
Welkom!



Waarom een dag voor het OOP?

• Het idee
• Initiatiefnemers



Sprekers ochtend

Erik Semmelink
Rietplas 
Inkoopadvies

Ellen van Eden
HR interim
Winkler Prins

Wichard Drent
Taxquis Fiscalisten

Axel Eissens
Kennisnet



Sprekers middag

Paulien Nienhuis
Symbol

Frenkel Mazeniers
Mazars

Erwin Derksen
Platani

Erik-Jan Kreuze
Afier Accountants



Programma

10:10 Openingssessie door Erik Semmelink
11:00 Workshopronde 1
12:00 Lunch in de Refter
13:00 Start inleiding voor belangstellenden in de Kapel
13:30 Workshopronde 2
14:30 Afsluitingssessie door Erik-Jan Kreuze
15:20 Slotwoord door Maeike Walstra





Veel plezier!





Visie op inkoop

KENNISDAG voor onderwijsondersteunend personeel

Erik Semmelink en Alexander Visscher



Visie op inkoop

KENNISDAG voor onderwijsondersteunend personeel

Erik Semmelink en Alexander Visscher



Agenda

Korte introductie Rietplas

Visie op inkoop met vier thema’s

Peiling Inkoopervaring

Vragen?



Wie we zijn?

Sinds 2003 actief in/voor onderwijs



Wat we doen?



Wat is inkoop?

 “Alles waar de onderneming een factuur voor krijgt” (Jan 

Telgen)

 “Het van externe bronnen betrekken van alle goederen 

en diensten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, tegen 

de voor de onderneming meest gunstige voorwaarden” 

(Arjan van Weele)

 “Inkopen gaat over wat je verwacht dat er gaat gebeuren 

nadat je iets hebt gekocht, niet over wat je gaat kopen”



Inkoopproces
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invloed op de integrale kosten 



Thema 1: Favoriete of beste?

“Hoe laat je de favoriete/beste leverancier winnen?”



Thema 1: favoriete of beste?

 “Negeer de aanbestedingsregels”

 “Knip de opdracht op om onder de Europese drempels te 

blijven”

 “Naar een leverancier toe specificeren”



Thema 2: Prijs of kwaliteit?

“Inkoop als kunstje?



Thema 2: Prijs of kwaliteit?

 Doel of middel?

 “Hoe maak ik slim gebruik van het gunningscriterium 

prijs-kwaliteitverhouding?”

 Wat is beste kwaliteit, hoe meet je dit?



Thema 3: Verantwoord Inkopen

“Kansrijke belemmeringen?”



Thema 2: Verantwoord inkopen

 Sociale aspecten 

 Milieuaspecten

 Lokale binding



Thema 4: Aanbesteden of Inkopen?

“(Europese) regels versus gewenste resultaat?”



Aanbestedingswet

 Beginselen aanbestedingswet: 

– Non-discriminatie

– Gelijke behandeling

– Transparantie

– Proportionaliteit



Wijzigingen 2016

 Elektronisch aanbesteden vanaf 1 juli 2017 verplicht.

 IIB-diensten bestaan niet meer.

 Percelen en clusteren.

 Gids Proportionaliteit.



Aanbestedingsprocedures



Peiling: Inkoopervaring

“De enige bron van kennis is ervaring.”



Grip op inkoop

"Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te 

bekijken vanuit zowel het oogpunt van de leverancier als dat van de klant." 

w w w . r i e t p l a s . n l





Bedankt voor jullie komst!


