
Woensdag 17 oktober Onderwijsevent 
Door: mr. J.J.A. (John) van Pelt

Professioneel 
inkopen bij een 
universiteit

Spanning tussen het primiare proces en  
inkoop



Even voorstellen….

• John van Pelt, eigenaar Art of Procurement 
• >20 jaar ervaring inkopen binnen publieke sector 
• Auteur 3 boeken 
• Begeleiding >100 Europese aanbestedingen 
• Heden: Interim Hoofd Inkoop Erasmus Universiteit 
• Bedenker eerste veiling schoolboeken (2010)
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Erasmus Universiteit Rotterdam

• Spend 110 miljoen Euro 
• Decentraal Inkoopmodel 
• Probleemdossiers (oa): inhuur, reizen, ICT, gebouwen 
• Inkoop niet aan tafel bij faculteiten 
• Nog niet geregeld: kalender, spendanalyses, contractenregister 
• Gebruik Negometrix alleen EA, beperkt 
• Negatief imago afdeling Inkoop
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Decentraal inkoopmodel Erasmus nader 
beschouwd
• Inkoop geef advies 
• Organisatieonderdelen stellen zelf lead-buyer aan 
• Organiatieonderdelen zelf verantwoordelijk voor inkoopprocessen 

zoals: 
• Contractbeheer en -management 
• Planning, prioritering, kalender 
• Uitvoeren aanbestedingen en inkoopstrategie tot 221K
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Problemen en weeffouten inkoopfunctie EUR
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- Verschillende verwachtingen rol inkoop 
- Altijd tijdsdruk 
- Lead-buyer is geen inkoper, inkopen is toch een vak? 
- Geen afstemming tussen faculteiten ‘eigen belang voorop’ 
- Matige kwaliteit aanbestedingen 
- Rechtmatigheid is geen driver voor business 
- Maar ook: kostenbesparing is geen driver! 

- Maar wat is dan wel een driver voor de EUR?



Structuur Erasmus Universiteit
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Opdracht/ambitie Erasmus
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Inkoopfunctie 2.0 Erasmus universiteit 
-de plannen-

• Inkoop trekker Europese en meervoudige aanbestedingen 
• Ieder kwartaal EUR-brede aanbestedingskalender 
• Invoering Purchase to Pay, koppeling contracten en facturen 
• Centraal beheer contractenregister 
• Duurzaamheid verplicht toepassen bij alle aanbestedingen 
• Uitbreiding afdeling met 2 fte. Complementair team, buddy. 
• Per kwartaal spendanalyse 
• Sterke verbetering kwaliteit tactische inkoopprocessen
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Enkele verbeteringen
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• EUR is 1 aanbestedende dienst, dus alle uitgaven faculteiten die homogeen zijn bij 
elkaar optellen 

• Inhuur, is geen B-dienst meer. De EUR heeft maar 2 mantelovereenkomsten (ICT en 
uitzendkrachten). Maar: projectleiders, controllers, juristen, M&C professionals gaat 
allemaal over drempel heen. Afsluiten meer raamovereenkomsten 

• Contractenregister en signalering verlenging/einde overeenkomsten leidt tot minder 
fouten 

• Een decentral inkoopmodel zonder decentrale vakmensen werkt niet. Inkopen is een 
vak 

• Invoering Purchase to Pay en gekoppelde spendanalyse



Nader bekeken contractbeheer vs -management

Contractbeheerder 
• Administreren contracten en bijlagen in P2P 
• Bewaken proces van tijdig opzeggen en verlengen (signaalfunctie) 
• Versturen en administreren standaardbrieven van verlenging en opzegging 
• Bewaken van NAW-gegevens, invoeren wijzigingen 
• Jaarlijks vernieuwen Kamer van Koophandel inschrijving, Verklaring Omtrent Gedrag, 

verzekeringsbewijzen, etc.  
• Bewaken van (jaarlijkse) indexeringen
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Contractmanagement bij de business
• Promoten en communiceren van nieuwe of gewijzigde contracten 
• Meten, beoordelen en interpreteren van de geleverde prestaties 
• Managen en uitvoeren mincompetities bij een raamovereenkomst 
• Inrichten en uitvoeren van tactische en strategische leveranciersoverleg 
• Waarborgen continuïteit van processen en relaties 
• innovaties  en verbeteringen zoeken 
• Initiëren benchmarking 
• Onderzoeken of ontwikkelingen en innovaties kansen bieden voor EUR 
• Escalatie management 
• Regievoering op uitfaseren en exitproces 
• Intern initiatief nemen tot bredere besluitvorming inzake verlengen of opzeggen 
• Licentiemanagement (ICT) vereist zeer specifieke marktkennis. !11



Roadmap 2019
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• Inkoop uit de lijn, postionering bij Algemene Bestuursdienst direct onder het CvB 
• Contractenregister gereed (400 contracten, 60EA) 
• Kwartaaloverleggen met faculteitsdirecteuren, delen agenda, inventariseren 

behoeften onderwijs 
• Ieder kwartaal een spendanalyse 
• Ieder kwartaal een aanbestedingskalender 
• Minimale externe inhuur voor begeleiding aanbestedingstrajecten 
• Meer aandacht voor ontwikkeling eigen inkopers. Loopbaantraject, coaching 
• Leidinggevende is meewerkend voorman en staat in het team en niet ‘erboven’ 
• KPI’s afgesproken via PDC met faculteiten



Dank voor uw aandacht!

    

    Nog vragen?
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