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Financiële druk verhoogt het draagvlak voor uitbesteding van 

inkoopdiensten in de publieke sector: toename van 31% punt in de 

laatste 8 jaar. 
 

Tegenwoordig staan de kranten vol 

nieuws over bezuinigen. Het 

doelmatig en rechtmatig besteden van 

'ons' belastinggeld is dan ook steeds 

belangrijker geworden. Het klinkt als 

een sprookje: de overheid en externe 

dienstverleners trekken samen ten 

strijde om een substantiële bijdrage te 

leveren aan het bereiken van bezuinigingsdoelstellingen,  taakstellingen en daarbij 

ook nog eens de kwaliteit verhogen. Procurement Outsourcing zou hier een 

positieve bijdrage aan kunnen leveren. Maar is Procurement Outsourcing een 

sprookje of een slapende reus?  

 

Procurement Outsourcing (PO) is de beslissing van een organisatie om structureel 

geheel of gedeeltelijk inkoopactiviteiten en/of de verwerving van goederen en 

diensten via een derde partij uit te besteden.  

 

Procurement Outsourcing lijkt meer te zijn dan een sprookje, zo blijkt uit onderzoek 

van Erik van Meurs. In 2005 deed Wim Nieland (Aeves) al onderzoek naar 

Procurement Outsourcing in de publieke sector. Van Meurs, student aan de Haagse 

Hogeschool, stak dit onderzoek in een nieuw jasje. In de periode van februari tot en 

met mei 2013 voerde hij onafhankelijk een uitgebreid onderzoek uit onder alle 

overheidsorganisaties die zich aan de Europese aanbestedingsregels moeten houden. 

Alleen de nutssector werd buiten beschouwing gelaten. Aan een enquête deden 

maar liefst 178 respondenten mee. Tevens voerde Van Meurs 11 diepte-interviews 

met inkoopfunctionarissen op beleidsmakend niveau. Gezien de grote respons, lijkt 

het onderwerp in de publieke sector te leven! 

 

In dit artikel staan de bevindingen uit zowel de enquête als de interviews 

samengevat. Hierna worden eerst de belangrijkste kenmerken van de deelnemers 

besproken. Vervolgens komt de stand van zaken op het gebied van Procurement 

Outsourcing aan bod, gevolgd door de voor- en nadelen die de deelnemers in de 

uitbesteding van inkoopdiensten zien. Daarbij leggen we de link naar de rol van de 
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financiële en organisatorische druk die de inkoop-medewerkers ervaren. Bovendien 

vergelijken we de situatie met die in 2005. 

 

 

1. Inkoop in de publieke sector in beeld 
 

Zoals blijkt uit Figuur 1 en Figuur 2, zijn de meeste deelnemers aan zowel het 

kwantitatieve als kwalitatieve onderzoek afkomstig uit gemeenten, gevolgd door het 

onderwijs en de Rijksoverheid.  

Figuur 1: Deelnemers kwantitatief 

onderzoek per onderdeel 

Figuur 2: Aantal deelnemers diepte-

interviews

 

Omvang van inkooporganisaties 
Een meerderheid van de respondenten (64%) is werkzaam bij een inkooporganisatie 

met vijf personen of minder. De spreiding van de deelnemers over de omvang van de 

personeelsformatie is weergegeven in Tabel  1. 

 
Tabel 1: Gemiddelde personeelsformatie inkooporganisaties 

 

5 

2 

1 

1 

1 
1 

Gemeenten

Waterschap

Provincie

ZBO

Rijksoverheid

Onderwijsinstelling



   
 

3 
 

Inrichting van inkooporganisaties 
Tabel 2 geeft een overzicht van hoe de inkooporganisatie is ingericht bij de 

respondenten. De publieke sector werkt voornamelijk met gecoördineerde 

inkooporganisaties (50%). 34% Van de inkooporganisaties zijn centraal en 16% 

decentraal ingericht. 

 

 
Tabel 2: Inrichtingswijze inkooporganisaties 

In de enquête is ook gevraagd naar de voorkeur van de deelnemers. Ondanks dat de 

meeste overheidsorganisaties een gecoördineerd model hanteren, geeft 49% van de 

respondenten de voorkeur aan een centrale inkooporganisatie. 46% Heeft een 

voorkeur voor een gecoördineerde inkooporganisatie en 5% geeft de voorkeur aan 

een decentraal inkooporganisatiemodel.  

 

Procedures 
De regels nemen de overhand binnen het publiek inkopen. Zo wordt extern juridisch 

advies steeds belangrijker; hier is een toename te zien van 18% ten op zichten van 

2005. Van de respondenten geeft 30% bovendien aan, dat juridisch advies nu en de 

komende twee jaar cruciaal is voor het succes van de organisatie. 

 

Mensen 
Wat het inkooppersoneel betreft, blijkt uit het onderzoek dat 39% van de 

overheidsorganisaties moeite heeft met het vinden en behouden van professioneel 

inkooppersoneel. Organisaties die de ambitie hebben om de eigen 

inkoopvolwassenheid of inkoopprofessionaliteit te laten toenemen, hebben juist 

moeite met het vinden en behouden van goed inkooppersoneel (44%). Van de 

organisaties die geen maatregelen treffen om te professionaliseren, heeft 91% geen 

moeite met het vinden en behouden van goed inkooppersoneel.  Dit is opmerkelijk. 
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Men zou verwachten dat medewerkers graag in een meer professioneel 

inkoopklimaat hun werk willen verrichten. Dit organisaties die dit klimaat willen 

verbeteren zijn dus juist organisaties die moeite hebben om personeel te vinden te 

behouden.  

 

Niet alleen de professionaliserings-behoefte van de organisatie heeft invloed op de 

mate waarin men inkooppersoneel kan vinden en behouden, ook de ervaren 

financiële druk. Van de organisaties die moeite hebben met het vinden en behouden 

van inkopers, ervaart het merendeel (69%) geen toenemende financiële druk, zo is te 

zien in Figuur 3. Van de organisaties die geen moeite hebben met het vinden en 

behouden van goede inkopers ervaart het merendeel wel een toenemende financiële 

druk. Dit is opvallend. Men zou eerder verwachten dat organisaties die financiële 

druk op het budget ervaren, minder mogelijkheden hebben om de werkdruk te 

verlagen door een extra collega te contracteren of om een concurrerend salaris aan 

een goede kandidaat te behouden.  

 

 
Figuur 3: Relatie tussen het vinden en behouden van goed inkooppersoneel 

en financiële druk.  

 

Mensen en middelen 
Uit het onderzoek blijkt verder dat 25% van de deelnemende organisatie een jaarlijks 

inkoopvolume heeft van 20 tot 50 miljoen euro; 16% heeft een jaarlijks 

inkoopvolume van 50 tot 100 miljoen euro.  
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Uit Figuur 4 blijkt, dat organisaties met een grote inkoopvolume meer moeite ervaren 

met het vinden en behouden van goed inkooppersoneel. Het zijn juist de grotere 

organisaties die meer inzetten op inkoopprofessionaliteit. 

 
Figuur 4: Inkoopvolume gerelateerd aan moeite met het vinden en behouden van 

personeel  

Organisaties die aangeven dat zij geen moeite hebben met het vinden en behouden 

van inkooppersoneel, hebben veelal een jaarlijks inkoopvolume van 20 tot 50 miljoen 

euro. Organisaties die de meeste moeite hebben met het vinden en behouden van 

goed inkooppersoneel kennen een jaarlijks inkoopvolume van 50 tot 100 miljoen 

euro. Die twee groepen staan dus tegenover elkaar in dit onderzoek. 

 

Middelen 
Uit het onderzoek blijkt verder dat het 

dominante deel van de respondenten (41%) 

verwacht dat het inkoopvolume het komende 

jaar gelijk blijft. Bij meer dan een kwart (30%) 

zal het inkoopvolume afnemen (zie Figuur 5). 

Dit kan er mee te maken hebben dat door 

bezuinigingen veel projecten stop worden 

gezet, waardoor ook de inkoopspend afneemt.    Figuur 5: Verandering inkoopvolume 
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2. Procurement Outsourcing in de praktijk 
 

Hoe vaak komt Procurement Outsourcing voor? Is er een relatie met de inkoopspend 

zichtbaar? In deze paragraaf staan de belangrijkste beschrijvende statistieken op een 

rij.

Inkoopuitbesteding in de publieke sector 
Commerciële inkoopdienstverleners ondersteunen overheidsorganisaties steeds 

vaker bij het behalen van hun taakstellingen. De overheidsorganisaties zetten op 

grote schaal gedeeltelijke uitbesteding in: 51% van de respondenten maakt gebruik 

van externe inkoopdienstverleners. Dit is een toename van 31% punt ten opzichte 

van 2005, zo is te zien in Figuur 6: 

Figuur 6: Toename 

gedeeltelijke uitbesteding 

inkoopprocessen overheid 

 

Kijkend naar de situatie bij de 

verschillende publieke 

organisaties in 2013, zijn het 

vooral de gemeenten, 

provincies, waterschappen en 

onderwijsinstellingen die delen van inkoop uitbesteden.  De Rijksorganisaties, ZBO's 

en de categorie 'anders' maken het minst gebruik van het uitbesteden van 

inkoopdiensten.  Het geheel uitbesteden van inkoopdiensten komt nauwelijks voor. 

Ook het animo voor toekomstige algehele outsourcing is niet terug te zien in de 

percentages in Tabel 3. 
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Tabel 3: overzicht uitbestedingsoverzicht inkoop. 

Relatie tussen inkoopspend en druk tot uitbesteding 
Een opvallend resultaat is dat organisaties met een hoge inkoopspend meer druk tot 

Procurement Outsourcing ervaren van het topmanagement dan kleine 

inkooporganisaties. Het omslagpunt ligt op een spend tot 20 miljoen euro per jaar 

(zie Figuur 7). Alle overheidsorganisaties met een jaarlijkse inkoopvolume van 20 

miljoen euro geven aan geen toenemende druk tot outsourcing te ervaren. Het kan 

zijn dat er juist bij kleinere organisaties sprake is van een afnemend inkoopvolume, 

waarbij  men eerst kijkt welke kennis al in huis is, voordat men de markt om hulp 

vraagt. 

 

 
 Figuur 7: relatie jaarlijkse inkoopvolume en toenemende druk tot outsourcing 
 

Relatie tussen uitbesteding, strategie en meting van resultaten 
Bij een meerderheid van de organisaties waar uitbesteding geen afgeleide is van de 

organisatiestrategie, blijkt dat 62% de inkoopresultaten niet meet. Bij organisaties 

waar uitbesteding wel een afgeleide is van de organisatiestrategie, meet een grotere 

groep wel hun inkoopresultaten (35,1% meet dit wel; 19,1% meet dit niet).   

 

Samengevat blijkt dat het geheel uitbesteden van inkoop vaak uitblijft. De 

overheidsorganisaties zien meerwaarde in externe inkoopdienstverleners, maar ze 

hebben nog koudwatervrees en zien barrières om het geheel uit te besteden.  Hierna 

komen de waargenomen (mogelijke) nadelen en barrières aan de orde. 
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3.  Nadelen en barrières van Procurement Outsourcing  
 

Zowel in het onderzoek uit 2005 als in dat van 2013 is gevraagd naar de nadelen van 

en barrières tot Procurement Outsourcing – zowel geheel als gedeeltelijk. Hieronder 

staan de resultaten weergegeven. De angst voor afhankelijkheid van de leverancier 

en de noodzaak tot fysieke aanwezigheid van inkoop zijn nader onderzocht. 

 

Potentiële nadelen van Procurement Outsourcing 
In 2005 brachten de respondenten de volgende (potentiële) nadelen van 

Procurement Outsourcing te berde: 

 Onvoorziene kosten: onderschatting van opstartkosten, toename 

communicatiekosten; 

 Teleurstelling opdrachtgever: stellen van te hoge operationele doelen die 

moeilijk na te streven zijn, waardoor concessies worden gedaan. Dit mondt uit 

in een lagere tevredenheid; 

 Risico van afhankelijkheid: afhankelijkheid zijn van andermans prestaties en 

het gevoel van ‘gevangen zitten’; 

 Risico van informatiedeling: schaden van concurrentievoordeel op de lange 

termijn; 

 Moeilijk te vinden (geschikte) partner: bijvoorbeeld door ontbreken van 

geschikte contractvorm of cultuurbarrières;  

 Negatieve morele impact op eigen personeel: negatieve invloed op 

vertrouwen en loyaliteit; 

 Negatieve impact op interne klanttevredenheid: angst dat inkoopdiensten niet 

zo flexibel zijn als voorheen; 

 Opstartproblemen: extra kosten voor de coördinatie; 

 Moeite om geschikte organisatiestructuur op te zetten: het beheren, 

coördineren en bewaken van de relatie kan kostenverhogend werken en als 

tijdrovend worden gezien; 

 Verliezen van grip en controle: angst voor het verliezen van grip op de 

inkoopactiviteiten; 

 Niet benutten van belastingvoordeel: over het eigen personeel wordt geen 

BTW betaald. 
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In het kwantitatieve onderzoek van 2013 geven de respondenten de volgende top vijf 

van nadelen van Procurement Outsourcing aan: 

 Verlies van kennis (55%); 

 Te duur (35%); 

 Afhankelijkheid van een leverancier/verlies van controle (33%); 

 Het past niet in het organisatiebeleid (25%); 

 Geen verwachtte bijdrage aan organisatiedoelen (23%). 

 

Naast bovenstaande factoren, komen er in de interviews nog twee naar voren: het 

personele aspect en de rol van inkoop.  Vragen waar de overheid mee worstelt zijn: 

“Wat te doen met het eigen personeel?” en “Hoe zit het met het ontslagrecht?”.  

Daarnaast speelt de rol van Inkoop mee. Organisaties kijken anders aan tegen inkoop 

dan tegen catering of schoonmaak. 68% van de respondenten geeft aan de inkoop 

bedrijfskritisch is. Het zit te verweven in de organisatie om geheel uit te besteden.  

 

“Je moet je klant goed snappen en weten wat hem bezighoudt. Dat pleit er voor om 

inkoop in eigen beheer te doen” – Afdelingshoofd Inkoop waterschap 

 

Barrières tot het geheel uitbesteden van inkoop 
Uit het kwalitatief onderzoek komen barrières naar voren voor het ontbreken van 

animo voor het geheel uitbesteden van inkoop in de publieke sector. De 

geconstateerde barrières komen grotendeels overeen met de eerder genoemde 

nadelen: 

 Het topmanagement is tevreden met inkoop zoals het gaat. Er is nog geen 

reden om dit structureel uit te besteden; 

 Economische argumenten zijn niet altijd doorslaggevend. Het personele aspect 

speelt een rol; 

 Cultuurbarrières. De inkoopfunctionarissen stellen dat kennis van de 

organisatieregels- en cultuur van belang zijn om van toegevoegde waarde te 

kunnen zijn; 

 Men is bang opgebouwde kennis en ervaring met de inkooppakketten te 

verliezen; 

 Men vindt het gebruik van externen te duur; 

 Inkoop is te bedrijfskritisch en in de organisatie verweven om dit geheel toe te 

vertrouwen aan een externe partij; 
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 De overheid heeft de strategische keuze gemaakt tot samenwerking, waardoor 

de inhuur van externen wordt geminimaliseerd, laat staan dat heel inkoop 

buiten de deur wordt geplaatst.  

 

Single sourcing of multiple sourcing 
Als overheidsorganisaties al uitbesteden, worstelen zij er mee, met hoeveel externe 

inkoopdienstverleners zij het beste kunnen gaan werken.  Een derde deel van de 

respondenten geeft de voorkeur aan single sourcing; een even groot deel heeft juist 

de voorkeur voor multiple sourcing. De overige respondenten heeft geen voorkeur.  

De reden om inkoop bij één partij onder te brengen is het kunnen bouwen aan een 

partnership; de leverancier leert de organisatieregels- en cultuur kennen.  Die kennis 

is essentieel voor een goede prestatie. Een reden om inkoop juist uit te besteden aan 

meerdere partijen is het verminderen van de afhankelijkheid van één partij. Het valt 

echter op, dat van de organisaties die in de enquête de afhankelijkheid van één partij 

zien als een nadeel, een groter percentage de voorkeur geeft aan single sourcing 

(38%) dan aan multiple sourcing (30%, zie ook Figuur 8).  

 
Figuur 8: Voorkeur voor aantal leveranciers bij respondenten die bang zijn voor te 

grote afhankelijkheid 

 

Angst voor afhankelijkheid 

Die ambivalente houding ten opzichte van afhankelijkheid zien we ook elders terug in 

de resultaten. Zo is die angst afgenomen ten opzichte van 2005 (15% punt lager dan 

in 2005). Overigens zijn er ook minder respondenten bang dat ze geen geschikte 

dienstverlener kunnen vinden (13% punt lager), of dat er geen geschikte 

contractvorm is om inkoop uit te besteden (11% punt lager). 

“Voor afhankelijkheid ben ik niet bang. Tegenwoordig kan veel contractueel worden 

ingebouwd zodat alles eerlijk verloopt. Kennisverlies zie ik echter wel als een nadeel. 
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Doordat je zelf minder bezig bent met het uitvoeren van inkopen of aanbestedingen 

krijg je kennisverlies en ook minder kennis van het proces. Het is dan zaak dat je wel 

kennis en kunde blijft behouden over de materie in het geval je de rol van regisseur 

vervult” – Coördinerend Directeur Inkoop Ministerie 

 

Hoewel de angst voor afhankelijkheid dus is afgenomen ten opzichte van 2005, komt 

hij in de interviews wel terug als een grote barrière. De volgende uitspraak passeert 

de revue:

"Gek genoeg kan de vergelijking met heroïne gebruikt worden wanneer je uitbesteedt 

aan één partij. De eerste keer is de dienstverlening voor een gunstige prijs totdat je 

niet meer zonder kan!" –  Inkoopcoördinator middelgrote gemeente 

 

Moet inkoop fysiek aanwezig zijn? 
In het onderzoek vindt dat 64% van de respondenten dat de inkooporganisatie fysiek 

aanwezig moet zijn bij de interne klant. De respondenten hebben de inkoopafdeling 

dus graag fysiek in het pand. Dit is een toename van 14% sinds 2005 (zie Figuur 9).  

 

 
Figuur 9: Toenemende wens tot fysieke aanwezigheid inkoop 

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat van de respondenten organisaties die vinden dat 

de inkoopafdeling niet fysiek aanwezig hoeft te zijn bij de interne klant, een 

meerderheid financiële druk ervaart.  Het zijn juist organisaties die geen toenemende 

financiële druk op het budget ervaren, die vinden dat de inkoopafdeling fysiek 

dichtbij de interne  klant moet zijn (70%).  
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4. De voordelen van Procurement Outsourcing 
 

Uit het onderzoek uit 2005 kwamen de volgende twee voornaamste redenen om tot 

Procurement Outsourcing over te gaan naar voren:  toename van 

managementcapaciteit voor de core business  en kostenbesparing.  Toename van 

managementcapaciteit werd als voordeel gezien, omdat de organisatie de inkoop niet 

meer zelf hoefde te regelen. De organisatie kon haar managementcapaciteit voor 

meer core business processen in gaan zetten.  

 

Ook in het onderzoek van 2013 komen voordelen van Procurement Outsourcing naar 

voren. De belangrijkste voordelen zijn het benutten van expertise en ervaring en 

kostenbesparing. Deze voordelen worden hierna besproken, met een toelichting van 

de reacties per soort organisatie. Vervolgens leggen we de link tussen de voordelen 

en de inkoop-value map. 

Expertise en ervaring benutten 
59% van de respondenten ziet het benutten van externe expertise en ervaring als het 

grootste voordeel van Procurement Outsourcing.  Dit is logisch: externe 

dienstverleners kunnen functiespecialisatie en differentiatie bieden. Practise makes 

perfect. Bovendien zijn hier quick wins te behalen voor de externe organisatie:  

wanneer een ervaren aanbestedingsspecialist sneller en efficiënter het 

aanbestedingsproces doorloopt dan een minder ervaren inkoper zou kunnen doen, 

worden hier snel winsten behaald. Daarbij zorgt de inzet van externe expertise 

ervoor, dat de overheidsorganisaties tijd over houden voor hun eigen taakstellingen. 

 

Daar staat wel tegenover, dat de overheid als taakstelling heeft om zoveel mogelijk 

intern samen te werken. De medewerkers dienen eerst te kijken welke kennis er in 

huis is en pas daarna de markt te betrekken. Deze maatregel komt ook terug in het 

onderzoek. Waar in 2005 nog 30% van de respondenten (in het algemeen) druk tot 

outsourcing voelde, is dat in 2013 gedaald tot 21%.  

 

Bovendien werkt inmiddels 91% van de respondenten samen met een andere 

overheidsorganisatie;  een toename van 10% punt ten op zichten 2005. Het 

belangrijkste motief hiervoor is het delen van kennis en ervaring (70%) en financiële 

voordelen (21% ). Overheidsorganisaties maken dus steeds meer gebruik van het 

eigen netwerk, naast de expertise in de markt.  
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"Als je wil aansluiten op een ontwikkeling waarin je steeds innovatiever gaat 

aanbesteden, dan moet je zorgen dat je deze kennis eigen maakt. Dit doe je eerst 

door mensen in te huren zodat je dit vervolgens zelf kan doen" – Hoofd Inkoop 

Waterschap 

 

De mismatch tussen vraag en aanbod op personeelsgebied ligt in het verlengde van 

het benutten van expertise en ervaring van derden. Het is moeilijk om goed 

inkooppersoneel te vinden, zeker als de organisatie inkoop ook nog wil 

professionaliseren. 

 

“Goed opgeleide inkopers zijn erg duur en met de druk op kosten kan dit niet zomaar 

worden bewerkstelligd. Om die reden zullen we externe expertise inhuren als het gaat 

om het uitvoeren van Europese aanbestedingen” – Hoofd Inkoop ROC 

 

Ten opzichte van 2005 worden de externe inkoopdienstverleners daarom meer op 

hun specifieke kennis en ervaring beoordeeld; op dit punt is een stijging van 17% 

waar te nemen. De overheid gaat, conform het beleid om meer samen te werken en 

minder externen te gebruiken,  gericht op zoek naar kennis die bij de eigen 

organisatie ontbreekt. Bovendien gebruikt de overheid de toegenomen onderlinge 

samenwerkingsverbanden ook in het kiezen van de juiste externe. Externe 

dienstverleners worden meer beoordeeld op ervaringen die andere organisaties met 

hen hebben (een toename van 19% ten opzichte van 2005). Aan de andere kant blijkt 

dat men de overheid in acht jaar tijd meer coulant is ten opzichte van externe 

inkoopdienstverleners.  

"Door de crisis kijkt men eerder: wat heb je in huis en zijn wij daar tevreden over. Is er 

onvoldoende kennis in huis en is men daar ontevreden over, dan zal de stap tot 

Procurement Outsourcing sneller worden gezet" –  Hoofd Inkoop Waterschap 

 

Kostenbesparing 
Kostenbesparing komt ook in dit onderzoek naar voren als voordeel van Procurement 

Outsourcing (32%). Als derde wordt personeelsreductie genoemd (23%). Er wordt dus 

nog altijd gedacht aan de economische voordelen. 
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Kostenbesparing blijft belangrijk voor de interne klant van overheidsorganisaties. 

Inkooporganisaties worden het meest frequent door hun interne klanten beoordeeld 

op de volgende vier KPI’s: 

 Kostenbesparing: besparen ten opzichte van budget of productprijs (51%); 

 Rechtmatigheid van de uitgevoerde inkoopprocedures (47%); 

 Geboden service aan en tevreden van de interne klant (46%); 

 Kwaliteit van de ingekochte producten en diensten (45%). 

 

In de resultaten van een recent onderzoek van Accenture naar Business Process 

Outsourcing zijn deze voordelen ook te zien. Daar geeft 28% aan dat zij 

schaalvoordelen verwachten en ziet 22% extra aandacht voor de eigen core business 

als een voordeel . 10% verwacht een kostenbesparing. De resultaten zijn 

weergegeven in Figuur 10. 

 
Figuur 10: Voordelen van Business Process Outsourcing. Bron: Accenture 

 

Nieuwe wet- en regelgeving 
Men zou verwachten dat de nieuwe wet- en regelgeving  - zoals de nieuwe 

aanbestedingswet – Procurement Outsourcing aantrekkelijker maakt voor de 

respondenten. 85% geeft aan dat dit niet het geval is. Uit de interviews blijkt dat men 

voldoende vertrouwen heeft in eigen kennis en kunde.  

 

Wel blijkt dat de groep deelnemers die een toenemende financiële druk op het 

budget ervaren, twee keer zo vaak vindt dat Procurement Outsourcing 

aantrekkelijker wordt door de nieuwe wet- en regelgeving (64% tegenover 36%, zie 

ook Figuur 11).  De meningen hierover lopen dus uiteen. 
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Figuur 11: Relatie tussen financiële druk en positieve kijk op PO als gevolg van nieuwe 

wet- en regelgeving 

 

Voordelen van Procurement Outsourcing per organisatievorm 
Aan alle deelnemers is gevraagd welke voordelen zij zien in Procurement 

Outsourcing. Zij konden daarbij meerdere antwoorden wegen, waardoor het totaal 

per organisatievorm boven de honderd procent uitkomt. Zie Tabel 4 voor een 

overzicht. 

 

 
Tabel 4: Overzicht belangrijkste voordelen Procurement Outsourcing per 

organisatievorm 
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De grootste groep deelnemers is werkzaam bij een gemeente. In deze organisaties 

staat het benutten van expertise op plaats één (62% van alle respondenten uit 

gemeenten geeft aan dat dit een voordeel is); gevolgd door  kostenreductie (30%). 

Gemeenten zien zich vaak geplaatst voor meerdere taakstellingen. Zij nemen steeds 

meer taken over van het Rijk. Die taken moeten ze vaak uitvoeren met dezelfde 

personeelsformatie. Om het resulterende capaciteitsgebrek op te vullen, maken 

gemeenten vaak gebruik van externe dienstverleners.  

 

De Rijksoverheid ziet vooral voordelen op het gebied van kostenreductie (50%) en het 

benutten van expertise (31%). Bij de provincies worden personeelsreductie (50%) en 

benutten van expertise (50%) beide even hoog gewaardeerd.  

 

Waterschappen schrijven het benutten van kennis het hoogst aan; alle respondenten 

geven dit voordeel aan. Op de tweede plaats staat het anticiperen op trends en 

ontwikkelingen (30%). Ook bij ZBO's staat het benutten van expertise op één (50%). 

Kostenreductie bezet hier de tweede plaats (38%). 

 

Net als waterschappen en ZBO’s, zien de meeste respondenten in het onderwijs het 

benutten van expertise als belangrijkste toegevoegde waarde (60%). Op plaats twee 

staat hier kostenreductie op plaats twee (32%). Deze twee voordelen kwamen ook bij 

de academische ziekenhuizen naar voren. 

 

“Procurement Outsourcing van de Europese aanbestedingen is aantrekkelijk omdat 

onze organisatie niet de capaciteit heeft om alle Europese aanbestedingen zelf te 

doen” –  Hoofd Inkoop ROC 

 

Voordelen van Procurement Outsourcing en waardedrijvers  
Inkoopstrategist Gerco Rietveld is de ontwerper van de inkoop-value map. Hierin 

staan waardedrijvers die een bijdrage leveren aan de business doelstellingen. Deze 

waardedrijvers zijn onderverdeeld in corporate values en operational excellence. In 

dit onderzoek zijn de waardedrijvers gekoppeld aan Procurement Outsourcing.  

 

Doelmatigheid en rechtmatigheid zijn voorbeelden van corporate values. 50% van de 

respondenten stelt dat Procurement Outsourcing een bijdrage kan leveren aan de 

doelmatigheid van de eigen organisatie. 40% denkt dat het een bijdrage kan leveren 

aan de rechtmatigheid van het inkoop- en aanbestedingsproces. Gekeken naar de 

verschillende categorieën die deelnemen, zijn vrijwel alle deelnemers van mening dat 
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Procurement Outsourcing het meest een positieve invloed heeft op 'doelmatigheid'. 

De academische ziekenhuizen kiezen hier echter voor 'rechtmatigheid'. 

 

Op het gebied van operational excellence lopen de meningen meer uiteen. 

Rijksorganisaties denken dat Procurement Outsourcing bijdraagt aan een 

verminderde inspanning. Gemeenten zijn van mening dat de kosten zullen dalen en 

de provincies, waterschappen en onderwijsinstellingen zien vooral meer flexibiliteit 

als voordeel. ZBO's en academische ziekenhuizen zien kosten- en 

inspanningsvermindering als grootste operationele bijdrage.  De categorie 'anders' 

verkiest minder inspanning tot voornaamste operationele bijdrage.  

 

 

5. Wat leent zich voor Procurement Outsourcing? 
 

Ondanks dat gedeeltelijk uitbesteding op grote schaal gebeurt, durft men de 

inkoopprocessen met een groot (financieel) risico nog niet toe te vertrouwen aan een 

derde partij.  Vertaald naar de Kraljic-indeling lenen tactisch-operationele 

inkoopactiviteiten in het routinesegment zich volgens de respondenten het beste 

voor Procurement Outsourcing (71%; zie ook Figuur 12). Er is hier sprake van weinig 

toeleverings- en financieel risico. Op de tweede plaats komt het hefboomsegment 

(47%) 

 
Figuur 12: Meest geschikte inkoopsegmenten - Kraljic 
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Inkoopdiensten 
De drie inkoopdiensten die het meest frequent worden uitbesteed, zijn: 

 Inkoop/aanbestedingsadvies: kortstondige levering van kennis op basis van 

een inspanningsverplichting (45%); 

 Juridisch inkoopadvies: kortstondige levering van kennis (43%); 

 Tactische inkoop: waaronder het uitvoeren van Europese aanbestedingen op 

basis van een resultaatsverplichting (42%). 

 

Contractmanagement 
Van de respondenten besteedt 27% contractmanagement uit of neemt dat serieus in 

overweging. Organisaties die een toenemende financiële druk ervaren, zijn 

tweeënhalf keer zo vaak positief over het uitbesteden van contractmanagement dan 

organisaties die deze druk niet ervaren. Van de organisaties die contractmanagement 

niet hebben uitbesteed, geeft 81% aan geen toenemende financiële druk te ervaren.  

 

Het specificatieproces en het bewakingsproces (dat onder contractmanagement valt) 

worden door de overheid (voor zover deze niet onder financiële druk staat) het minst 

geschikt gevonden om uit te besteden.  Bij specificeren zijn het kennen van de 

organisatieregels, de organisatiecultuur en de behoeften van de interne klant 

essentieel. Wel vindt een meerderheid dat externe ondersteuning bij het specificeren 

wel handig is. Een goed dichtgetimmerde voorkant zal immers leiden tot minder kans 

op een foutieve behoefte-inventarisatie en minder procedurefouten.  

 

 

6. De toekomst van Procurement Outsourcing  
 

Het structureel en geheel uitbesteden van inkoop lijkt een brug te ver te zijn. 

Ondanks dat gedeeltelijk uitbesteding sterk is toegenomen, zal door de gekozen 

strategie voor meer interne samenwerking, verdere uitbesteding stagneren. Wat 

voor consequenties dit heeft voor de taakuitvoering van overheidsorganisaties, zal de 

toekomst moeten uitwijzen.  

 

Aan de andere kant is er al sprake van gedeeltelijke samenwerking tussen overheid 

en de markt. Laten we elkaar niet zien als concurrentie maar we samen blijven 

werken. Inkoopdienstverleners staan te popelen om de overheid te helpen.  Zoals 
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William Shakespeare al zei: "Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. 

Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief." 
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Over Aeves 
Aeves adviseert sinds 2011 opdrachtgevers uit de overheid, industrie, commerciële 

dienstverlening en zorg. Aeves verbetert uw (commerciële) bedrijfsprocessen 

(inkoop, sales en marketing) door procesoptimalisatie, herinrichting, betere inzet van 

mensen, middelen en een optimale afstemming tussen interne en externe partijen 

(leveranciers en klanten). Samen met u identificeren en implementeren wij 

structureel verbeterende maatregelen. Aeves maakt niet alleen plannen, maar helpt 

daadwerkelijk bij de volledige uitvoering en blijft tot de maatregelen aantoonbaar 

resultaat opleveren. Aeves is opgericht door zeer ervaren consultants uit 

commerciële vakgebieden met een enorm netwerk die allen hun sporen verdiend 

hebben. 

 

Contactgegevens Aeves 
Brinklaan 34, Bussum 

Postbus 1195, 1400 BD  Bussum 

Telefoon: 035-8874788 

 

Informatie: info@aeves.com  

Website: www.aeves.com 
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