
A big surprise!
START UPS & INKOOPMANAGEMENT
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Voorstellen. 
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LECTORAAT INKOOPMANAGEMENT



Definitie 5

Het van externe bronnen betrekken van alle 

goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de 

bedrijfsuitoefening, de bedrijfsvoering en de 

instandhouding van het bedrijf tegen de voor de 

organisatie meest gunstige voorwaarden.
Van Weele



Inkoop is belangrijk. 6



Inkoop is belangrijk. 7
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Besparing Resultaat

Verkoop: ResultaatOmzet

=

Inkoop:



DuPont schema 8



Ontwikkeling oriëntatie van inkoop. 9

Kosten Risico’s 

Waarde



Oriëntatie op waarde. 10



Oriëntatie op business. 11



Oriëntatie op business. 12
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Best Value 14



Trends

Algemeen

 De waardepropositie vraagt om aandacht: producten > producten 

vermengd met diensten > oplossingen 

 Productontwikkeling: research & development >  leveranciers > in 
combinatie met universiteiten en hogescholen

 Ketens veranderen snel: > schakels verdwijnen omdat ze geen 

waarde meer toevoegen en soms worden ze compleet op de kop 

gezet.

 Inspelen op veranderingen betekent innoveren:  product-, proces-

of maatschappelijk innovaties?   

 Leiderschap is cruciaal. Visionair leiderschap en dienend 

leiderschap. 
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Trends
Inkoop

 Duurzaamheid en inkopen: sociale en milieu aspecten, dynamiek van 
technische innovaties en nieuwe inzichten uit wetenschappelijk 
onderzoek, social enterprises

 Purchasing Intelligence: Big data en data analyses

 Digitalisering en automatisering: operationele inkoop is voor macheines, 
robotisering en 3D printing

 Als het perspectief de keten van vraag en aanbod is, krijgen de 
vakgebieden inkoopmanagement, ketenmanagement en 
marketingmanagement meer met elkaar te maken. 

 Inkopers werden afgerekend op besparingen en moesten goed kunnen 
rekenen en onderhandelen Dat een inkoper het inkoop vak verstaat is 
vanzelfsprekend. Maar hoe zit het met: zicht op klanten van het bedrijf, 
analytische kwaliteiten en de veranderkundige kwaliteiten - soft skills. 

16



Inkoper X.X 17



De inkoper –

gesprekspartnerbij de klant!
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Het perspectief van de inkoper. 19

Procesmodel Van Weele



Het perspectief van de inkoper. 20



Het perspectief van de inkoper. 21



Dilemma 22
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Workshop 23



Professionaliseren Inkoop MKB 24



Verkopen begint met inkopen

Upstream Downstream

Jouw bedrijf
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Instrumenten 26
inkooppatroon problematiek R&O Instrument

4 - CI Te intiem met de klant Te late levering, complex design, 

informatie overdracht

LOOP

¾ - PL/CI Mismatch levertijd leverancier –

afspraak met de klant

Te laat bestellen, te late levering Geïntegreerde BSC voorraad

3/2 – PL Innovatie blok Leveranciers kunnen niet mee; verlies 

van klanten

Customer – company - supplier fit 

analyse

1 - OE Te veel niet waarde toevoegende 

elementen

Te veel kosten in overleg met klant, 

met leverancier, 

Value – waste analyse

1 – OE Faalkosten onvolledige levering aan 

klant

Faalkosten, hoge monitoring kosten, 

onvolledige levering

Volledigheidschecker

3 – PL Te hoge en kostbare voorraad hoge monitoringkosten voorraad, 

geen control op ontwikkeling 

voorraad

Analyse bijdrage leverancier aan 

standaardisering ontwerp

2 – OE+ Mislukte onderhandelingen Niet sluitende leveringscondities aan 

klant; Kennis leveranciersmarkt

BSC voor de leveranciersmarkt

3 – PL Op tijd betrekken leverancier bijdragen aan het ontwerp Scan instapmoment leverancier

3 en 4 – PL en CI Geen adequate kostencalculatie Kosten - marge probleem Round table



Innoveren met leveranciers. 27
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Bennie

• Net 25 geworden

• TU Delft – engineering 

• Relatie: nu ff niet

• Oplossing voor:

• Steeds meer cloudcomputing

• Steeds meer grote data warehouses

• Steeds meer warmte overschot 

• Steeds meer CO2 vervuiling

• Steeds meer glasvezel

• Oplossing
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1ste advies vraag Bennie

Bennie zoekt een leverancier (hij noemt hem 

partner) voor ‘iets’ dat de overdracht van warmte 

uit de servers naar de lucht in de ruime goed kan 

geleiden. Hoe pakt hij die zoektocht aan en wat 

zijn de criteria op basis waarvan hij een keuze 

maakt? 
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2de advies vraag Bennie

Bennie heeft de testfase achter de rug. De markt 

kansen zien er goed uit. Maar grootschalig 

produceren  …….. ? Waar moet Bennie aan 

denken?  
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3de advies vraag Bennie

De omzet gaat goed. Bennie heeft besloten de 

productie helemaal uit te besteden. Hij heeft wel 

regie en heeft leveranciers gezocht voor 

onderdelen en assemblage. 

Maar de productie levert problemen op. Kwaliteit 

is ok, maar de aantallen worden niet gehaald. 

Wat nu? 
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Inkoop, een mooi vak, een 

vakgebied in ontwikkeling!
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Tesco South Korea

Shopping the new way!

 https://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4
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Thx
Gert Walhof

g.h.walhof@hanze.nl

@gertwalhof
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