Overzicht: de 7 stappen van een professioneel inkoopproces

1

Inkoopvoorbereiding

2

Specificeren

Stel de inkoop (markt en
-pakket) strategie vast:

Test specificaties, daag uit
en stel vast:

Bepaal wat echt nodig is - ook
op lange termijn - en welke
ontwikkelingen spelen

Bepaal wat u precies gaat
inkopen; vraag na bij ervaringsdeskundigen

Sluit aan bij het beleid en de
organisatie-strategie zowel t.a.v.
primair proces als t.a.v. inkoop
(social return, duurzaamheid)

Elimineer onnodige zaken/
materialen
Onderzoek alternatieve
oplossingen

3

4

Selecteren

Ontwikkel de juiste
marktbenadering en/of
aanbestedingstrategie:

Organiseer het juiste
leveringsschema in de juiste
hoeveelheden

Gebruik TCO als basis voor
beoordeling, d.w.z. bekijk
alle kosten en uitgaven in
de hele keten, niet alleen de
aanschafprijs

Archiveer de contracten

Zorg voor een goed
voorraadbeheer en/of laat
leveranciers voorraad houden
(consignatie) en/of beheer
uitvoeren

Bepaal ook zaken als
betalingstermijnen, indexering
en/of inflatiecorrectie, verdeling
van efficiency-verbeteringen of
gezamenlijke kostenreductie en
wijze van rapporteren

Gebruik beschikbare
duurzaamheidcriteria
Beschrijf gewenste invulling van
social return

Denk aan interne leveranciers
of bestaande (raam)contracten

Definieer wat u wilt van
opdrachtnemers; denk aan de
proportionaliteit van eisen en/of
wensen

Schrijf offertes of minicompetities uit indien nodig

Zoek passende
aanbestedingsvorm en maak
keuze tussen functioneel of
technisch specifieren

Strategische inkoop

Bestel tijdig, o.b.v. toekomstige
behoeftes

Houd indien mogelijk
ruimte voor (toekomstige)
ontwikkelingen of innovaties

Inventariseer bestaande
inkoopsamenwerking en/of
(raam)contracten

Bepaal het optimale aantal
opdrachtnemers, maak een
bewuste afweging over
minder of meer leveranciers,
wel of niet bundelen van
opdrachten, combinatievorming,
onderaanneming,
perceelindeling, etc.

Optimaliseer de logistiek:

Vergelijk aanbiedingen volgens
een tevoren vastgesteld
beoordelingskader

Probeer ook andere dan de
bekende opdracht-nemers
of leveranciers te bereiken
(marktverbreding)

Maak de afweging over
de gewenste contractduur
en verlengingsopties i.r.t.
leveringszekerheid en/of
marktontwikkeling

Bestellen

Definieer gunningcriteria voor
EMVI of laagste prijs

Rationaliseer het (aantal
verschillende) producten,
standaards en/of kwaliteiten en/
of hoeveelheden

Analyseer alternatieven t.a.v.
zeflvoorziening/ inbesteden/
uitbesteden

Leg alle afspraken goed
vast:

5

Leg alle gemaakte afspraken
vast, ook die uit de ingediende
aanbiedingen en offertes

Verzamel informatie:
over wetgeving en markt
via b.v. branche- of
beroepsverenigingen, een
marktverkenning en/ of
(Amsterdamse) deskundigen

Sluit aan bij marktstandaards

Contracteren

Voer afwijzingsgesprekken met
aanbieders die afvallen, en
bereid deze gesprekken goed
voor

Toets met enige regelmaat of
alles conform opdracht/offerte
wordt geleverd

Spreek af hoe er
gecommuniceerd wordt, zowel
intern binnen de gemeente
als naar buiten, b.v. met
persberichten

Tactische inkoop

Voorkom spoedorders

Reduceer onnodige
verpakkingen
Betaal op tijd en maak gebruik
van de betalingskortingen
Reduceer het aantal facturen en
betalingen
Vereenvoudig het
betalingsverkeer

6

Gebruiken en bewaren

7

Nazorg

Organiseer en controleer
de uitvoering:

Rond af en zet
verbetercyclus in gang:

Zorg voor een goede levering en
gebruik

Start op tijd met het
opzeggen, verlengen of nieuw
aanbesteden van contracten

Check de leveranciersprestatie
en organiseer leveranciersaudit/
beoordelingen
Monitor het gebruik en het afval
Verzamel de voor een TCO
benodigde informatie
Organiseer de
informatievoorziening, met o.a.
rapportages van leveranciers en
gebruikers
Voer benchmarks uit
Controleer de contract
compliance en/of ‘maverick
buying’ adhv uitgavenanalyse,
d.w.z. bepaal of er gebruik
gemaakt wordt van de
afgesloten contracten

Evalueer inkoop- of
aanbestedingstrajecten en leg
de ervaringen vast als input
voor een volgend traject
Voer exitgesprekken met
leveranciers als je afscheid van
ze neemt en gebruik ook die
input
Bereken de TCO
Communiceer: deel goede
ervaringen, ‘best demonstrated
practice’ en benchmarks
Maak informatie makkelijk
toegankelijk en houd haar upto-date
Voer regelmatig gesprekken
met opdrachtnemers om de
manier van contracteren en/of
inhoud van contract te toetsen
Stuur bankgaranties op tijd
retour

Operationele inkoop

