt neemt 
de staten, gemeente ad hoc procedures periodiek maatregelen 
bestuur, bestuursraad en betrokken bij goed en gel'nfonneerd om de 
bedriffsvoeringberaad) hel opstellen neemt samen over de mate naleving van 
betrokken Is bij het van met waarin inkoopproce-
opstellen, evalueren en lnkoopproco- inkoopmana- medewerll.ers dures le 
optimallseren procedures. dures. gement inkoopproce. bevord'eren. 

bestuiten over dures 
door le naleven. 
voeren 
procedurele 
vert>eterin• 
gen. 

82 Organisational structure 

Aspect.en Toelichting 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 
MulUdisclplinaire Semenwerking met Geen or lnkoopdes- Er IS Enige Versch illende Alie Multidiscipli- Muftidiscipli• 
amenwerking verschlllende disciplines weinig kundigheid is duidelijkheid multidiscipti- multidiscipll- benodigde naire teams naire teams 

blnnen de organlsatie en cOOrdinatie en betrokken bij over rotlen en ne\re nalre teams multidiscipfi- hebben ook werlten 
met leveranciers en samenwer- alle inkoOJr verantwoor- Samenwer- zijn op naire teams invloed op de samen mel 
klanten. king tussen en uitgaven- delijkheden king . organisalie- zijn ontwlkkelin- klant en 

fund.ies stromen en van onderdeelni- ge'installeerd. gen bij de leverancier 
binnen de wordt ook teamleden veau Stuuroroep gecontrac. om lot 
organisatie, tijdig "" de ge'fnstalleercl aanwezig om leenle verdere 
Tussen hoogle beslultvor- lever anders verbeterin-
verschilJende gestefd om ming le gen/ 
organisaties eon bijdrage co6rdineren innovalies ,. 
en tussen de te kunnen (concern- komen. 
verschillencle leveren aan breed). 
inkopende leveranciers-
organisatles selectie- en 
van contracte-
organisatie- ringsproces 
onderdelen. 

Verantwoorde- Mate van verantwoorde- De inkopende lnkoopdes- lnkoop vervult In lokale lmplementalie Functieschel-
lijkheld lijkheid: van een rol is mel kundighetd een tactlsche (oryanlsatle- van ding tussen 

ultvoerende roi near een name wordl U;ct;g maar ook onderdeel) strategische sl ralegische. 
meer strateglsche/ uitvoereod betrokken bij stralegische learns vindt inkoopactivl- lactische en 
verantwoordelijke functle. administratief. alle tadische rol. leverancier- telten als operation~e 
Hierllij kan onderscheid en operalk>- sevalualie, - aparte set inkoop 
worclen gemaakt tussen nele seledie en - van 
tactische en operationele inkoopadivi- lnteoratie in activitelten 
ac:tivieiten. Strategische tei ten. Product (naast 
ac:tlviletten betreffen bijv. Proces tactische en 
het bepelen van het beleld lnnovatie OperaUonele 
en het vaststellen van de plaals. actlvlteiten). 
hoofdlijnen vnan hot 
leveranciersmanagement. 
De tactlsche adivitelt.en 
betreffen contrac:teren , 
producten creAren , 
marktonderzoek. 
Operationele adiviteiten 
betreffen het bestellen en 
ontvarlQen van nmrtucten . 

Documentatie Het aanwezig zijn van Weinig bewijs Er is formeel 
documenten en andere van het bewijs van 
bewijsstukken om het bestaan van strategl sche 
bestaan van bepaak:le strateglsche inkoop. 
actMteiten to onderbou- inkoopactM• 
wen (lncluslof eon teilen. 
onderbouwing van de 
keuzel 

Managementni- Positie van het inkoopma- lnkoop is Enig bewijs lnkoop is 
veau nagement ln de organisa- vertegen- van vertegen.. 

lie en hot organisatienf-. woordigd op coOrdinatie woordigd in 
veau waarop verantwoor- strategiseh van beleidsbepa• 
ding plaatsvindt over nlveau lnkoopfunctle lende gremla 
inkoop. waarblj lid over op concemnl-

ven het organisatie- veau. 
m anagement- onderdelen 
team (MD heen. 
elndveran\• 
woordelllk is. 

lnkoop Optimalisatie inkoop door De verdeling De verdeling De verdeling Er vindt 
optimalisatie de verdeling van van van van funclieschel-

inkooptaken rekening inkooptaken inkooptekefl inkooptaken ding ptaats 
houclend met het Is (zeer} vindt redelijk Is vofledig tussen 
lnkoopportfolio on de beperkt en gecoenfi- geco6rdl- strategische. 
kenmertf.en van de vef1o0pl neerd ptaats. neerd . tactlsche en 
oryanisatie. ongecoOrdl- operetionele 

neerd. lnkoop maar 
ook tussen 
verschillende 
d isclotlnes. 
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lnkoopsvnergie in de publieke sector TU/e 
lnkooporganisa- De mate waarin de Niel In Ujn Deel Vin d! lnkooporganl~ 
tie structuur van de lnkoopo1111nl• satle Is 

inkooporganisatie in lijn is sail• Is In IIJn volladlg In lijn 
mel de algemene mel hll met hot 
organisatle strategle, beleld, beleid, 
doelstellingen en structuur doelstellingen doelstallingen 
en de mate waarin de en struduur on structuur 
lnkoopstructuur de van de van de 
strateglsche, tactlsche en organisatle organlsalle 
operationele inkoop 
ondersteund. Er Is bewust 
gekozen voor een 
bepaalde organisatie 
configuratie o.g.v. 
inrichtingsvariabelen. BijV. 
centraal, decentraal of 

laecoOrdineerd. 

B3 Supply management 

Aspecten Toelichting 0 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 
Leveranciers Het bestaan van een Leveran- Formeel en Formeel en 
selectie leveranclersselectiepro- ciersselectie gedocumen- gedocumen-

ces. Hieronder wordt gebaseerd teerd teerd 
verstaan dat selectiecrl- op prljs en leveran- Leveran-
teria voor leveranciera beschik- ciersselec- cierue~c-
moeten worden baarheld. tieprocH lleproces 
vastgesteld en een gebaseerd gebaseerd 
fonnele beoordelings- huidige op toekom-
procedure opgesteld. eisen van de 

:~eften. Voorbeelden van criteria eigen 
zljn te stellen elsen aan organisatie. 
solvabiliteit, het kunnen 
garanderen van 
landelijke dekklng, 
omzetgrootte, het 
beschikken over 
cert.ificaten. Dit alles ten 
behoeve van het 
samenstellen van een 
"long list" van leveran-
clers. 

Beoordelen De wijze waarop Kwalitatieve Eenvoudig Leveran- Uitgebreide Geavanceerd Regelmatlge O.b.Y, 
huidige teveranciers worden perceptle levtran- cltrsmeting• analyse leveran- beoordeling inkooppak-
leveranciers beoordeeld. Hierbij gaat van clersmeting- systeem, leveran- clersmeting- 1trateglsche ketdlfferenti-

hel om het monttoren, leveran- systeem uitgebreld ctersbestand syateem leveranclers atlestrate• 
analyseren, evalueren cietspresta- (kwalitelt, met een o.b.v. aanwezig (beoordeling gldn 
kwallteit, kosten en tie en leveringsbe- eenvoudtQ lnkoopcmzet met c1p1cltetten, maximallse-
inkooprislco van de eenvoudige trouwbaar- leveran- en lnkoopri- objectieve actuali11tle ren 
huidige leveranciers. evaluatie van held van clersclas1lfl• stco. metingtn leveran- pre1t1t111 

kosten en strategl1cht catiesystffm incluaief ciersprofiel). van hot 
inkooprisico. leveran. om communica- Juiate eantal/ 

clers). leveranciers tie over de type 
in ta deMn pre1tatles leverancier1. 
nau ean dt 
pra1tatie. leveranciers 

en het 
doorspreken 
van 
verbeterpro-
aramma's. 

Leveranciers- He! uitvoeren van Ad hoc Fundamen-
martrt leveranciersmarkt levtran• teel 
onderzoek onderzoek om Jeveran- ciersmar1({- leveran• 

ciersbeoordelingen le ondea:oek. clersmarkt• 
kunnen ultvoeren en onderzoek. 
feveranclers te selecte-
ren 

Leveranciers Het onderscheiden van lndien er Dlfferentiatie Leveran- Info O.b.v. 
dtfferentiatle leveranciers In strate- differentiatle nog nlet In cletsdiffe- beschikbaar lnkooppak• 

gisch en niet strategisch, van IIJn met rentiatie voor ketdifferentl• 
gebruik makend van leverancitrs verrichte o.b.v. atrateglache atle 
(leveraniers) lnkoopmo- plaatsvindt llnkoopl fnkoopmo- leveranclert: atrateglein 
dellen. dan is dlt In 1naly1e1. delltn status opUmallse-

strateglsch (analyses). leveran- ron 
en nlet- ciersbe- leveran-
strateo11ch. stand, clersbi; 

leveran- stand. 
clerspreata-
tits on 
verbete-
ringsactiH. 

Optimalisatle Plan om '8veranciersbe- Geen of In Optimalisa- Gedtfferenti• Verbeterpro- lnzicht In 
leveranciers- stand te verbeteren door beperkte titpfan o.b.v. oerd gramma'a huldige en 
bestand het nemen van maatrege- mate ieveran- leveran- 11nwezig. toekomstige 

len. lnltiatleven c.lersmeting- cft:rsbtstand mogelijkhe-
voor sy1t11m. management den. 
optimalisatie proces o .b.v. Vaardlghe-
van inkoopmo- den van 
leveran- dellen. leveranciera 
ctersbe- o.b .v. 
stand. regelmatlge 

beoordelina. 
Gedifferentleerd De mate waarin het Beleid niet of Gedifferentl• 
beleid lnkoopbeleld is afgestemd n1uwelljks oerd 

op de differentlatie van de afgestemd lnkoopbeleld 
diverse leveranc:ters. op het o.b.v. de 
En;end het lnkoopbeleid onderscheld differentiatle 
dat er versdiilende tussen Vil 
soorten leveranciers zijn strategische inkoopmo-
(bijv. Ob.v. Kraljlc) en dat en nlet- dollen. 
er anders mee ongegaan strategische 
moet worden. leveranciers. 

Documentatie Documenteren van Welnlg tot Documenta- Gedocumen- Bewlja dot Gedocumen-
besluitvonning, verrichte geen tie analyses teerde evaluatie teerd 
analyses o.b .. v. documenta- via bewijSY0I• 11npak inkoop-
inkoopmodellen en/ of tie van inkoopmo. ring van resultllat martctonder-
onderzoek gerelateerd gedlfferentl- dellen differentiatle heert en zoek. 
un leveranclersbestand ••rd beleld ■anwezlQ. 1trategie doelstellln-
management. o .b.v. rlchting gen worden 

leveran- leveranciers. gereallsffrd. 
ciersdiffe-
rentlatle. 
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Aspecten Toellchting 

Wet- en Is er bewijs aanwezig dat 
regelgevlng bij het selecteren en 

contracteren van 
leveranciers adequaat 
wordt omgegaan met 
wet- en regelgeving 
zoals de EU richdijnen 
voor aanbestedingen 
(rechtmatig en doelma
tigheldselsen). Bij 
Europese Aanbeste
dingsregelgeving gaat 
hat In hat bijzonder om 
aanmelding vooraf, 
opvolgen van de 
voorgeschreven 
procedure en melding 
van het gunningresuttaat 
achteraf. 

Beoordelings- Fonneel proces aanwezig 
proces om tussentijds de criteria 

en doelstellingen voor 
iedere reletie in overeen
stemmlng met het 
lnkoopplan ta evalueren. 
Tot dit proces hoort ook 
contractbeheer en 
contractmanagement. 
Contractbeheer is het 
vastleggen, bewaren en up 
to date houden van 
contractgegevens t.b.v. 
signalering en het 
ondememen van acties. 
Bij Contractmanagment 
gaat het om hel optimaal 
benutten van de geleverde 
producten en diensten 
welke vallen onder 1 
contract. 

Documentatie Documentatie van 
beslultvormingsprocessen 
t.a. v. selecteren en 
contracteren leveranciers. 

Samenwerking De wijze waarop 
met leverancier samenwerking met 

Verbeterings
programma's 

Communlcatie 

(kritische) strategische 
leveranciers plaatsvindl. 

Programma om te komen 
tot optimalisetie leveran
clersrelatie en prestaties 
van deze leverancier zoals 
lntegrale kostenanalyses, 
benchmarking. 

Communicatiekanalen 
tussen elgen organisatie 
en leverancler. 

Wet- en Is er bewijs aanwezig dat 
regelgevlng men bij hat ontwlkkelen en 

managen van de 
leveranciersrelatie 
adequaat omgeat met de 
wet- en reaelaevina . 

Geen bewlj1 Enlg bewijs 
dat dat undacht 
voldoende wordt 
aandacht beateed aan 
wordt weten 
be■teed aan regelgeving. 
wet- en 
regelgevlng. 

Formeel 
proces 
aenwezig om 
de criteria en 
doelstellingen 
voor iedere 
relalie vast le 
stellen in Ujn 
met 
inkoopplan en 
organisaUe
doelstemn
gen 

Gedocumen- Documenlatie 
teerd en dat er wordt 
gestructu- gewerkt aan 
reerd proces een 
aanwezig om leveranciers-
potentitile relatiepro-
leveranciers gramme 
le identifice-
ren, 
beoordelen 
en selecteren. 
Weinig bewljs lndien 

Bewljl van 
n■t■ving 
wet- en 
regelgevlng. 

Open
boekbeleid 
voor het 
delen van 
kostencalcu-
/alies en 
kosteno~ 
bouw 

Ev11u1tte 
van de 
n■ leving van 
wet- en 
regelgevlng. 

Duidelijk 
aantoonbare 
verbeterings
agenda. 

Senior lndien van Er zijn Samen met Continue 

Aanloonbare 
realisatie 
taakstellingen 
en verbete-
ring van 
resultalen. 

van relevant zijn management toepassing is gemeen- leverancier beoordeling 
gemeen- er voor de van beide de stralegi- schappelijke analyseren van de relatie 
schappelijke meest 
fonnulering strategische 
van leveranciers 
doelstellin- overeenkom-
gen. sten 

Weinig bewijs 
voor bestaan 
van 
gestructu
reerde 
communica
tiekanalen. 

Geen bewijs Enig bewijs 
dat vokktende dat aandacht 
aandactrt wordt best.eed 
wordt beSleed aan weten 
aan welen regelgeving. 

I reaeloevina. 

eanwez1g. 

zijden is sche teakstellingen van de in het licht 
betrokken blj leveranciers- geformuleerd. kosten. van de 
het opzetten relatie Semen met Openboekbe-- beoogde 
en managen geTntegreerd leverancier leld om doelen. 
van de relatie. in het Product opstellen koslenop-
Er vindt Proces doelstellingen bouw en 
fundieschei- lnnovatie en planning. calculattes te 
ding pleats en (PPI) proces. Geen bewijs delen over de 
inkoopdes- dat gehele 
kundigheid is toekomststre- waardeketen. 
apart tegieen op 
betrokken bij elkaer zijn 
de relalie . afaestemd. 
Gemeen
schappelijke 
verbetertngs
programma's 
(met 
leverencier) 
stean in 
kinderschoe
nen, 

Integrate Gemeen- Gemeen-

Leveranciers
releties 
vormen soms 
een 
egendepunt 
van het 
management
team. 
Communice
tle in 
orgentsatie is 
formeel 
georgani• 
seerd. 

Bewijs van 
naleving wet
en regelge
ving. 

kosten en schappelljke scheppelijk 
processen ambilieuze opteidings- en 
zljn verbelerings- trainingspro-
geanalyseerd. agenda (met gramma (met 

leverancier) leverancier) . 
o.b.v. 
benchmar-
kina. 

Evaluetie van 
de naleving 
van weten 
regetgeving. 

84 Purchasing activities 

Opgedeeld in aantal sub-activiteiten 

10 

Fonnele 
afstemming 
en wederzljd
se toekomst-
plannen op 
gebied van 
technologie, 
doelslellingen 
en strategie
en met 
leverancier. 
Openlijke 
informaliede
ling. 

Open 
communicetie 
met 
leverencler. 

6a) Vaststellen specificaties ➔ 6b) Selecteren van potentiele leveranciers ➔ 6c) Contracteren ➔ 6d) 
Plaatsen van orders ➔ 6e) Monitoren bestelling ➔ 6f) Monitoren en evalueren leverancier. 
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Ad 6a, Vaststellen specificatie 

Aspecten Toelichting 0 1 2 3 4 5 6 7 
Onderzoek Gebruik maken van Geen of ed Gedegen 
leveranciers-- exteme infonnatie zoals hoc begrtp ven 
merld ma/1donderzoek, leverancrers- structuur en 

marktconsuttatie en marktonder- ontwikhling 
benchmart.s om een zoek leveranclers-
specificatie op te kunnen martt. 
stel/en. 

Onderzoek Gebruik maken van inteme Reactief le ReacUef Proadief ,. 
inteme klant informatie om de behoefta wert. gean en efstemmmg werk gaan 

vast le kunnen stellen. over1eggen bereiken . 
met de 
inleme klant. 

Team Functioneet of multidlsci- MulticllscipU-
samenstelling plinair team die de keuze naire learns 

meakl. Met multidisclplinalr ge'installeerd 
wordt bedoeld dat de om stralegie 
medewerkers werkzaam le ontwikke-
zijn op verschiNende ten. 
afdelingen blnnen dezelfde Functionaris-
organisatie. sen eva/ueren 

gedegen of 
he1 team over 
de ju iste 
competenties 
beschikt 

\dentiftcatle Mate waarin Je hebt Intern Kennis ven Strategie ook Zowel inteme Strategle 
product nagedacht over grenzen geldentifi- vaan:tighe-. gebaseerd op els exteme gebaseerd op 
vereisten productdefinitie obv ceerde den, de <toor (klant-) elsen. technoklgie. 

infonnatie over leverall- productver- prestalies en ktanten ontwikke-
clers en inleme/exteme elsten resul1aten van geidentifi- lingsplannen 
klenten. Hierl>IJ opstellen z~I huldiue ceerde eisen die binnen de 
van programma van elsen als Potentiele aan eigen 
m.b.t. functie van het in te leveranciers. inkooppakkel- organisalie en 
kopen product of dienst. ten met 
de technische elsen, everanciers-
loglstieke specificaties. marld zijn 

afgestemd en 
laebundeld. 

Ad 6b, Selecteren van potenMle leveranciers 

Aspeden Toelichting 0 1 2 3 4 5 6 7 
Leveranciers Het bestaan van een Leveranciers- Fonneel en 
selectie Jeveranciersselectiepro- selectie gedocumen-

ces. Hieronder wordt gebaseerd op teerd 
verstaan dat selediecrtte- prijs en leveranciers--
rta voo, leveranciers beschikbaar- selediep~ 
moe1en worden vastge- heid ces 
steld en een fonnele gebaseerd op 
beoordelingsprocedure huidige eisen 
opgesteld. Voorbeelden van de eigen 
van criteria t i n te stellen organisatie 
elsen aan solvablllteit, het 
kunnen garanderen van 
landelijke dekklng, 
omzetgrootte, het 
beschikken over 
certlflcaten. Oil alles ten 
behoeve van hel 
samenstellen van een 
'1ona list• van leveranciers. 

Leveranciers- Het uitvoeren van Ad hoc 
marld leveranciersmarkl leveranciers-
onderzoek onderzoek om leveran- marktonder-

ciersbeoordeltngen le zoek. 
kunnen uitvoeren en 
~eranciers te selederen 

Ad 6c, Contracteren 

Aspecten I II 
-4. Supplier selection . Users often "spec In" the suppliers . Suppliers selected on other faders than . Price by way of three bids just the lowest price 
(Barry et al., 1996) Purchasing passively acx:epts supply . Purchasing begins to exert influence over 

base In terms of number of suppliers, size, location, and Services of suppliers 
sources, offerinos, location, etc. 

Ad 6d, Plaatsen van order 

Aspeden I II 
6. Place orders . Purchasing creates and generates . Blanket orders used extensively to 

manual RFQs and purchase orders: rrrinlmize transaction costs 
(Barry et al., 1998) stand-alone islands of automation . OOYne purchasing system utilized to 

Most Pos are placed over phone and create Pos from preloaded contracts 
confirmed by hard c.opy PO . Many orders still conflnned by phone . Spat-buys are c.ommon . Buyers must place or review all Pos, 
chanae orders and releases 

Ad 6e, Monitoren bestellingen 

Aspeden I II 
7. Receive/ inspect . Few fonnal quality assurance policies exist . Recei-Ang Is automated with advent of . 

to ensure consistent quallty online purchasing/ receiving system . 
(Berry et al. , 1998) . Purchasing has no way to effectively . Receiving functJons are concentrated for . 

monitor supplier deliveries and quality on system security and barcode purposes 
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TU/e 
l~th· ;- t11 
, !,.,,~,•• ,1 

,u 1,,, 

8 9 10 
Benchmar~ Formele 
king risicobeoor-

deting 
leveranclers-
mark1 

lntensleve 
samanwer-
king 
rcommit• 
menr> 

8 9 10 
Fonneet en 
gedocumen-
teerd 
leveranciers-
selectiepro-
ces 
gebaseerd op 
toekomstlge 
behoeften. 

Fundamen-
teel 
leverancie,s-
marklonder-
zoek. 

Ill 
Suppliers (fewer) seleded based upon a 
basket of attributes 

Ill 
Purchasing manages comprehensive 
proa.nment system that coordlnales 
procurement plaMing and control strat-
egy 
Need for automated RFQs is limited due 
to partnering programs 

Ill 
Barcoding is prevalent at receiving docks 
QA Is responsibility of supplier 
Selected suppliers monl or their own 
dellverv and Drice oel'formance 
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routine Purchasing begins to captun, deta and 
measurements on supplier deUvery and 

ual' rformance 

6f, Monitoren en evalueren leverancier 

Aspecten ToeNchllng 0 1 2 3 4 5 e 7 

Beoordelen De wljze waarop Kwalitatleve Etnvoudig Leveran- Uitgebrelde Geavanc.eerd 
huidige leveranclers worden perceptle van leveranciel'!i• ciersmetmg- analyse leveranclers• 
leveranciers beootdeeld. Hlerbij gaat leveranciers- motlngsys- sysCeem, leveranclers- metlngsys-

hel om hot monitoren, prestatie en teem uitgebreld bestand o.b.v teem 
enalyseren, evalueren eenvoudige (kw11itelt, met eon lnkoopomzet aanwezig met 
kwaliteit, fr.Osten en evaluatie van tever1ngsbe- eenvoucUg en lnkooprist- obJeclieve 
inkooprisico van de kosten en trouwbaar- Leveranclers- co metlngen 
huidige leveranclers. inkooprisico. held van classificalie- inclusief 

strategische systeem om communicatie 
leveranciers). leveranciers over de 

In le delen prestatles aan 
near de leveran,. 
preslatle ciers en hel 

doorspraken 
van 
vert>eterpro-

loremma's. 
Beoon:telings- Fonneel proces aanwezig Formeel Open-
proces om tussentljds de criteria proces boekbeleld 

en doelstellingen voor aanwezig om voor hel 
iedere relatie 1n overeen- de criteria en delen van 
stemming met het doelstellingen kostencalcu-
lnkoopplan le evalueren. voor ledere leties en 
Tot dit proces hoort ook relatie vast te kostenop. 
contractbeheer en stelten in lijn bouw. 
contractmanagement. met 
Contractbeheer Is hel tnkoopplan en 
vastleggen, bewaren en up organisatie-
to date houden van doelstellin-
contractgegevens t.b.v. gen. 
signalering en het 
ondememen van acties. 
Bij Contractmanagment 
gaat het om het opUmaat 
benutten van de geleverde 
produd:en en dien5ten 
welke vatlen onder 1 
contract . 

• 
B5 Information systems 

Aspecten ToeichUng 0 1 2 3 4 5 6 7 
lnkoop Aanweztgheid van een Geen Stand alone' lnkoop lnformaliesys- lnformatlesys- lnformaliesys-

TU/e 
Ill 

8 9 10 
Regelm111ga O.b.v. 
beoonlollng lnkooppek-
straleglsche ketdlfferentla-
lever■nciers tlestrategteen 
(beoordellng maxtmallse-
capacilenen, ren prestaties 
actu1Ksalie van hel juiste 
'8varanciers- Hntalf lype 
prone11 leveranclers 

Aantoonbare 
realisatie 
taakstetUngen 
en verbete-
ring von 
resultaten. 

8 9 10 
lndien van Ullgebreld 

informatie geavanceerd inkoop lnkooptnfor- lnkoop lnformatie teem lemen die teem dat toepasslng gebrulk van 
systeem informatie systeem ma1t8Systeem lnfonnaoe Systeem IS ondersteunt inkoopconlrol strategische maakt lntemetmoge-

(contract/ crediteurendat• aanwezig. Systeem onderdeet leveranclers• mogelljk beslullvor- lnformatiesyi- lijkheden (e-
base/ verplichtingenadmi- Geen ■anwezig van hel belrokkenheld maken. ming teem hel commerce, 
nistratleJ inkoopmanage- netwerkver- enkel gerichl integraal bi) hel Order Gebrulk Vin ondersteunt. mogetijk dat le,..eranclers-
mentSfapportages maar binding op het Organisatiein- RealisaHe dataware- de 1ever1ncier selecile, 
ook met gebruikmaklng aanwezig operaUonele formatiesys- Proces: houses die betrokken m1rkl:onder0 

van &-pn>QJ1'11ment voor de lnkoopproces. teem. or;anlsatle- Volumebun- word! bi) zoek, e-
technieken zosls EDI). Het ink001> overstijgende deling , pmductont• velHngen en 
lnkoopsysteem dient afdeUng. link.s standaan:Usa- wlkkellng e-fadureren) 
gekoppeld te zijn aan het aanwezig, lie en (bijvoorbeold 
financit!le systeem. zoals extranet centraliutie CAD/CAM). 

en EDI. artikelgroep-
management 
en decentrael 
afroepen/ 
bestellen 
ondenteu--
nen. 

Oocumentatie Hot aanwezlg zijn van BewiJs dal Bewl)s dat Bewijs dat Bewljs van 
documenten en andere inkooppresta- gebrulk word! tntemetmoge- deelname 
bewljsstukken om het tifflndlcatoren gemaakt van lijkheden aan IS/ IT 
bestaan van bepaalde automatlsch een data ungebrold management 
actlviteiten le onderbou• warden warehouse. worden 
wen. Deze documenten gemeten en gebruild. 
kunnen gebrvll<t worden gepresen-
voorkennlsmanegement. leerd door IS-

svsteem. 

B6 Performance measurement 

Aspecten Toellcting 0 1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 
Evalualle Aanwezigheld van een Formeel ldentificatie Er bestaat Enkele audits Bil alle Een Bij leveran- Geavanceer- Leveranclers.. 
leveranclerspre- systeem voor meting van systeemvoor van slechte (aanloonbaar) van strateglsche procescontro- ciers worden de kwall- beoordelin• 
salie de leveranc.ietspresteties eenvoudige prestaties een werkend slrategische leveranciers lesY$1.eem is leveranclers- teltsmeetsys,. gen women 

(zoals bljVoorbeeld een meting van (slechle systeem, dal leveranciers worden audits overeenge- beoordelin- temen geo,vanl• 
vendor rating s~eem) en leveranciers- kwaliteil/ late de corrige- won:ten en processtu- komen met gen beschikbaar seerd. 
evaluatie van de gemeten prestaties. leveringen) . rende uitgevoerd. dies strategische ultgevoerd (meten 
prestatie ten opzicfte van maatregelen uitgevoerd teveranclers. (quick scans) kosten 'non 
taakstelllngen en van de om de huldlge quaIny,-
afspraken met leveran- leverancier en loekomstl-
den;. LeveranCiersaudits (o.b.v . de ge bekwaam-
en processtudles ler klachten en heden van 
beoorde!ng van de huidlge de leveran- leveranciers 
en toekomstige vaan:ttghe- ciersmeting) volledig le 
den/kwalitelten. Periodleke opvolgl beoordelen. 
analyse inkoopgegevens 
(contract•, kwantitatieve en 
kwalltatieve analvsesl. 
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Klachtenproce- Het bestaan van een 
dure formele klachtenprocedure 

om zo efficient mogelljk 
k.lachten te kunnen 
identificeren en vervolgens 
te kunnen communiceren 

Document a tie 

Verbeterings
programma's 
kosten 

Kengetallen 

Evaluatle 

aan leverancien. 
(afhandeling klachten, 
daims, conflicten\, 
Het aanwezig ziJn van 
vastgelegde informatle 
over kwaliteit prestatles 
van de leverancier. 

Het aanwezlg zijn van 
kostenvert>eteringspro
gramma's. 

Gebruik van kengetanen 
om leveranclers en 
inkoopprestaties te 
monitoren (o.a, flnancitle 
indicatoren en kwaliteltsi~ 
dicatoren). 

Melen werkelijke kwalitelt 
en kwentltelt ten opzlchte 
van target en analyseren 
van de verschilen op basis 
van prestatle-tndicatoren. 
Hierbij gaal het om 
indicatoren zoats prtjs, 
kwaliteit, aneverservice. 
Houd hier wel rekenlng 
metTCO. 

Communicatie Feedback geven aan 
belangenpartijen 
waaronder leveranciers 
over geleverde ~atles. 

Aspeden Toeichtlng 

HRM onder· Aanwezig zljn van Human 
steuning Resource Management 

(HRM) ondersteunlng van 
het lnkoopproces (= 
inkoopfunctie, hler Is nlet 
de inkoper bedoeld) . 

0 

Fom,efe 
kl1cn11npro-
cedur1 ta 
opgesteld 

Evlluatle van 
klRl>llnpro. 
ct<lurt 

I c. ver11mt~ s11t11t1scn A1nt00nbare 
rtlliUlle Vin 
111kste1Ungen 
en vert>ete-
rlng 
resultaten. 

de lnformalle bewijs van 
word\ sllbHfttlU 
gedocumen-. bekwa■mhetd 
teerd. van 

Geen Management Slimulerings-- In leveran- Taakstellend Structuree4 
kostenverbe- o b.v . Total programme cierscontrec- Budget VOOf gebrulk van 
teringspro,- Casi of voor ten warden al\e profecten Yl!rschllendt 
gramma's of Ownership medewecter1 ci1usules in F>Pl. kostenmodel--
alleen en mullldlsci- opgenomen ltn om bijY. 
eenvoudig plinalre teams op basis kostenstructu-
inkoop om kteeen wearvan de- ran te 
prljsmanage- voor teverancier vert>eteren. 
menl met kostenbespa- koslenredu,. 
focus op ring le cerende 
(prijs-) genereren ldeeen en 
onderhande- largets dienl 
lingen en te genereren 
volume- (efficiency 
effecten, taroets) . 
Geen of een 
Basispakkel 
van 
leveranciers
prestatieindi· 
catoren, om 
prestalies van 
leverenciers 
le beoordelen 
(bijv. 
Kwaliteit, 
prijsgedrag, 
lljdlgheid 
leveringen, 
ondersleu-
ning) en 
inkoop 
prestatieindi
catoren. 
Leveranciers
prestatleindi· 
catoren 
warden 
gemeten en 
vergeleken 
met targets. 

Formete 
criteria en 
systeem 
aanwezig om 
le identlfice-
ren welke 
leveranclers 
moeten 
worden 
gemeten 

Frequenle 
evaluane 
presta11es 
leverancier1. 

Torugkoppe-
ling over 
wer1'elljke 
preslalle 1.0.v. 
Overeenge
komen 
pn,statle 
word! 
gecommuff-
ceerd aan 
directe 
belangheb-
benden. 

Ul1gebreid Prestatlelndi--
gel"ntegreerd catoren 
pakket van aanwezlg 
preslallelndl• voor het 
catoren meten van 
aanwezlg om efflcllntte van 
prestalies van lnkoop,
leveranclffl processen 
le meten op (oplimallsalle 
het gebied lnkooppro-
van het cessen) . 
operallonele 
en het 
verbelerings-
proces 

Prestall•· 
100/catoren 
worden 
gecommuni
ceerd 11n en 
begropeo 
door de 
gehele 
orvanlsaUe. 

B7 Purchasing staff and skills 

1 2 3 4 5 8 

Nie! of HRM lsSpe<ifiek 
beper1<1 HRM betroltken biJ HRMbeteld 
ondersteu- proces van voor inkoop 
ning voor indMduele Ind. 
inkoopproces beoonleting doefstellin-

van kenniS en gen, 
vaan:tighe- opvolglngs-
den planning, 

training. 
wef'Ving en 
selectle . 

tevetancttr of 
er II btWIJ1 
dot 
COfTOClltvt 
maatregelen 
zWn -'"and. 

G1structu- Syslematlseh Formeel , 
reerd En weiten 1111 gestructu• 
fonneel Integrate reerd 
georganl• kostenverta- besluitvor• 
seerd glng mel mlngsproces 
snrnultirings- leveranciers m.b.l. lnkoop 
progr1mma en kl1nten. dal de 
voor gehele 
lever1nciers waardeketon 
om afdekt 
btsparings-
ldee&n le 
genereren. 

Kwalitatleve lnkoopp,esta• 
en kw1ntit1- lieindicatoren 
lleve (TCO) zijn onderdeel 
prest1tJelndl• van een 
c.toren zijn integr&1I 
11nwezlg en pakket van 
won:ten organisalie-
toegepast prestalleindl• 
voor de hele catoren. 
productle-
venscyclus 
van het In 
gekochte 
produd. 

Regelm1llg Meten van lnkooppresta- Meetwaarden 
organlseren 0.1. prija, tlelndlcatoren warden 
van kwalltell , warden gebrulkl om 
telfbeoorde- afleverservlce regelmallg samen met 
ling om en kosten (min. Elk leveranciers 
votw■ssen• voor nlet• kwan11I) en en klanten de 
held van pr1steren van ronneel op belang rljkste 
lnkoop ta leverander. manage- prod\.tcikos-
mettn en Prestalleme• mentnlveau tendrijvers te 
benchmar- tlngen warden Getvalueerd identlficeren. 
ktn. geb<ulkt b1J (m.b.v. 10011 lsoleren en 

7 

toekomsUge Zoai, ana1ySeren In 
lnkooptraJec- Business de gehele 
ten Ballnc.e waardeketen. 
(SOUIOing) . Scorttlrtl , 
Nleuwe EFCM of 
onlwlkktllr■ • INK) . 
Jecten en 
continue 
verbe1ertngs
acttvltelten, 
p111end 
blnnen de 

1-elnevl=. 

8 

Fonnele 
evatualle op 
manage
mentnlveau 
vii IOffllele 
managen,en
trapportages, 

9 
Gebruik van 
lnfonnatiesys--
lemen voor 
kennismana-
gemenl over 
de lndividuefe 
organlsallele-
den heen. 

10 
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1 ... <1v·t;•-:k 
,:a,,l•.'~;1t.1t 

••110~!~ .... \ 

lnkoop profielen Beschikbaarheld van 
inkoopproflefen inctusief 
functiebeschrijvingen en 
competenties. Profielen 
worden gebruikt voor 
werving, selectie en 
ontwikkeling. 

Training Mate waarin van trainingen 
gebruik wordt gemaakt 
voor het ontwlkkelen van 
keonls en vaardigheden 
inkooer. 

Beooftlellng Beoordeling en analyseren 
verschillen tussen 
wertelijke indMduele en 
teampresteties en 
indtviduele doelstellingen. 

Geen 

or Ileen 
beperl<lt 
belClllkbHr• 
held van 
actutlt 
fundie
p,<>nelen voor 
lnkoop voor 
wervtng en 
aeledle (incl 
functleom
scMjvlng en 
compelen
Uesl. 

~unctitprolle
ltn worden 
QtbNlkl . 
Wt!vlng, 
aelectlt on 
tralnen o b.v. 
analyae 
benodlgde 
Yllrdlght• 
den. 

Er wordt een 
Ioopbt1nbt
leld Qtvotrd 
over de 
funcllcne!t 
grenzen v■ n 

lnkoop hlln 

sprake Geen 
per.oonll)ke 
competentle• 
ontwlkkeling. 

van 
competenUe• 
ontwikkeling. 

Tralnen o.b.v. 
1n1lya1 
btnodlgde 
vaardighe• 
den. 

Individuate 
trainings- en 
loopbaan
plannlng 

ledere Beoordt· Continu Er ts lnzicht In lnkoop is Persoonlljke O,vanlutit• Organtsatle• lndMduen 
lnkoper wo"" llngssysleom proces om de blnoen de fonneel ontwlkke- onderdeel onderdeel worden 
persoon-.lijk ls gerelaleerd incU't'lduele organsatle opgenomen llngsplannen streen actlet streeff actter beooreletld In 
beoon::leeld aan de vun:llgheden onder in jaartljkse aanweztQ near naar een muf\ldlscipM• 
en lndtvlduele klkooppresta- te beoordelen medewertl.ers management gebaseen:s op loopbaan- loopbaant,e.. naire 
targets He. (verelsl aanwezlge development lnkoopprofiel , befeld over teld over de beoon:lelings-
worden Er llg1 een ~rsusaan- competenties beoordeting verschltanaly. functlonele organtsalie- rondes. Team 
gesleld. expUdete wtllQ) . en vakteehnl• (ea~repfan- se en grenien heen grenten targets 

relatte tussen Competentie- sehe ning) van BIie beoordelings- (blnnen ~In hean wonten 
de realisalle assessment. Kennis die le onder- gesprekken. organlsalie- geSleld en 
van voor schelden onderdeel). regeknatlg 
inkoopdoel-- inkoopteams afdellngen. beoordeeld. 
S1el5ngen en kunnen 
de ullkomSI worden 
van de ingezel 
beoordelings. 
gesprekken 
Beoordeling 
en belonlngs-
plan zijn 
deelS 
gerelateertl 
aan prestalies 
van 
muhidlsclpH-
naire teams. 
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Bljlage C: Analyse polltlekorpsen 

C1 Brabant Zuld-Oost 

In 2005 bevindt het reg iokorps Brabant Zuid-Oost bevindt zich in een reorganisatie. Met name in de 
tweede helft van het jaar wordt concreet wat de nieuwe structuur en bezetting zal zijn. 
De reorganisatie heeft ten doel de regio centraler te kunnen beheren. Als gevolg daarvan, worden 
verschillende functies die in het verleden in afzonderlijke territoriale afdelingen werden uitgevoerd, 
voortaan centraal aangestuurd door het hoofdbureau in Eindhoven. Buiten de organisatorische centra
lisatie dienen ook een groot aantal functionarissen fysiek aanwezig te zijn op het hoofdbureau. 
De centralere aanpak heeft ten doel een beter inzicht te krijgen van de gang van zaken in de afzon
derlijke afdelingen. Verder wil men de regio in zijn geheel beter beheersbaar maken. Als gevolg van 
deze centra lisatie dienen ook een aantal bevoegdheden centraal te worden weggezet. Een aantal 
budgetten zal centraal beheerd worden. Dit zijn onder meer de budgetten van huisvesting, ICT
middelen, kantoormeubilair, telefonie, etc. 

Commitment/ aandacht van top management 

De Korpsleiding is actief betrokken bij de organisatorische veranderingen en de daarbij behorende 
procedurele veranderingen. 
De procedures die betrekking hebben op het bestellen van producten zijn opgesteld door de lnkoop
afdeling i.s.m. FEZ (Financieel Economische Zaken). De betrokkenheid van het hoogste bestuursor
gaan (Korpsleiding) is niet bekend. 
Bedragen boven € 50.000,- moeten door Korpsleiding goedgekeurd worden. In de praktijk betekent dit 
dat veel aanbestedingen die door lnkoop gedaan worden, geaccordeerd moeten worden door de 
korpsleiding. Aandacht van de top is daarmee vooral achteraf. Strategische keuzes vooraf gebeuren 
weinig. 
Hoofd FB bemoeit zich wel actief met inkoop. 

Organisatie structuur 

Zoals er eerder aangegeven is, bevindt het korps zich in een reorganisatie. Ook in het Facilitair Bedrijf 
vinden grote veranderingen plaats. De centralisatieslag komt ook in uiting op het gebied van inkoop. 
Op de inkoopafdeling vermoedt men dat de verschillende afdelingen (met name op de politiebureaus) 
met regelmaat aankopen gedaan worden waarvan men op de centrale inkoopafdeling geen weet 
heeft. Dit vermoeden bestaat met name bij de inkoop van diensten. 
De reorganisatie dient onder andere als resultaat te hebben dat er duidelijkheid komt in de 'blinde 
vlekken'. Dit moet ervoor zorgen dater vooraf gestuurd kan worden. Controle is op dit moment vaak 
achteraf middels factuuroverzichten die door FEZ worden aangeleverd. 

Als er problemen zijn met inkoopvraagstukken, is dat vaak met afdelingen die zwaarder aangeslagen 
worden binnen de organisatie. Het is dan moeilijk die afdelingen te laten inkopen zoals lnkoop dat zou 
willen zien. 
Bij lichtere organisatieonderdelen weet men goed wat volgens de procedures wel en niet mag. De 
stap naar inkoop wordt dan makkelijker gezet. 

De functie inkoop wordt steeds bekender in en meer beleefd door de organisatie. lnkoop wordt daar
door steeds meer betrokken bij zaken. Op dit moment heeft lnkoop alleen invloed op de werkzaamhe
den die het zelf uitvoert. Over het algemeen zijn dat producten en diensten die door de gehele organi
satie gebruikt worden. De operationele producten die door functionele afdelingen nodig zijn, worden 
door de afdelingen zelf ingekocht. lnkoop kan hier op dit moment niet aan meewerken. Er kan alleen 
controle achteraf plaatsvinden wanneer Financi~le en Economische Zaken lijsten met facturen heeft 
samengesteld en doorgegeven heeft aan lnkoop. 
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Per afdeling kan men dus beschikken over eigen budgetten. Voor een aantal zaken kan men die gel
den aanwenden om producten aan te kopen. Hier zitten echter regels aan vast. Zo mag men niet za
ken inkopen die onder Huisvesting vallen. De grote van de budgetten en de vrijheid die het geeft, die
nen na de reorganisatie aanzienlijk te zijn terug gebracht. 

Af en toe vindt er multidisciplinaire samenwerking plaats. Dit zijn echter uitzonderingen. De keuze voor 
een multidisciplinaire aanpak is sterk afhankelijk van het product. Er bestaat geen vaste procedure 
voor de teamsamenstelling. Over het algemeen worden teams gaandeweg het traject samengesteld. 

lnkoop moet verantwoording afleggen aan het hoofd van het Faci litaire Bedrijf. Deze moet verant
woording afleggen aan de korpsleiding. In principe is er dus een korte lijn met het hoogste manage
ment niveau. Er wordt op dit moment getracht meer grip op alle afdelingen te krijgen op het gebied 
van inkoop. De huidige reorganisatie geeft hier een redelijke mogelijkheid voor. De coordinatie van de 
inkoop wordt vergroot. 
Op dit moment is Harry de enige inkoper. Er waren in een kort verleden 2 inkopers en na de reorgani
satie zullen er 4 inkopers zijn. Op dit moment kan men dus niet over een verdeling van inkooptaken 
praten. Er zijn nog geen formele afspraken gemaakt hoe dat in de toekomst zal zijn wanneer er meer 
inkopers zijn. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OP2.1 Multidisciplinaire samenwerkinQ - r. 
OP2.3 Verantwoordelijkheid I . ] 

OP2.5 Managementniveau I 

Leveranciersmanagement 

Leveranciers worden redelijk ad hoc geselecteerd. Er wordt enigszins naar kwaliteit gekeken door bv. 
naar eerdere gelijksoortige projecten van de leverancier te kijken. Prijs kan een belangrijke factor zijn. 
Maar steeds meer wordt er naar de toekomst gekeken. TCO-principes worden mondjesmaat, maar 
steeds vaker toegepast. 
Er is een begin gemaakt aan een contractenbeheersysteem. Het systeem is door het FB zelf gemaakt. 
In het systeem worden alle gegevens van leveranciers bijgehouden en zijn alle contracten inzichtelijk. 
Het systeem is nog relatief onbekend bij het personeel. lnkoop zelf gebruikt het systeem veelvuldig. 
Parallel wordt er gewerkt aan het transparanter maken van alle leveranciersrelaties. Geschikte gege
vens worden openbaar gemaakt voor het overig personeel. 

Naast het contractenbeheersysteem is er een eenvoudige, beperkt leveranciersevaluatie systeem. 
Een adviseur van buitenaf heeft enkele jaren geleden vastgesteld dater veel op de kosten bespaard 
kan worden indien een leverancier zijn facturen fors vermindert. Zo zijn er leveranciers die ruim 500 
facturen teruggebracht hebben tot 12, 1 per maand. Nadien wordt er vanuit Financiele en Economi
sche Zaken (FEZ) per leverancier een aantal factuureigenschappen bijgehouden, zoals het aantal 
facturen totaal van factuurbedragen en gemiddeld factuurbedrag. Het is de taak van lnkoop om leve
ranciers te selecteren die aan de eis van het minimaliseren van facturen kunnen voldoen. Dit kan ze 
de status van Preferred Partner opleveren, dat een aantal extra voordelen voor de leverancier met 
zich meebrengt. Het belangrijkste voordeel ervan is dat de betalingstermijn van 45 naar 14 dagen 
wordt teruggebracht. FEZ deelt alle leverende partijen in negen groepen in. Bovendien wordt er on
derscheid gemaakt in be'invloedbare en niet-be'invloedbare leveranciers. Men brengt daarmee het 
verschil aan tussen gemaakte kosten die men mogelijk zelf in de hand kan houden of niet. 
Het bijhouden van alle leveranciers biedt lnkoop de kans een overzicht te krijgen van alle leverende 
partijen. Er wordt getracht het leveranciersbestand terug te brengen en te optimaliseren. In 2004 zijn 
er in totaal ruim 1930 be'invloedbare leveranciers de boeken in gegaan. In principe wil men als eerste 
de leveranciers aanpakken die qua aantal facturen en bedraggrootte het meest interessant zijn voor 
factuurvermindering . De overzichten die FEZ aanlevert kunnen gesorteerd worden op deze aspecten. 
Buiten het terugbrengen van de facturen heeft men geen strategische doelen en/ of methoden voor 
het terugbrengen opgesteld. Hierover wordt verder weinig gecommuniceerd met andere afdelingen. 

Er vindt differentiatie plaats in het managen van leveranciersrelaties. Het gevoel is dat strategische 
leveranciers intensiever gevolgd worden. Er is echter geen definitie van strategische producten of 
leveranciers aanwezig. Dit gaat dus voornamelijk op gevoel. Waarschijnlijk is het' inkoopbedrag de 
belangrijkste drijver. 
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Er is bij lnkoop duidelijk het gevoel dat het te weinig afweet wat de (specifieke) inkoopwensen zijn in 
de organisatie. 

Er wordt niet specifiek aandacht besteed aan wet- en regelgeving. In principe warden alle regels met 
betrekking tot Europese Aanbestedingen normaal gevolgd. Dit wordt geregeld gecontroleerd door de 
Douane en door de accountant. 

Aspecten 
SP3.1 Leveranciers selectie 
SP3.2 Beoordelen huidige leveranciers 
SP3.5 Leveranciersmarkt onderzoek 
SP3.6 Leveranciers differentiatie 
SP3.7 Optimalisatie leveranciersbestand 
SP3.8 Gedifferent ieerd beleid 
SP3.9 Documentatie 
SP4.2 Beoordelingsproces 
SP4.6 Communicatie 
SP4.7 Wet- en regelgeving 

lnkoopactiviteiten 

Vaststellen specificaties 
Zie Leveranciersmanagement 

Selecteren potentiele leveranciers 
Zie Leveranciersmanagement 

Contracteren 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bij het gunnen van een opdracht aan een leverancier speelt kwaliteit een grote rol. Zowel de kwaliteit 
van het product als van de onderneming. Contracten zijn relatief lang. Meestal 3 jaar en tweemaal een 
optie tot verlenging van 1 jaar (3+1 +1 ). Dit betekent dat men niet alleen naar het product 'an sich' kan 
kijken , maar dat het bedrijf er achter een grate rol speelt. Hiermee wordt bedoeld dat buiten het pro
duct ook de leveranciersvoorwaarden, prestaties, nazorg e.d. van belang zijn. 

Plaatsen van orders/ bestellen 
Met 1 commerciele leverancier is er een overeenkomst om online te kunnen bestellen. Met de KLPD 
bestaat deze mogelijkheid ook. Er is geen beleid dit meer op te zetten. 
Kleinere inkooporders worden door de afdelingen zelf afgehandeld. Een medewerker kan na goedkeu
ring van het afdelingshoofd de order zelf bij de leverancier plaatsen en het product ontvangen en con
troleren. De kosten van het product warden betaald uit het budget dat elke afdeling tot zijn beschikking 
heeft. 
De afdeling lnkoop merkt hier over het algemeen niets van. Lichte klachten warden door de afdeling 
zelf opgelost met de leverancier. Pas bij herhaalde zwaardere klachten wordt lnkoop ingeschakeld 
'om er iets aan te doen' . 

Monitoren bestelling 
Zie Plaatsen van orders/ bestellen 

Monitoren en evalueren leverancier 
Zie Leveranciersmanagement en Plaatsen van orders/ bestellen 

lnformatie systemen 

In de organisatie zijn veel informatiesystemen aanwezig. Men zou kunnen zeggen dat elke functionele 
afdeling over zijn eigen informatiesysteem beschikt. Er is weinig tot geen afstemming tussen alle sys
temen. Men kan niet spreken over een integraal systeem. 
Zo is er ook binnen lnkoop een klein informatiesysteem aanwezig, het Contractenbeheersysteem. Het 
geeft enkel een overzicht van alle afgesloten contracten met leveranciers en de meest eenvoudige 
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leveranciersinformatie zoals adres en telefoonnummer. Verder geeft het melding van aflopende con
tracten. 
Het systeem is niet op strategisch of tactisch gebied gericht, enkel op operationeet vlak is het bruik
baar. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OPS.1 I Inkoop informatie systeem 
OPS.4 I Documentatie 

Prestatiemetingen 

De enige formele manier om leveranciersprestaties te meten is middels het facturenoverzicht van 
FEZ. Verder wordt er met name gestuurd middels klachten. Met grate leveranciers zijn er evaluatie
momenten in het contract vastgesteld. De interne evaluatie gebeurt over het algemeen ad hoc en 
informatie wordt niet votgens een vaste procedure verworven. 
Er zijn geen verbeteringsprogramma's aanwezig. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SP7.4 Evatuatie leveranciersprestatie 
SP7.7 Klachtenprocedure 
SP7.8 Documentatie 
SP8.1 Verbeteringsprogramma's kosten •-
OP4.1 Kengetallen .~ 
OP4.3 Evaluatie -~ 
OP4.5 Communicatie 

lnkooppersoneel en vaardigheden 

De prestaties van de afdeling lnkoop in zijn geheel warden beperkt bijgehouden. Grotere projecten 
worden gemonitord door het hoofd van FB. Veelal is de urenregistratie de basis van de informatie. 
Specifieke inkoopprestaties warden weinig bijgehouden. Uitzondering daarop is het al eerder ge
noemde terugbrengen van het aantal facturen . 

Persoonlijke prestatiemetingen gebeurt middets functioneringsgesprekken. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OP6.1 HRM ondersteuninq ~ 
OP6.2 Inkoop profielen 

~ OP6.3 Training 
OP6.5 Beoordeling 
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C2 Midden en West-Brabant 

Commitment/ aandacht van top management 

Er is een procedure vastgesteld hoe het totale inkoopproces dient te verlopen . Er is een schematisch 
overzicht hoe een inkoopproces gestart wordt en welke betrokkenen en belanghebbenden een rol 
(kunnen) spelen. De Korpsleiding is een van de partijen en is bewust van haar taak. Het proces zoals 
het op papier is gezet, is geaccordeerd door de Korpsleiding . 
In principe is elk inkoopproces goedgekeurd door de Korpsleiding. Op het moment dat iemand in de 
organisatie een bepaalde behoefte heeft, wordt de Korpsleiding hiervan op de hoogte gebracht. Een 
Klantenraad geeft haar mening over de betreffende behoefte waarna de Korpsleiding haar fiat geeft 
aan het inkoopproces. 

~
As,__pect~en _ _____ l o----"Li_J 2 13 lD.LLLJ 7 1 s 19 110 I 
OP3.S I Roi bestuur _ - _ ---- _ _ _ . 

Organisatie structuur 

De inkoopafdeling bestaat momenteel uit vier personen. Het hoofd inkoop kan zijn energie steken in 
de strategische zaken van de inkoop. De andere drie personen richten zich op de tactische aspecten 
van het inkoopproces. Binnen afzienbare tijd zal hier een vierde persoon bijkomen. 
De inkoopafdeling is onderdeel van het Facilitair Bedrijf. 

Het inkoopproces zoals dat' dient te lopen is volledig op papier gezet. Daarbij is duidelijk aangegeven 
wat de rol moet zijn van verscheidene partijen moet zijn en op welke momenten die actie dienen te 
ondernemen. Per inkoopproces is een opdrachtnemer aangesteld die verantwoordelijk is voor het 
proces. De opdrachtnemer stelt samen met de Korpsleiding een aantal voorwaarden op waaraan het 
inkoopproces dient te voldoen. Zo worden er keuzes gemaakt op het gebied van het aantal partijen, 
leveranciers, projectstructuur, budget, etc. 
Vervolgens wordt er een Stuurgroep en een Werkgroep opgericht. De eerste groep zal de beslissin
gen in het traject nemen. Afhankelijk van het soort inkooptraject wordt de zwaarte van deze groep 
bepaald. In principe is het mogelijk dat alleen de opdrachtnemer deze groep vertegenwoord igd. 
In de Werkgroep hebben medewerkers zitting vanwege hun functionele kennis. De groep kan bestaan 
uit een inkoper, jurist, gebruiker, financieel medewerker, etc. Het voorzitterschap is in wisselende 
handen. 
Zoals eerder is aangegeven is er binnen de inkoopafdeling onderscheid gemaakt tussen tactische en 
strategische activiteiten. De operationele taken worden door medewerkers in verschillende medewer
kers in afdelingen vervuld. 

Aspecten 8 9 10 
OP2.1 Multidisci linaire samenwerkin 
OP2.3 Verantwoordelijkheid 
OP2.S Managementniveau 

Leveranciersmanagement 

Aspecten 0 8 9 10 
SP3.1 Leveranciers selectie 
SP3.2 Beoordelen huidige leveranciers 
SP3.5 Leveranciersmarkt onderzoek 
SP3.6 Leveranciers differentiatie 
SP3.7 Optimalisatie leveranciersbestand 
SP3.8 Gedifferentieerd beleid 
SP3.9 Documentatie 
SP4.2 Beoordelingsproces 
SP4.6 Communicatie 
SP4.7 Wet- en regelgeving 
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lnkoopactiviteiten 

Vaststellen specificaties 

TU 

Binnen Politieregio Midden en West Brabant wil men veel tijd besteden aan het voortraject van het 
inkoopproces. Men is ervan overtuigd dat gestelde specificaties grate invloed hebben op de latere 
(integrale) kosten van een product of dienst. 
Een geformeerde Werkgroep bepaalt per inkooptraject wat de wensen en eisen van het product of 
dienst moeten zijn. Zij geven vervolgens een advies aan de Stuurgroep die de beslissing zal nemen. 
De multidisciplinaire vorm van de Werkgroep dient ervoor te zorgen dat alle voorname aspecten aan 
bod komen. De samenstelling van de Werkgroep wordt verzorgd door de opdrachtnemer en de Korps
leiding of gemandateerde van de Korpsleiding. 

De behoefte van de interne klant wil men vaststellen door de klant in de Werkgroep te betrekken. ln
dien nodig kan er een pilot of proefproject opgezet warden, om proefondervindelijk de kwaliteiten van 
een product of dienst vast te stellen . lndien dit nodig wordt geacht, wordt dit opgezet i.s.m. de klanten
raad . Deze klantenraad dient als klankbord van de interne klant. 

Selecteren potentiele leveranciers 
??? 
Contracteren 
Zie Leveranciersmanagement. 

Plaatsen van orders/ bestellen 
In principe houdt de inkoopafdeling zich niet bezig met het bestellen van producten en diensten. Per 
afdeling zijn een aantal verantwoordelijken aangesteld die de mogelijkheid hebben een bestelling te 
plaatsen. 

Monitoren bestelling 
De aanvrager die zich op de afdeling bevindt, is verantwoordelijk voor het monitoren van de bestelling. 
Controle van het product dient ook door deze persoon te gebeuren. 

Monitoren en evalueren leverancier 

lnformatie systemen 

Op de inkoopafdeling bevinden zich een aantal softwarepaketten. Men maakt gebruik van een be
stelmodule zoals die binnen Smartstream aanwezig is. Dit systeem werkt echter nog niet optimaal. 
Verder is men op dit moment bezig alle bestaande contracten op te nemen in het FMIS-programma 
Planon. Eurotender wordt gebruikt als een controle-programma voor Europese aanbestedingen. 
De systemen zijn niet gekoppeld met andere informatiesystemen. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OPS.1 I Inkoop informatie svsteem m • OPS.4 I Documentatie 

Prestatiemetingen 

Men maakt geen gebruik van een formeel systeem om de prestaties van leveranciers in kaart te brengen. Het 
beeld dat men heeft: dan de prestaties zijn voomamelijk gebaseerd op klachten van de interne ldanten. De inteme 
klanten proberen in principe in eerste instantie de klachten zelf met de leverancier op te lossen. Bij te veel herha
ling wordt de inkoopafdeling ingeschakeld. · 
Politieregio Midden en West Brabant maakt gebruik van de informatie van de leverancier over haar 
eigen gebruik en verbruik van producten en diensten. Verder zijn er een aantal prestatie-indicatoren 
dat door de leverancier zelf bijgehouden dienen te warden. 
Hoewel men de intentie heeft de prestaties van leveranciers te verbeteren, is dit niet altijd mogelijk. 
Beperkende factoren zijn te vinden in de potentie van de besparing, maar ook in de capaciteit van de 
inkoopafdeling zelf. Men heeft geen structurele aanpak of wijze om verbeteringen door te voeren. In 
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de praktijk wordt beleefd dat het verbeteren van prestaties inhoudt dat zowel de leverancier als de 
eigen organisatie 'opgevoed' moet worden. 

Per leverancier wordt een soort scorebord bijgehouden. Dit houdt in dat men per leverend bedrijf bij
houdt hoe een aantal zaken verlopen. De facturenstroom komt daarbij uitgebreid aan bod. Zo wordt 
bijgehouden hoeveel facturen er worden verzonden, de factuurstructuur, digitaal of 'hardcopy', etc. IN 
het verleden heeft men het aantal facturen teruggebracht. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SP7.4 Evaluat ie leveranciersorestatie 
SP7.7 Klachtenorocedure 
SP7.8 Documentatie 
SPB.1 Verbeteringsprogramma's kosten 
OP4.1 Kengetallen . 

OP4.3 Evaluatie 
OP4.5 Communicatie 

lnkooppersoneel en vaardigheden 

Van de medewerkers van de inkoopafdeling wordt verwacht dat ze over een NEVI 1 en NEVI 2 diplo
ma beschikken. Op de afdeling zelf is een duidelijk beeld aan welke eisen de medewerkers dienen te 
voldoen. Hier is slechts beperkt contact over_met de HRM-afdeling. 
Voor alle vacatures zijn profielen opgesteld. De werving en selectie van medewerkers wordt hierop 
afgestemd. Middels functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt bekeken waar mogelijke verbe
teringen te behalen zijn. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OP6.1 HRM ondersteuninq .', 

OP6.2 Inkoop profielen I 
. " 

OP6.3 Training -~ 
OP6.5 Beoordeling 

C3Zeeland 

Commitment/ aandacht van top management 

Er is geen directe betrokkenheid van de Korpsleid ing. Onder de Korpsleid ing bevindt zich het RMO. In 
dit management team heeft onder andere Peter Markus (Hoofd Bedrijfsvoering) zitting. Hij heeft vanuit 
zijn persoonlijke kennis redelijk veel interesse van wat er allemaal op inkoopgebied gebeurt. 

Onder leiding van Peter Markus is een aantal jaren geleden de gehele facil itaire afdeling opnieuw 
opgezet. Dit heeft tot gevolg gehad dat alle onderdelen volgens de huidige wensen in de organisatie 
opgenomen konden worden. Dit geldt ook voor lnkoop. 

Organisatie structuur 

De lnkoopafdeling wordt regelmatig betrokken bij inkoopprojecten van andere afdelingen. Er is een 
redelijke centrale structuur in de organisatie. Oat zorgt ervoor dat projecten in het begin ook redelijk 
centraal worden aangestuurd. Doordat er dus enige coordinatie is op hoger niveau, worden de nodige 
deskundigen ook makkelijker betrokken in het inkoopproces. Dit kan gebeuren naar de behoefte van 
een andere afdeling, maar het gebeurt ook op initiatief van lnkoop zelf. Bij grote projecten wordt er 
een formeel team samengesteld. Bij kleine projecten vindt de samenwerking meer op informele basis 
plaats. 
Formeel wordt lnkoop beschouwd als een uitvoerende afdeling. De praktijk leert echter dat elk besluit 
van lnkoop gebaseerd moet zijn op goede argumenten. Beslissingen hebben daardoor ook een sterk 
tactisch karakter. 
Eerder is al opgemerkt dat het Facilitair Bedrijf een aantal jaar geleden opnieuw is opgezet. lnkoop 
heeft volgens Pieter en Gerard daarin de juiste plaats gekregen. 
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In het verwerven van een product kan men drie categorieen onderscheiden. De meest simpele zaken 
zoals simpele kantoorartikelen die kan elke medewerker bestellen uit een catalogus. De vraag dient 
geaccordeerd te worden door de Teamchef van de medewerker. 
Op centraal niveau is er een opdeling gemaakt tussen het meer tactische werk van een inkoper en de 
uitvoerende taken van een besteller. Er is dus een inkoop- en een bestelafdeling. De bestelafdel ing 
dient zich bezig te houden met 'lastige' bestellingen. Dit zijn bestellingen die aan de hand van de cata
logus bepaald worden, maar complex van aard worden door specifieke producteisen en specificaties. 
De inkoopafdeling houdt zich bezig met het sluiten van nieuwe contracten en aankopen waarvoor 
geen vaste leverancier voor bestaat. 

Doordat ook alle producten die besteld worden centraal worden afgehandeld , is het mogelijk goed 
inzicht te krijgen in de gang van zaken in de regio. Tijdens het proces van bestellen wordt de interne 
klant op de hoogte gehouden van de voortgang van de bestelling. 

Leveranciersmanagement 

Over het algemeen worden leveranciers geselecteerd op kwaliteit. Er is geen vaste formele procedure 
beschikbaar dat bepaalt hoe leveranciers geselecteerd moeten worden. Op het moment dat er sprake 
is van een Europese Aanbesteding is de procedure in grote stappen wel vastgelegd middels opgeleg
de regelgeving. 
Op beperkte wijze wordt er aan marktonderzoeken gedaan. Vaak wordt er naar de kennis van colle
gae gevraagd in andere regio's. 
In de praktijk is het vaak het geval dat de grote vraag leidt tot een klein aantal potentiele leveranciers. 

Men probeert steeds meer grip te krijgen op de prestaties van leveranciers. Bij belangrijke producten 
verwerkt men bepaalde leveranciersprestaties in de contracten. Het bepalen van de belangrijkheid 
van een product wordt op dit moment nog hoofdzakelijk op gevoel bepaald. De leveranciersprestaties 
dienen definieerbaar en meetbaar te zijn. De prestaties worden met de leverancier doorgenomen tij
dens kwartaalrapportages. Dit zijn momenten waarop Regiopolitie Zeeland een terugkoppeling heeft 
met bepaalde leveranciers. Tijdens de terugkoppeling kunnen ook de behoeften van de politieorgani
satie worden doorgelicht. Leveranciers dienen overzicht te hebben van de vraag naar producten en 
diensten van de politieonderdelen. Met die informatie kunnen zij hun eigen organisatie beter beheren 
en aansturen. 

Er wordt op een eenvoudige manier aan contractenbeheer gedaan. Er is een Excelbestand samenge
steld waarin up-to-date informatie over bestaande contracten met leveranciers. Dit bestand is online 
voor gemandateerden in te zien. Hier wordt niet veel gebruik van gemaakt. 
Er wordt gewerkt het leveranciersbestand te verbeteren. Middels het Excelbestand heeft men over
zicht van alle leveranciers. Er wordt getracht het aantal terug te brengen. Men maakt onderscheid 
tussen be"invloedbare en niet-bel"nvloedbare leveranciers. Men richt zich alleen op de eerste groep. Er 
is geen vaste methode of procedure om dit bestand terug te brengen. Men probeert meer producten 
bij dezelfde partij te vragen. 

De naleving van de belangrijkste regelgeving, de Wet op Europese Aanbestedingen, wordt met re
gelmaat gecontroleerd door de douane en een externe accountantbureau. Regio Zeeland ervaart de 
regelgeving nogal eens als een nadeel. Het maakt het niet mogelijk intensief contact te hebben met 
een potentiele leverancier om mogelijkheden van producten en diensten verder onder de loep te ne
men. Het komt dan ook nogal eens voor dat (technische) innovaties pas behaald kunnen worden 
nadat een contract is afgesloten. Op dat moment kan er intensief contact zijn met de andere partij om 
verbetertrajecten in te zetten. 

lnkoopactiviteiten 

Vaststellen specificaties 
Zie Leveranciersmanagement 

Selecteren potentiele leveranciers 
Zie Leveranciersmanagement 
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Contracteren 

Plaatsen van orders/ bestellen 
Zoals eerder gemeld is wordt er gebruik gemaakt van twee verschillende procedures om een bestel
ling te kunnen plaatsen. De meest eenvoudige methode betreft producten die in een catalogus zijn 
vastgesteld. Wanneer de behoefte ontstaat bij een medewerker kan die na goedkeuring van zijn/ haar 
teamchef de bestelling plaatsen bij een centrale bestelafdeling. De bestelafdeling handelt de bestelling 
verder af. De interne klant wordt op de hoogte gehouden door de voortgang gemaild te krijgen. 

Monitoren bestellinq 
Dit gebeurt door de bestelafdeling. De klant ontvangt e-mails over de voortgang. 

Monitoren en evalueren leverancier 
Zie Leveranciersmanagement 

lnformatie systemen 

Binnen de lnkoopafdeling maakt men geen gebruik van specifieke software voor inkoop. Men beheert 
de contacten met leveranciers middels een database. In een spreadsheet houdt men bij welke leve
ranciers op dat moment onder contract staan. 
De database heeft in principe de mogelijkheid om bestellingen te monitoren. Er bestaat een functie 
waarmee men bericht kan krijgen van orders die te laat geleverd worden. 
Buiten het monitoren van de tijdigheid van leveringen, worden er geen informatiesystemen gebruikt 
om de prestaties van de leverende partijen te monitoren. 

Prestatiemetingen 

Bij een aantal financieel grote leveranciers worden de prestaties gemeten. In het contract is dan vast
gelegd wanneer en hoe er gemeten zal worden. Ondermaatse prestaties worden vertaald in boetes 
voor de leverancier. Om de schoonmaakactiviteiten te controleren wordt er een extern bedrijf ingezet. 
Per aanbesteding wordt er gekeken of er behoefte is de prestaties van een leverancier te meten. De 
methode waarop dat vervolgens gebeurt, is per product of dienst verschillend. Men kan dus in een 
aantal gevallen spreken van een formeel prestatiemeetsysteem. 
Eerder is al gemeld dat er een eenvoudig systeem kan aangeven of een bestelling op tijd geleverd 
wordt. lndien er klachten binnenkomen wordt er ad hoc aan gewerkt ze te verhelpen. Er is geen for
mele klachtenprocedure opgesteld. Er zijn weinig tot geen verbeterprogramma's met leveranciers 
opgesteld om in de toekomst betere resultaten te behalen. Een aantal leveranciers kan middels de 
diensten of producten die ze leveren het politiekorps informatie geven over het eigen verbruik. Dit leidt 
tot beter inzicht in de behoefte van de eigen organisatie. Dit inzicht biedt ook de mogelijkheid zaken te 
sturen of te veranderen. Dit zal leiden tot een verlaging van de kosten. Het is niet zo zeer een verbete
ring in de kosten die de leverancier genereert. 

Er wordt niet gewerkt met algemeen gebruikte kengetallen. 

Zoals eerder gemeld is, wordt bij een klein aantal leveranciers de prestaties bijgehouden. Dit vormt de 
input voor periodieke evaluatiegesprekken met de leveranciers. Er vindt geen terugkoppeling plaats 
naar de interne klant. 

lnkooppersoneel en vaardigheden 

Binnen de afdel ing die verantwoordelijk is voor het personeel en organisatie is slechts beperkte notie 
van de personeelszaken in de ondersteunende taken van het korps. Ze hebben geen kennis van ge
wenste opleidingen en vaardigheden voor dit onderdeel van de organisatie. 
Er zijn profielen samengesteld waaraan een inkoper dient te voldoen. De functiebeschrijvingen zijn na 
een vernieuwing in de beschrijvingen minder duidelijk geworden. In principe vormen deze functiebe
schrijvingen de leidraad bij werving en selectie van personeel. 

Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek plaats. In dit gesprek kan er aangegeven worden wat de 
persoonlijke wensen zijn van het personeelsl id. In principe wordt er gekeken naar de haalbaarheid van 
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de wens. In de praktijk blijkt dat er weinig ruimte in de organisatie is om iemand daadwerkelijk naar de 
functie te laten groeien die hij of zij wenst. 
Binnen de organisatie is het in principe mogelijk om trainingen te volgen en je persoonlijke vaardighe
den te verbeteren. In de praktijk is dit echter lastig. Saliering van het personeel is sterk gekoppeld aan 
de vaardigheden die een persoon bezit. 
Op informele wijze wordt wel getracht de interesses en competenties van mensen te laten ontwikke
len. Dit gebeurt door inkopers te betrekken en te laten meedenken in ontwikkelingen die in eerste 
instantie buiten de scope van de functie valt. 

De gang van zaken binnen de afdeling lnkoop worden maandelijks in een bijeenkomst doorgenomen. 
Op informele wijze vindt monitoring ook plaats door regelmatig gesprekken te hebben. 

C4 Limburg Zuid 

Commitment/ aandacht van top management 

De Korpsleiding ziet lnkoop als een ondersteunende functie voor de rest van de organisatie. Dit bete
kent dater niet teveel aandacht aan besteed kan worden. In principe willen ze wel op de hoogte blij
ven van de gang van zaken. Rapportage dient echter alleen over concrete zaken te gaan. Men wil 
daden/ 'producten' zien. 
Momenteel warden de procedures gevormd die de inkoop- en besteltaken dienen te stroomlijnen. 
Hierbij is voornamelijk het hoofd van de facilitaire zaken bij betrokken. Het doel hierbij is om een grote
re efficiency te bereiken. 
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Organisatie structuur 

De afdeling lnkoop ziet het als haar taak voornamelijk commercieel-juridisch te werk te gaan. Dit 
houdt in dat de afdeling zich vaak slechts zijdelings bezighoudt met leveranciersselectie en het opstel
len van Programma's van Eisen. De belangrijkste taken van de afdeling zijn te vinden in de onderhan
delingen en in de leveranciersmanagement. 

Bij elk project wordt er eerst een PIO opgesteld. PIO staat voor Proces lnitiatie Document. In dit do
cument wordt vastgelegd welke activiteiten het proces dient te doorlopen en op welk moment welke 
mensen erin betrokken dienen te warden. 
Er wordt veelvuldig in teamverband aan projecten gewerkt. Bij grate projecten warden er multidiscipli
naire teams samengesteld die meestal uit 7 a 8 personen bestaat. lnkoop heeft oak altijd zitting in 
deze teams. 

Bij kleinere projecten wordt lnkoop nogal eens te laat of helemaal niet betrokken. Men vermoedt dat 
dit komt door onwetendheid van andere afdelingen. In het verleden was de organisatie zo ingericht dat 
iedere afdeling of Basiseenheid autonoom kon opereren. Deze zelfstandigheid heeft ervoor gezorgd 
dat men tegenwoordig niet goed op de hoogte is welke procedures gevolgd dienen te worden. Dit is 
men name merkbaar bij Basiseenheden buiten het hoofdbureau. 
De reorganisatie is in mei afgerond. Men kan merken dat de bekendheid en betrokkenheid van lnkoop 
en de Service Desk die de bestellingen afhandelt, steeds groter wordt. Op het gebied van de inkoop 
van diensten zoals de tijdelijke inhuur van personeel lopen deze ontwikkelingen nog achter. 

De rol van lnkoop is voornamelijk tactisch en administratief van aard. Ze heeft niet de mogelijkheid de 
politieorganisatie op lange termijn te sturen. Men kan dan ook niet spreken van een strategische rol 
binnen de organisatie. De tactische zaken die lnkoop kan verrichten worden hoofdzakelijk door het 
hoofd van het facilitaire bedrijf verzorgd. 

I Aspecten 1 o 1 1 1 2 1 3 1 4 1 s 1 6 1 7 1 a 1 9 1 10 1 
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OP2.1 Multidisciolinaire samenwerking 
OP2.3 Verantwoordelijkheid 
OP2.5 Managernentniveau 

Leveranclersmanagement 

In principe bestaat er geen vaste procedure voor de selectie van leveranciers. Bij bedragen boven de 
€ 200.00,- wordt er controle utgevoerd op een aantal financiele kengetallen zoals de liquiditeit en de 
quick ratio. Hoewel dit een indicator kan zijn voor de gezondheid van een leverancier, is men bewust 
dat het niet alle problemen zal uitsluiten. 
Onder het genoemde bedrag is de algemene indruk dat een bedrijf achterlaat vaak maatgevend. 

Met een aantal leveranciers zijn management reviews vastgelegd die men per kwartaal uitvoert. Men 
wil inzicht hebben van de prestaties van de leveranciers die in de continue processen betrokken zijn . 
De reviews zijn dus niet bedoeld voor eenmalige aankopen. Het voornamelijk betrekking op leveran
ciers die zich bevinden in de werksfeer van huisvesting, catering, mobiliteit e.d. De besprekingen wor
den over het algemeen uitgevoerd door drie personen; een inkoper, hoofd facilitair bedrijf en een fi
nancieel medewerker. 
Per reviews heeft men verscheidene aspecten die de eerste aandacht krijgen. Klachtenafhandeling is 
hierbij een belangrijke factor. 
De inkoopafdeling heft de mogelijkheid de leveranciers officieel te waarschuwen en/ of de relatie te 
beeindigen Men werkt met zogenaamde 'gele en rode kaarten'. 

De inkoopafdeling richt zich overwegend op commercieel-juridische aspecten. Dat betekent dat men 
zich niet veel bezig houdt met het selecteren van leveranciers. In het bijzonder bij zaken die een emo
tionele factor in zich meedragen, wil men zich niet teveel bezig houden met de leveranciersselectie. 
Men probeert wel een kader te zetten waarbinnen andere betrokkenen hun leverancier op kan zoe
ken. Zo wil men buitensporige en onnodige aankopen voorkomen. 

De inkopers maken gebruik van de zogenaamde Kraljic-matrix. Op deze wijze differentieert men pro
ducten en leveranciers. De analyse wordt gebruikt in het aankoop- of aanbestedingsproces en het 
managen van de leveranciersrelatie. 

Op tactisch gebied heeft men zich ten doel gesteld het aantal leveranciers te verminderen. Dit wil men 
bereiken door de vraag naar producten meer te bundelen. Met behulp van de methode van Kraljic 
heeft men onderscheid gemaakt tussen de verschillende productvragen. Het terugbrengen van het 
leveranciersbestand richt zich op dit moment volledig op routineproducten. 

Bij het beoordelen van leveranciers zijn er een aantal vaste kengetallen. Dat zijn het aantal facturen, 
aantal en omgang met klachten en de algemene leveranciersprestaties zoals leverbetrouwbaarheid en 
tijdigheid. 

Regio Limburg-Zu id heeft tot dusverre geen Europese aanbestedingen gedaan. Dat betekent dat het 
men in de praktijk nog weinig te maken heeft gehad met strikte wet- en regelgeving . Als gevolg daar
van heeft men dan ook niet te maken met controles door accountbedrijven en/ of de douane. 

Aspecten 0 7 8 9 10 

SP3.1 Leveranciers selectie 
SP3.2 Beoordelen huidige leveranciers 
SP3.5 Leveranciersmarkt onderzoek 
SP3.6 Leveranciers differentiatie 
SP3.7 Optirnalisatie leverandersbestand 
SP3.8 Gedifferentieerd beleid 
SP3.9 Docurnentatie 
SP4.2 Beoordelingsproces 
SP4.6 Cornrnunicatie 
SP4.7 Wet- en regelgeving 
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Vaststellen specificaties 
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Gebeurt voornamelijk door de (representant van de) interne gebruiker. Zie Leveranciersmanagement 
Om het voor andere afdelingen mogelijk te maken tot op bepaalde hoogte hun leveranciers zelf te 
selecteren, heeft de inkoopafdeling een standaardprotocol opgesteld. In dit protocol zijn richtlijnen 
opgesteld die moeten leiden tot een goede selectie. Op deze wijze kunnen medewerkers op eigen 
initiatief in eerste instantie te werk gaan. Vanaf een bepaald moment in het traject dient de lnkoop 
betrokken te warden. 
Om het verder mogelijk te maken afdelingen zelfstandig te werk te laten gaan is er een Producten
Diensten Catalogus opgesteld. In deze catalogus is verwerkt om welke diensten en producten het 
gaat, wie bevoegd is deze in te kopen, welke prijsindicaties er zijn, etc. 

Selecteren potenti~le leveranciers 
Zie Leveranciersmanagement. 

Contracteren 
Zie Leveranciersmanagement. 

Plaatsen van orders/ bestellen 
Per afdeling of Basiseenheid is er een persoon aangesteld die bevoegd is om bestellingen te plaat
sen. Het plaatsen van de bestelling gebeurt vervolgens bij de Service Desk. Zij verzorgen vervolgens 
de bestelling bij de leverancier. 

Monitoren bestelling 
De aanvrager die zich op de afdeling of Basiseenheid bevindt, is verantwoordelijk voor het monitoren 
van de bestelling. Controle van het product dient oak door deze persoon te gebeuren. 

Monitoren en evalueren leverancier 
Zie Leveranciersmanagement. 

lnformatie systemen 

Men maakt gebruik van een softwarepakket om bestellingen te registreren. Buiten de registratie war
den de mogelijkheden van het systeem niet geheel ·uitgebuit. Zo is het mogelijk te laat geleverde or
ders te laten melden door het pakket. Hier wordt momenteel geen gebruik van gemaakt. 
Men heeft nag geen contractenbeheersysteem in gebruik. 

Het Producten-Diensten Catalogus is via het intranet voor iedere medewerker te bereiken. Hier kan 
men alle informatie over producten en diensten inzien. 

Aspecten 0 3 4 5 6 7 8 9 10 
OPS.1 Inkoo informatie s steem 
OPS.4 Documentatie 

Prestatiemetingen 

Men houdt de prestatie van leveranciers handmatig bij. Er bestaat geen geautomatiseerd systeem 
hiervoor om dit te doen. De klachten dienen altijd schriftelijk bij lnkoop aangeleverd te warden. Die 
klachten kunnen meegenomen in de management reviews die lnkoop heeft met leveranciers. lnterne 
klanten verhelpen veel klachten zelf. 

Regiopolitie Limburg-Zuid heeft als doelstelling dat haar leveranciers het aantal facturen en klachten 
verminderen. Verder wil men graag dat leveranciers een meer pro-actieve opstelling innemen. Men wil 
een meer partner-achtige relatie. In de praktijk blijkt het echter dat leveranciers een gebrek aan initia
tief hebben en nogal eens slordig zijn in relatie tot de Regiopolitie. 

Men maakt regelmatig gebruik van indicatoren om de prestaties van leveranciers te meten. Dit dient 
als uitgangspunt voor het stellen van nieuwe targets. Op die manier wordt getracht de prestaties van 
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leverende partijen te verbeteren . De targets warden tijdens de kwartaal management reviews bespro
ken en gebruikt voor sturing. 
In principe dienen de leveranciers de meeste prestaties zelf te meten en te monitoren. Op deze wijze 
dient de leverancier te bewijzen aan bepaalde eisen te kunnen voldoen. 
Een klein aantal indicatoren warden door de politieorganisatie zelf bijgehouden en/ of gemeten. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SP7.4 Evaluatie leveranciersprestatie 
SP7.7 Klachtenprocedure 
SP7.8 Documentat ie 
SP8.1 Verbeteringsprogramma's kosten 
OP4.1 Kengetallen i 

OP4.3 Evaluatie -: 

OP4.5 Communicatie 

lnkooppersoneel en vaardigheden 

Binnen de inkoopafdeling ervaart men de personeelsafdeling als weinig pro-actief. Personeelszaken 
reageert op wensen van lnkoop maar initiatief ontbreekt. 

Per functie is er een duidelijk profiel opgesteld. Middels train ingen en cursussen krijgen inkopers de 
kans hun vaardigheden op peil te brengen en te houden. 

Aspecten 0 5 6 7 8 9 10 
OP6.1 HRM ondersteunin 
OP6.2 Inkoop profielen 
OP6.3 Training 
OP6.5 Beoordeling 

CS Brabant Noord 

Brabant-Noord is een politieregio moet ongeveer 1600 medewerkers. De regio is opgedeeld in vijf 
districten 
Binnen de organisatie is zijn de facilitaire zaken ondergebracht in Facility Management, FAM. Oat 
onderdeel bestaat uit ongeveer 50 FTE. Binnen de facilitaire organisatie zijn 3 onderdelen te onder
scheiden; Huisvesting, Diensten & Middelen en ICT-beheer. lnkoop wordt voornamelijk door deze drie 
onderdelen uitgevoerd. Men is op zoek naar een inkoopprofessional die de drie onderdelen procesma
tig aanstuurt en van advies voorziet. Deze medewerker zal ondergebracht warden in een stafonder
deel, Bureau Ondersteuning. Momenteel is deze inkoper nog niet aangesteld. 
Het een en ander is de afgelopen maanden veranderd door een reorganisatie binnen het Facilitair 
Bedrijf. Per 1 januari 2006 is de nieuwe indeling van kracht geworden. Als gevolg van de reorganisatie 
zijn meer taken en ook budgetten meer centraal komen te liggen. Dit is met name het geval voor het 
onderdeel Diensten & Middelen. 

Commitment/ aandacht van top management 

Ongeveer anderhalf jaar geleden is in de organisatie van politie Brabant-Noord een directeur bedrijfs
voering aangesteld . Deze medewerker is hoofd van alle ondersteunende onderdelen, zoals personeel 
en organisatie, financiele zaken en facilitair management. Dit kan als een teken gezien warden dat er 
binnen de politieorganisatie meer aandacht is gekomen voor de afdelingen die de uitvoerende taken 
moeten ondersteunen. · 
Op dit moment werkt er niet gewerkt aan de processen die gerelateerd zijn aan inkoop. De Korpslei
ding kan dan hier ook niet bij betrokken warden. Er zijn geen aanwijzingen dat de Korpsleiding hier 
verandering in wil zien. 
Het feit dat er geld is vrijgemaakt voor het inhuren van een externe inkoopprofessional is een teken 
dat goede inkoop wel als belangrijk wordt gezien. 
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Zoals eerder is gemeld, is onlangs een reorganisatie doorgevoerd. In de nieuwe opzet is er geen 
sprake van een inkoopafdeling. Men verwacht dat de inkoopfunctie op termijn zal worden overgeno
men door een interregionaal, danwel een landelijk orgaan. Tot dat moment zullen aanbestedingen en 
aankopen begeleid moeten worden door een tijdelijk inkoopconsultant. Die zal in de organisatie on
dergebracht worden in Bureau Ondersteuning van het FAM. De taak van de inkoper zal dan moeten 
zijn dat hij/ zij zich met name op het proces van een aanbesteding richt. Daar waar nodig zal er ook 
een adviserende rol weggelegd zijn. De meer inhoudelijke taak van een inkoopproces moet worden 
uitgevoerd door betrokken medewerkers van de afdelingen Huisvesting, Diensten & Middelen en ICT
Beheer. Voornamelijk de Diensten & Middelen zal hier veelvuldig mee bezig zijn. 

Deze afdeling heeft Facility Managers in haar organisatie die ondergebracht zijn in de vijf districten. 
De medewerkers hebben de taak bestellingen uit te zetten bij leveranciers en behoeften van de inter
ne klant te signaleren. Zij moeten voor een goede communicatie zorgen tussen de decentrale distric
ten en het centrale orgaan in Den Bosch. 

De inkoopmedewerker zoals die in het verleden functioneerde, werkte af en toe met andere disciplines 
samen. Er is/ was geen protocol dat een structuur aangeeft wanneer en hoe er een multidisciplinaire 
aanpak dient te zijn. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OP2.1 Multidisciplinaire samenwerking 7~ 
OP2.3 Verantwoordelijkheid -~ -
OP2.5 Managementniveau 

Leveranciersmanagement 

Bij de selectie van leveranciers is het van belang dat de gehele regio bereikt kan worden. Per aanbe
steding of aankoop wordt gekeken welke criteria van belang zijn. Er is geen vaste methodiek om te 
bepalen welke criteria dit moeten zijn. 
Binnen Brabant-Noord bestaat het gevoel dat er te weinig controle is op de leveranciers. Er is een 
vermoeden dat een aantal afspraken niet volgens contract worden nageleefd. Momenteel is daar ech
ter nog geen controle op. Er is geen sprake van een vast metingssysteem om de prestaties van leve
ranciers te meten. 

Recentelijk is er onderzoek gedaan naar het leveranciersbestand en de factuurstroom d.m.v. een 
ABC-analayse. Het onderzoek wijst uit dat het voor Brabant-Noord aantrekkelijk kan zijn de factuur
stroom te verkleinen. Dit zou mogelijk moeten worden door leveranciers die veel facturen veroorza
ken, te verminderen . Bovendien zal er gewerkt worden aan maandfacturering. Op basis van het on
derzoek is er meer inzicht gekomen in het leveranciersbestand. Er kan gewerkt gaan worden aan een 
optimalisatie van dit bestand. Momenteel is dat nog niet gestart. 
Op basis van de genoemde ABC-analyse zal het oak mogelijk worden een gedifferentieerd beleid na 
te !even in betrekking tot leveranciers. Ook dit is een onderwerp voor de toekomst. 

De reorganisatie heeft tot gevolg gehad dat leveranciers vanuit het centrale bureau in Den Bosch 
worden aangestuurd. In het vereleden gebeurde dit door de vijf districten afzonderlijk. De centralisatie 
heeft tot gevolg gehad dat er betere sturing mogelijk is. Afspraken hoeven slechts een maal gemaakt 
te worden , in plaats van vijf keer. Men kan zeggen dater meer regie is gekomen. 

De communicatie tussen leveranciers en de interne klant gebeurd grotendeels door de onderdelen 
van Huisvesting, Diensten & Middelen en ICT-Beheer. De facility managers verzorgen veel van deze 
communicatie. 

Aspecten 0 3 4 5 6 7 8 9 10 
SP3.1 Leveranciers selectie · 
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SP3.2 Beoordelen huidige leveranciers 
SP3.5 Leveranciersmarkt onderzoek 
SP3.6 Leveranciers differentiatie 
SP3.7 Optimalisatie leveranciersbestand 
SP3.8 Gedifferentieerd beleid 
SP3.9 Documentatie 
SP4.2 Beoordelingsproces 
SP4.6 Communicatie 
SP4.7 Wet- en regelgeving 

lnkoopactiviteiten 

Vaststellen specificaties 

~ 
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In de nieuwe opzet van de organisatie is het de taak van de facility managers om behoeften bij de 
interne klant te signaleren. 
De interne klant weet vak goed wat hij/ zij wil hebben, en stelt vaak de specificaties vast. Dit beperkt 
de bewegingsruimte van het FAM om een goed product tegen een gunstige prijs te kunnen verwer
ven. 
Om dit te voorkomen wordt getracht zoveel mogelijk pro-actief te werken en de klant te helpen bij het 
vaststellen van de behoeften en de specificaties. 
Momenteel wordt er steeds vaker met multidisciplinaire teams gewerkt. Het heeft steeds vaker een 
formeel karakter door b.v. een installatie van een commissie. 
Het opstellen van een Programma van Eisen wordt zoveel mogelijk overgelaten aan een deskundige 
medewerker. Die zal meer inhoudelijke kennis hebben om een goed document te schrijven. 

Selecteren potentiele leveranciers 
Zie Leveranciersmanagement. 

Contracteren 
Zie Leveranciersmanagement. 

Plaatsen van orders/ bestellen 
Zoals eerder is aangegeven is de facility manager in principe de persoon die de bestellingen behan
deld. Hij/ zij kan als besteller aangemerkt worden. Deze persoon kan de nodige informatie halen bij 
het FAM. Op die manier kan er ook afstemming komen tussen verscheidene districten om ervaringen 
uit te wisselen en eventueel klantvraag te bundelen. 
Nadat er goedkeuring is gekomen van de betrokken teamchef, kan de bestelling bij een leverancier 
geplaatst worden. 

In de toekomst zal men een Producten-Diensten Catalogus opzetten om informatie transparanter te 
maken en makkelijker bereikbaar te zijn. 

Monitoren bestelling 
De facility manager heeft de taak de bestellingen te monitoren . 

Monitoren en evalueren leverancier 
Zie Leveranciersmanagement. 

lnformatie systemen 

Er is een software-pakket aanwezig dat specifiek voor de inkoopfunctie bedoeld is. Het is een contrac
tenbeheersysteem. Het pakket is per toeval bij FAM terecht gekomen en het is momenteel niet geheel 
gevuld en ip-to-date. 
Verder kan men niet spreken van informatiesystemen voor de inkoopfunctie. Er wordt veel informatie 
gehaald uit het uitgebreide financieel softwaresysteem. 

Aspecten 0 3 4 5 6 7 8 9 10 
OPS.1 Inkoo informatie s steem 
OPS.4 Documentatie 
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Prestatiemetingen 

De omgeving met leveranciers is na de reorganisatie verbeterd doordat er centraal gecommuniceerd 
wordt met externe partijen. In het contract met het schoonmaakbedrijf is opgenomen dat er periodieke 
controle plaatsvindt, uitgevoerd door een extern bedrijf. Dit moet echter als een uitzondering op de 
regel gezien worden. 
In de regel worden de prestaties van leveranciers niet gemeten en/ of gedocumenteerd. Middels 
klachten wordt waar nodig wat bijgestuurd. Er is geen officiele klachtenprocedure. 
Terugkoppeling van de leveranciersprestaties naar de interne klant is onvoldoende en zou verbeterd 
kunnen worden. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SP7.4 Evaluatie leveranciersprestatie 
SP7.7 Klachtenprocedure 
SP7.8 Documentatie 
SP8.1 Verbeteringsprogramma's kosten ·,:._; ,_ 

OP4.1 Kengetallen :-;~~J 
OP4.3 Evaluatie •-·--~ 
OP4.5 Communicatie 

lnkooppersoneel en vaardigheden 

Er is momenteel geen inkoper aanwezig. Er is een tijdelijke vacature open voor deze functie. 
Als gevolg daarvan is dit onderdeel overbodig. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OP6.1 HRM ondersteuninq -~,ii 

OP6.2 Inkoop profielen \"~ 
OP6.3 Training ~ Niet van toepassing OP6.5 Beoordeling 
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C6 Limburg Noord 

De invoering van de nieuwe Politiewet in 1994 resulteerde voor een Limburg-Noord In een beperkte 
ondersteunende dienst op reg ionaal niveau. Naast een Financi~le, Personele en Automatiseringsafde
ling was er formatief geen ruimte om gestalte te geven aan een Faci litaire Dienst op centraal niveau. 
Lager in de organisatie werden de operationele activiteiten weggezet. Dit had al snel tot gevolg dat er 
weinig standaardisatie was, waardoor diverse taken op het gebied van wagenpark, dienstkleding , 
verzekeringen etc. werden overgenomen door medewerkers van Financi~n en andere ondersteunen
de organisatieonderdelen. 
Een reorganisatie in 1998 leidde ertoe dat er een Logistieke Dienst werd opgericht. Op tactisch niveau 
zijn twee personen aangesteld. Tegenwoordig bestaat het onderdeel op tactisch niveau uit vijf perso
nen. Voor de inkooptaken is tegenwoordig iemand verantwoordelijk die dit als neventaak heeft naast 
een aantal andere zaken. Verder is er inkoopkennis te vinden in de afdeling Huisvesting. De twee 
medewerkers van deze dienst en de 'inkoper' volgen op dit moment een NEVI 1 opleiding. Zij ver
wachten dit begin 2006 af te ronden . 

IN 2005 is er geheel nieuwe Korpsleiding aangesteld. De rol van ondersteuning wordt anders bezien 
en de opdracht is gegeven om meer vraaggestuurd te gaan werken. Ook veranderingen binnen de 
Nederlandse Politie en de verdere ontwikkeling van de interregionale samenwerking hebben tot deze 
beslissing geleid. 
In 2006 zal door de leiding van de afdeling aan dit veranderingsproces veel aandacht worden ge
schonken. 

Commitment/ aandacht van top management 

In het verleden was de rol van de afdeling beperkt tot het leveren van producten, het bewaken van de 
afgesproken standaards en het toepassen van de normen. Met de aanstelling van een nieuwe Korps
leiding lijkt er meer aandacht te komen voor de ondersteunende processen waaronder facil itaire za
ken. Het Plaatsvervangend Korpshoofd is afkomstig uit het bedrijfsleven. Dit heeft tot gevolg dat zijn 
interesse niet alleen bij de politietaken ligt, maar er meer oog is voor ondersteunende activiteiten. Op 
dit moment heeft het echter nog niet geleid tot een capaciteitsuitbreiding van de Logistieke & Facilitai
re Dienst. 
Het management is onbekend met de materie die het inkoopproces omvat. Er is geen inkoopbeleid 
ontwikkeld. 
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Organisatie structuur 

In de regio Limburg-Noord is er geen specifieke inkoopafdeling. De inkoop op regionaal niveau wordt 
verzorgd door de dienst Logistiek & Facilities. Daar is een persoon aanwezig die veel inkooptaken op 
zich neemt. Deze persoon kan op dit moment nog niet echt als inkoper gezien worden, aangezien zijn 
takenpakket veel breder is en zijn kennis en vaardigheden op dit moment nog beperkt zijn. Om dit 
laatste te verbeteren volgt hij momenteel de NEVI 1-opleiding. 

Men kan niet spreken van een echte samenwerking tussen inkoop en andere afdelingen op het gebied 
van inkoop. Veel zaken gebeuren op ad hoc basis en over het algemeen werkt men niet met vaste 
procedures of processen. 
De beperkte capaciteit van de Facilitaire Dienst heeft tot gevolg dat het sterk reactief te werk moet 
gaan. Er is geen ruimte vooraf zaken goed op de rails te zetten. Ook op het gebied van inkoop is het 
sterk uitvoerend van karakter. 

Er is geen directe vertegenwoord iging van inkoop op het niveau van het managementteam. 
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Aspecten 0 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
0P2.1 Multidisciplinaire samenwerking 'l 

0P2.3 Verantwoordelijkheid " 
0P2.S Managementniveau 

Leveranciersmanagement 

Het selecteren van leveranciers gebeurt niet volgens een vaste procedure. In zoverre, dat er geen 
procedure of proces is vastgelegd dat door regio Limburg-Noord gevolgd hoort te worden. Ze maken 
wel gebruik van een inkoophandboek dat door het Ministerie van Justitie is verstrekt. Hierbij dient op
gemerkt te worden dat dit boek uit 1997 stamt en dus op enkele punten vrij gedateerd is. 

De krappe bezetting op het gebied van inkoop, heeft als gevolg dat er weinig tot geen ruimte is voor 
een goede beoorde)ing van bestaande leveranciercontacten. 
Bij meer eenmalige meer projectachtige contacten is de nazorg beter verzorgd. Bij eenmalige aanko
pen, met name bij bouw- en inrichtingsprojecten, is er meer ruimte het project en de geleverde pro
ducten en diensten te beoordelen. 
De schoonmaak is uitbesteed. In dit contract is opgenomen dat de prestaties van de schoonmaakleve
rancier door een extern bureau gecontroleerd worden. Aan de hand hiervan wordt er periodiek ge
sproken met de leverancier. Dit is een voorbeeld van de weinige beoordelingen die leveranciers on
dergaan. 

Er is geen vaste methode of procedure om bij nieuwe aanbestedingen de leveranciersmarkt te onder
zoeken. Dit gebeurt ad hoc. 
Op het gebied van leveranciersmanagement wordt er onderscheid gemaakt tussen de verscheidene 
leveranciers. Dit gebeurt op basis van het onderwerp, de omzet en het risico. Met het onderwerp 
wordt bedoeld op welke wijze de leverancier invloed heeft op de primaire politietaken. Men kan dus 
stellen dat er verschil is tussen strategische en niet-strategische partners. Er is echter geen vaste 
analysemethode of 'tool' om dit onderscheid vast te stellen. Dit gebeurt voornamelijk op gevoel. 

Er zijn initiatieven om het leveranciersbestand te verbeteren. Daar moet bij opgemerkt worden dat dit 
echter niet op een gerichte wijze gebeurt. Er is geen beleid opgesteld om dit uit te voeren. Er is op dit 
moment geen duidelijk overzicht hoe het hiermee staat. 

Al eerder is gemeld dat bij eenmalige losstaande projecten er een goede nazorg en evaluatie geregeld 
wordt met leveranciers. Voor leveranciers van cyclische producten is er geen beoordelingsproces 
Over het algemeen wordt er gestuurd op basis van klachten. Men stelt dat er weinig klachten binnen
komen. Dit zou mede kunnen komen doordat medewerkers in andere afdelingen de meeste klachten 
zelf aankaarten bij de leverancier. 

Er is weinig tot geen directe communicatie tussen de gebruiker en de leverancier. Behalve bij het aan
kaarten van klachten , is er geen officiele communicatie. Op het gebied van huisvesting warden de 
evaluatiemomenten zonder de gebru iker gedaan. 

Aspecten 0 3 4 5 6 7 8 9 10 
SP3.1 Leveranciers selectie 
SP3.2 Beoordelen huidige leveranciers 
SP3.S Leveranciersmarkt onderzoek 
SP3.6 Leveranciers differentiatie 
SP3.7 0ptimalisatie leveranciersbestand 
SP3.8 Gedifferentieerd beleid 
SP3.9 Documentatie 
SP4.2 Beoordelingsproces 
SP4.6 Communicatie 
SP4.7 Wet- en regelgeving 

lnkoopactiviteiten 
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Vaststellen specificaties 
Bij het vaststellen van de specificaties wordt de gebruiker betrokken. Dit is voornamelijk bedoeld om
dat op de inkoopafdeling en/ of de facilitaire dienst de specifieke kennis niet aanwezig is om dit te 
doen. In de praktijk betekent dit dat het Programma van Eisen voor wat betreft technische zaken, 
door een gebruiker opgesteld wordt. 
Eerder is al aangegeven dat het leveranciersmarktonderzoek per keer verschillend wordt aangepakt 
en men dus kan zeggen dat het ad hoc wordt onderzocht. 

Aspecten 
SP2.1 Onderzoek leveranciersmarkt 
SP2.2 Onderzoek interne klant 
SP2.8 Team samenstelling 
SP2.10 Identificatie product vereisten 

Selecteren potentiele leveranciers 
Zie Leveranciersmanagement. 

Contracteren 
Zie Leveranciersmanagement. 

Plaatsen van orders/ bestellen 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Gebruikers dienen zelf hun goederen en diensten te bestellen bij de leverancier binnen de kaders van 
mantelovereenkomsten. De bestelfunctie gaat geheel buiten inkoop en de afdeling Logistiek & Facili
ties om 

Monitoren bestelling 
De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het monitoren van de bestelling. Controle van het product 
dient ook door deze persoon te gebeuren. 

Monitoren en evalueren leverancier 
Zie Leveranciersmanagement. 

lnformatie systemen 

Er is geen enkel specifiek systeem aanwezig voor inkoop zoals een Contractenbeheersysteem. Ook 
voor facilitaire taken in het algemeen (bv. FMIS) is er geen systeem aanwezig. 
Er is wel een internetverbinding. 
Prestaties van leveranciers worden dan ook niet automatisch bijgehouden. 

Aspecten 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OPS.1 Inkoo informatie s steem 
OPS.4 Documentatie 

Prestatiemetingen 

Op het moment is de capaciteit voor de inkooptaken te beperkt om actief te prestaties van leveran
ciers te monitoren. Prestatiemetingen komen dan ook weinig tot niet voor. Eventueel kan er gestuurd 
worden op basis van klachten van de interne klant. Dit gebeurt weinig. 
Er worden verbeteringsprogramma's uitgevoerd. Dit gebeurt met name wanneer er duidelijke belan
gen zijn voor de regiopolitie en voor de leveranciers. Er wordt niet scherp op gestuurd. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SP7.4 Evaluatie leveranciersprestatie 
SP7.7 Klachtenorocedure 
SP7.8 Documentatie 
SPB.1 Verbeteringsprogramma's kosten 

-
OP4.1 Kengetallen 
OP4.3 Evaluatie 
OP4.5 Communicatie 
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lnkooppersoneel en vaard igheden 

Van de afdeling personeelszaken is er weinig kennisinzicht in faci litaire functies. Zij zijn niet bekend 
met mogelijke inkoopopleidingen. lnd ien er een verzoek tot een training of opleiding geplaatst wordt, is 
veel mogelijk. Voorwaarde hierbij is wel dat het initiatief bij de betreffende persoon of afdeling ligt. 
Op dit moment zijn er geen functieprofielen opgesteld waaraan functionarissen dienen te voldoen. Er 
is (nog) niet genoeg kennis om deze op te stellen. 
Doordat de 'inkoopafdeling' uit slechts een persoon bestaat, is een beoordeling op afdelingsniveau 
gelijk aan een persoonsgebonden beoordeling. 

Aspecten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OP6. l HRM ondersteuninq ~:£ii 
OP6.2 Inkoop profielen ., :cl 
OP6.3 Training ~ van toepassing OP6.5 Beoordeling 
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