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Waarom Inkoop en 
Contractmanagement 

“Recente studies tonen aan dat tachtig procent van de 
zakelijke transacties uit inkoop en contracten voortkomt.  
De diversiteit aan contracten wordt steeds groter. Door 
het ontbreken van inzicht in contracten ontstaat voor 
organisaties een onbeheersbare situatie.  
Contracten raken zoek, oude contracten zwerven in de 
organisatie en informatie uit lopende contracten blijft 
onbenut. Contracten worden mogelijk niet op tijd verlengd 
of beëindigd met alle financiële consequenties van dien.”     
 
 
 
(http://www.contractbeheerder.nl) 

 



In het continue proces van inkoop 
en contractmanagement wordt 
vorm gegeven aan de 
transformatie van de zorg.  

 



De uitkomsten van een aanbesteding 
zijn niet voorspelbaar als er geen 
contractmanagement wordt toegepast.  
 
 
 



   Al doende leert men 
 





Voorwaarden om 
transformatie van de zorg 
te realiseren:  
 

 
De handen op elkaar 

 



Roeien met de riemen die je 
hebt - contractmanagement 



Contractmanagement en 
beleid zijn Yin en Yang 



Contractmanagement: 
organiseren en managen 



De inwoner in het 
transformatieproces 

 





Budget beheersing 



Kansen voor de gemeente 
voor verder transformatie 



 
 
Samenvoegen participatie en 
dagbesteding, welzijn en zorg, 
Preventie organiseren in de 0e en 
1e lijn zorg 
 





Het zijn er maar drie  

• Maatwerk kost geld 
• Het opzoeken en identificeren van 

zorg kost geld 
• Er zal altijd een behoefte zijn aan 

zorg. De vraag is hoe beheers je de 
kosten?  
 



• Dat is de kracht van 
contractmanagement! 
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