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Inleiding 

 

Doel van het onderzoek 

 

Inzicht verkrijgen in het kennisniveau en de informatiebehoeften van gebruikers 

(ambtenaren) en inkopers met betrekking tot het inkoopproces binnen de 

Rijksoverheid. De uitkomsten van het onderzoek vormen input voor het 

communicatieplan Inkoopstelsel Rijk voor een integrale communicatie-aanpak over 

rijksinkoop.  

 

  

Achtergrond 

 

In het in 2011 gestarte programma Compacte Rijksdienst is voor de rijksinkoop als 

doel gesteld de organisatie van inkoop te verbeteren en het aantal inkooppunten te 

verminderen. Dit doel is inmiddels gerealiseerd; sinds 1 januari 2014 bestaan er 20 

specialistische Inkoop Uitvoeringscentra (IUC) verspreid over alle departementen. 

De inkoop loopt alleen via deze 20 inkooppunten, waarbij ieder IUC verantwoordelijk 

is voor de inkoop van een bepaalde dienst of product. 

Het IUC stelsel zorgt voor veel veranderingen bij de rijksinkopers en daarmee in de 

bedrijfsvoering binnen het Rijk. In de ideale situatie is voor gebruikers helemaal 

duidelijk welk IUC welke dienstverlening verzorgt, welke rol en 

verantwoordelijkheden rijksinkopers hebben, aan welke voorwaarden 

rijksmedewerkers moeten voldoen als ze een inkoopwens hebben en bij wie ze 

daarvoor moeten zijn, enzovoort. 

 

Doelgroep A: kwantitatief onderzoek 

 

Medewerkers van de Rijksoverheid: 

 

• werkzaam bij een Departement 

• werkzaam bij een 

Uitvoeringsorganisatie 

 

Exclusief personen werkzaam bij 

Inkoop 

Doelgroep B: kwalitatief onderzoek 

 

Medewerkers van IUC’s en 

medewerkers inkoop bij een ministerie: 

 

• operationeel inkopers 

• tactisch/strategisch inkopers 

• contractmanagers 

• categoriemanagers 
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Conclusies en aanbevelingen kwantitatief onderzoek 

1. Verhoog de bekendheid met het IUC stelsel 
3. Aandacht voor eenvoudige processen en procedures, snelheid 

en toegankelijkheid 

2. Zorg dat de informatie over inkoop vindbaar en duidelijk is 

Van alle ambtenaren is ruim drie kwart niet met het huidige 

inkoopstelsel bekend. Van de ambtenaren die het afgelopen jaar een of 

meerdere producten of diensten hebben ingekocht, is twee derde niet 

bekend met het IUC stelsel. De onbekendheid is het grootst bij 

uitvoeringsorganisaties: 81% kent het IUC stelsel niet. 

Met 4 van de 6 genoemde inkoopregels is meer dan de helft (53% tot 

83%) niet bekend. Regels omtrent rijksbrede contracten zijn bekender 

dan andere regels. 

 

Er is bij ambtenaren een duidelijke behoefte aan informatie over het 

inkoopproces. Deze informatie zou op een eenduidige en simpele 

manier toegankelijk moeten zijn. Het Rijksportaal of eigen intranet 

wordt hierbij genoemd.  

Het intranet wordt het vaakst geraadpleegd om informatie te vinden 

over inkoop. 39% vindt de informatie op het intranet van het eigen 

departement echter (veel) te weinig. Slechts 18% vindt deze informatie 

begrijpelijk. 

Een kwart van de ambtenaren die wel eens informatie over inkoop 

zoekt, vindt dat de informatie die wordt gevonden niet aansluit bij de 

behoefte. 

De belangrijkste informatie die men zoekt bij een inkoopvraag is wie de 

inkoop kan regelen en wat een leverancier te bieden heeft. 

 

 

4. Evalueer met enige regelmaat de dienstverlening en vraag 

feedback ter verbetering 

De meest uitgevoerde taken van de IUC/SIC1 zijn een offerte 

aanvragen en informatie/advies geven. 

Minder dan de helft van de ambtenaren is tevreden over het contact 

met een IUC/SIC. 1 op de 5 is zelfs ontevreden. 

Ruim een kwart van de ambtenaren vindt de inkoopprocedure niet 

voldoende duidelijk. 

1 Inkoopuitvoeringscentra/Specialistische Inkoopcentra 
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Conclusies en aanbevelingen kwalitatief onderzoek 

1. Faciliteer netwerkvorming voor informatie- en 

kennisuitwisseling 

3. Inventariseer en bundel informatiestromen om een overload 

aan informatie te voorkomen 

2. Ontwikkel een duidelijk herkenbaar inkoopportaal waar 

iedereen terecht kan voor informatie betreft rijksinkoop(beleid)  

De kennis rondom het rijksinkoopbeleid is erg persoonsgebonden en is 

momenteel niet in de organisatie ingebed. Hoe makkelijk een inkoper of 

andere betrokkenen toegang hebben tot informatie hierover hangt 

daardoor sterk samen met het professionele netwerk van deze persoon.  

Een eerste stap naar het beter ontsluiten van persoonsgebonden 

inkoopkennis is daarom het faciliteren van netwerkvorming door 

bijeenkomsten te organiseren (bijvoorbeeld een halfjaarlijks seminar, of 

uitbreiding van de inkoperscafés) en ook online contactmogelijkheden uit 

te breiden middels chatmogelijkheden en een compleet adressenboek.  

Bijna unaniem wordt aangegeven dat er teveel informatie wordt 

gedeeld middels nieuwsbrieven. Het kanaal ‘nieuwsbrief’ wordt wel 

gewaardeerd, maar doordat het er teveel zijn, waarin ook vaak deels 

dezelfde informatie wordt gedeeld, verzwakt de interesse in de 

nieuwsbrieven.  

Bekijk in hoeverre nieuwsbrieven aanvullend op elkaar zijn of overlap 

vertonen en verken mogelijkheden om nieuwsbrieven samen te 

voegen. Dat kan tevens bijdragen aan het beeld van één inkoopbeleid 

in plaats van twintig afzonderlijke IUC’s die in de beleving van inkopers 

en contractmanagers relatief autonoom functioneren. 

Versnippering van de online beschikbare informatie is de belangrijkste 

oorzaak waardoor informatie rondom het rijksinkoopbeleid soms lastig 

te vinden is en de doelgroep voornamelijk gebruik maakt van hun 

professionele netwerk om (snel) informatie te vinden.  

Een ruime meerderheid geeft aan goed geholpen te worden in hun 

werk wanneer er een duidelijk herkenbaar rijksinkoopportaal 

beschikbaar zou zijn waarop de belangrijkste informatie te vinden is 

(zie voor toelichting sheet 49 en 50). Eventueel kan er binnen het 

portaal een uitsplitsing per IUC gemaakt worden.  

4. Behoud de pijlers PIANOo, NEVI en het inkoperscafé  

Enkele informatiebronnen zijn van groot belang voor met name 

inkopers en contractmanagers. Zij richten zich vaak tot PIANOo 

Expertisecentrum Aanbesteden (PIANOo) bij vragen rondom wet- en 

regelgeving en zijn zeer te spreken over de site. Opleidingsinstituut 

Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) wordt door 

inkopers gezien als belangrijke bron om bij te blijven met de nieuwste 

ontwikkelingen binnen inkoop (niet alleen door opleidingen te volgen, 

maar ook door berichten op de website). Daarnaast wordt het initiatief 

‘het inkoperscafé’ zeer gewaardeerd door degenen die er bekend mee 

zijn, omdat het ze de kans biedt op laagdrempelige wijze in gesprek te 

gaan met inkopers van andere IUC’s.  
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Aanbevelingen overall 

1. Behoefte aan informatie en kennis 3. Voorkom overload aan informatie, let op simpel en toegankelijk 

2. Bundeling informatie op een centrale plaats 

Zowel aan de kant van de inkopers als aan de kant van de ambtenaren 

is er een concrete informatiebehoefte omtrent het inkopen en het 

proces hierom heen. Kennis hierover is beperkt en niet ingebed in de 

organisatie en dus erg afhankelijk van persoonlijke ervaring. 

Intensieve communicatie en kennisdeling aan beide zijden zijn 

essentieel. 

Organiseer en structureer de beschikbare informatie vanuit de 

zoekende ambtenaar. Maak duidelijke keuzes wat vindbaar moet zijn 

en wat loopt via het advies van de inkoper. Communiceer daarbij 

duidelijk wanneer de online informatie ‘stopt’ of niet volstaat en het 

advies van een inkoper nodig is.  

Een centrale plaats (Rijks(inkoop) portaal) waar alle informatie op een 

toegankelijke en duidelijke manier is weergegeven, verbetert het 

inkoopproces aanmerkelijk zowel voor de inkopers als de klanten van 

inkopers. Het verhoogt klanttevredenheid en voorkomt fouten en 

herstelacties. 
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Onderzoeksresultaten kwantitatief 
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Iets minder dan de helft van de ambtenaren werkzaam bij het 

Rijk zoekt wel eens informatie over inkoop 

• Bij de departementen zoekt 59% wel eens informatie 

over inkoop. Bij de uitvoeringsorganisaties is dit 43%. 

• Binnen Rijkswaterstaat is het percentage dat wel 

eens informatie over inkoop zoekt het hoogst (80%); 

bij de Belastingdienst het laagst (28%). 

• Ambtenaren met een leidinggevende functie zoeken 

relatief vaker naar informatie over inkoop, vergeleken 

met ambtenaren zonder leidinggevende functie (resp. 

59% en 44%). 

 

 

 

A1. Zoekt u wel eens informatie over de inkoop van 

producten of diensten voor het Rijk en zo ja, hoe vaak? 

Basis: Alle respondenten (n totaal = 889; n 

departementen = 495; n uitvoeringsorganisaties = 394) 

 

 

 

1%

4%

12%

13%

28%

41%

1%

4%

7%

10%

22%

57%
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Frequentie van informatie zoeken over inkoop 
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Vier op de tien ambtenaren werkzaam bij het Rijk heeft het 

afgelopen jaar daadwerkelijk een product/dienst ingekocht 

• Bij de departementen worden relatief door meer 

ambtenaren inkopen gedaan, vergeleken met 

uitvoeringsorganisaties. 

• Leidinggevenden kopen vaker cursussen/opleidingen 

in, vergeleken met niet-leidinggevenden. 

• Bij de Belastingdienst wordt door een minder grote 

groep cursussen en opleidingen ingekocht. Bij 

Rijkswaterstaat wordt relatief door meer ambtenaren 

de volgende producten/diensten ingekocht: 

communicatie, hotel- en vergaderaccommodatie en 

representatie, en inhuur van overige specialisten 

(buiten ICT/uitzendkrachten).  

• Andere producten/diensten die worden genoemd zijn 

onder andere specialistische apparatuur/materialen, 

en onderzoek. 

 

 

A2. Kunt u aangeven welke van onderstaande producten 

of diensten u de afgelopen 12 maanden minstens 1 maal 

heeft ingekocht voor het Rijk? 

Basis: Alle respondenten (n totaal = 889; n 

departementen = 495; n uitvoeringsorganisaties = 394) 

 

 

 

Ingekochte producten en diensten afgelopen 12 maanden 
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Ruim drie kwart van de ambtenaren is niet bekend met het IUC 

stelsel 

• Binnen de groep ambtenaren die het afgelopen jaar 

wel eens producten/diensten heeft ingekocht voor het 

Rijk, is twee derde niet bekend met het IUC stelsel. 

• Ambtenaren tussen de 40 en 50 jaar zijn relatief vaker 

(enigszins) bekend met het IUC stelsel, vergeleken 

met andere leeftijdsgroepen. 

• Qua opleidingsniveau geldt dat hoe lager het 

opleidingsniveau, des te vaker men niet bekend is 

met het IUC stelsel. 

• Bij de departementen is het IUC stelsel significant 

beter bekend dan bij de uitvoeringsorganisaties. 

• Bij de Belastingdienst is het deel van de ambtenaren 

dat het IUC stelsel niet kent het grootst (85%), 

vergeleken met andere sectoren. 

• Leidinggevenden zijn beter bekend met het IUC 

stelsel dan niet-leidinggevenden (van de 

leidinggevenden kent 9% het stelsel goed en 62% 

niet, vergeleken met respectievelijk 4% en 79% bij 

niet-leidinggevenden). 

 

 

 
B1. In hoeverre bent u bekend met dit IUC stelsel? 

Basis: Alle respondenten (n totaal = 889; n 

departementen = 495; n uitvoeringsorganisaties = 394) 

Basis: Respondenten die het afgelopen jaar een 

product/dienst hebben ingekocht (n totaal = 344; n 

departementen = 87; n uitvoeringsorganisaties = 257) 

 

 

 

 

Bekendheid met IUC stelsel 
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Met 4 van de 6 genoemde inkoopregels is meer dan de helft (53% tot 

83%) niet bekend. Regels omtrent rijksbrede contracten zijn 

bekender dan andere regels 

B2. In hoeverre bent u bekend met bovenstaande regels 

die voor het inkoopproces gelden? 

Basis: Alle respondenten (n totaal = 889; n 

departementen = 495; n uitvoeringsorganisaties = 394) 

 

 

 

• Vooral de vraag wanneer een inkoop via het IUC van het eigen departement gaat (altijd of alleen voor de grote 

bedragen), is voor een groot deel niet duidelijk. 

• Voor elk van bovenstaande regels geldt dat bij de departementen een significant groter percentage goed bekend is 

met de regel en een kleiner percentage niet bekend is met de regel, vergeleken met uitvoeringsorganisaties. 

• Leidinggevenden zijn beter bekend met de regels voor inkoopprocessen dan niet-leidinggevenden. 

 

 

 

Bekendheid met regels voor inkoopprocessen: alle respondenten 
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Ook onder ambtenaren die het afgelopen jaar een product/dienst 

hebben ingekocht zijn de regels niet goed bekend 

B2. In hoeverre bent u bekend met bovenstaande regels 

die voor het inkoopproces gelden? 

Basis: Respondenten die het afgelopen jaar een 

product/dienst hebben ingekocht 

(n totaal = 344; n departementen = 87; n 

uitvoeringsorganisaties = 257) 

 

 

• Van de genoemde regels zijn de regels met betrekking tot rijksbrede contracten het beste bekend. Toch weet 

respectievelijk 15% van de ambtenaren werkzaam bij een departement en 17% van de ambtenaren werkzaam bij 

een uitvoeringsorganisatie die het afgelopen jaar een product of dienst heeft besteld niet dat gebruik gemaakt moet 

worden van rijksbrede contracten. 

 

 

 

Bekendheid met regels voor inkoopprocessen: respondenten die het afgelopen jaar een product/dienst hebben ingekocht 
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30%, 36%, 35%

37%, 29%, 30%

31%, 23%, 25%

22%, 22%, 22%

18%, 7%, 9%

6%, 8%, 7%

8%, 7%, 7%

6%, 8%, 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Hoewel bij de departementen de inkoopafdeling of cdi-office de belang-

rijkste informatiebron is, wordt het intranet het vaakst geraadpleegd 

B3a. Stel dat u in uw functie een bepaalde dienst of 

product wilt inkopen. Waar zou u informatie gaan zoeken 

met betrekking tot uw inkoopvraag? 

B3b. Wat is, in het kader van inkoop, voor u de 

belangrijkste informatiebron? 
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• Naast het intranet en de inkoopafdeling of cdi office, worden de leidinggevende en het Rijksportaal geraadpleegd 

voor informatie over inkoop. 

• Ambtenaren die minder dan 5 jaar in dienst zijn, zoeken hun informatie relatief vaker bij de eigen leidinggevende 

(58%), terwijl ambtenaren die 30 jaar of langer in dienst van de overheid zijn, hun inkoopvragen relatief vaker bij het 

secretariaat doen (26%).  
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Een kwart van de ambtenaren die wel eens informatie over inkoop 

zoekt, vindt dat de informatie niet aansluit bij de behoefte 

B4. Hoe beoordeelt u de belangrijkste informatiebron 

met betrekking tot uw inkoopvraag? 

B5. In hoeverre sluit de informatie die u vindt aan bij de 

informatiebehoefte die u heeft? 

Basis: Respondenten die wel eens informatie zoeken 

over de inkoop van producten of diensten voor het Rijk 

en weten waar ze dit zouden zoeken (n = 445) 

 

 

 

• Als we kijken naar de meest gebruikte informatiebron, namelijk het intranet van het eigen departement, dan zien we 

dat 39% de informatie (veel) te weinig vindt. Slechts 18% vindt deze informatie begrijpelijk. 
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De belangrijkste informatie bij een inkoopvraag is wie de inkoop kan 

regelen, gevolgd door wat een leverancier te bieden heeft 

B6. Kunt u per regel aangeven in hoeverre u deze 

informatie belangrijk vindt als u een bepaalde dienst of 

product wilt inkopen? 

Basis: Alle respondenten (n = 889) 

 

 

 

• De informatie over welke leverancier men kan inschakelen en informatie over een contract met een leverancier zijn 

bij de departementen belangrijker (top 2 resp. 73% en 71%) dan bij uitvoeringsorganisaties (top 2 resp. 64% en 

65%) 

• Wie de inkoop kan regelen, de inkoopregels en een contract waar gebruik gemaakt van kan worden vindt men bij 

Rijkswaterstaat belangrijkere aspecten, vergeleken met andere sectoren (top 2 resp. 93%, 86% en 82%) 

• Leidinggevenden vinden het bovengemiddeld belangrijk welke leverancier ingeschakeld kan worden en wat die 

leverancier te bieden heeft (top 2 resp. 79% en 81%) vergeleken met niet-leidinggevenden. 

Belang van verschillende types informatie 
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12%
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12%
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5%

4%

1%

3%

5%
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33%
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Andere informatie waar ambtenaren behoefte aan hebben bij 

de inkoop is o.a. informatie over aanbestedingen 

B7. Is er nog andere informatie waar u behoefte aan 

heeft als u een bepaalde dienst of product wilt inkopen? 

Basis: Alle respondenten (n = 169) 

 

 

 

• Er is tevens behoefte aan informatie over hoe een inkoopproces verloopt, de beschikbare budgetten, de 

prijs(-kwaliteit), doorlooptijd en levertijd van een inkoopaanvraag, en of er alternatieve leveranciers zijn. 

Overige informatiebehoefte 

Zijn er alternatieven in verband met 

ontevredenheid of als de vaste 

leverancier niet kan leveren? 

Wat is de verwachte afhandeltermijn van 

aanvraag tot levering?  

Hebben we dit eerder gedaan en 

hoe is dat proces verlopen? 

Wat is de prijs-kwaliteitverhouding? 

Hoeveel budget heb of krijg ik? 

Waar ligt de aanbestedingsgrens?  

Wat is de levertijd? 

Regelgeving rondom aanbesteding 

Begeleiding bij aanbestedingen 

Aanpak van inkoop 

Doorlooptijd van het inkoopproces 
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Bijna de helft van de ambtenaren die het afgelopen jaar een product of 

dienst heeft ingekocht, heeft geen contact gehad met een IUC/SIC1 

B8a. Met welke van deze inkoopuitvoeringscentra (IUC) en specialistische inkoopcentra 

(SIC) heeft u in de afgelopen 12 maanden contact gehad voor een inkoopvraag? 

Basis: Respondenten die het afgelopen jaar een product/dienst hebben ingekocht (n =344) 

Basis: Alle respondenten (n = 889) 

Basis: Respondenten die het afgelopen jaar contact hebben gehad met een of meerdere 

IUC/SIC (n=228) 

 

 

• Van de ambtenaren werkzaam bij een departement heeft 28% contact gehad 

met een IUC/SIC. Bij de uitvoeringsorganisaties heeft 18% contact gehad 

met een IUC/SIC. 

Contact met IUC/SIC Centra waarmee contact is geweest 
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20%

74%

6%

Wel Niet Weet niet

44%
46%

10%

Wel Niet Weet niet

Alle ambtenaren 

Ambtenaren die 

een product/dienst 

hebben ingekocht 

20%

74%

6%

Wel Niet Weet niet

1 Inkoopuitvoeringscentrum/Specialistisch Inkoopcentrum 
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De meest uitgevoerde taken van de IUC/SIC zijn een offerte 

aanvragen en informatie/advies geven 

B9. Wat heeft het IUC/SIC voor u kunnen doen? 

Basis: Respondenten die contact hebben gehad met een 

IUC/SIC (n = 215) 

 

 

 

• In 3% van de contacten met een IUC/SIC het afgelopen jaar is er doorverwezen naar een andere IUC. 

Uitgevoerde taken IUC/SIC Andere taken 

35% 

21% 

14% 

3% 

39% 

19% 
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bureaus) voor me uitgevoerd
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Anders

Weet niet (meer)

Inkoopvragen beantwoord 

Informatie gegeven 

Geholpen met een opdracht 

Advies gegeven 
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Minder dan de helft van de ambtenaren is tevreden over het 

contact met een IUC/SIC. 1 op de 5 is zelfs ontevreden 

B10. Hoe tevreden of ontevreden bent u met de dienstverlening van het IUC/SIC 

tijdens uw meest recente inkooptraject? 

Basis: Respondenten die contact hebben gehad met een IUC/SIC (n = 215) 

 

 

 

Tevredenheid over dienstverlening IUC/SIC 
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Snelheid van reageren en leveren Ze hebben me adequaat geholpen 

Snelle afhandeling 

Professionele kennis 

Toelichting tevredenheid 

Klantvriendelijk en 

zoeken altijd naar een 

oplossing voor de klant 

Duidelijke informatie 

Verbeterpunten 

Vindbaarheid van (relevante) informatie Zichtbaarheid verbeteren 

Verminderen 

bureaucratie 

Vereenvoudigen van de 

procedures 

Toegankelijkheid 

Snelheid van afhandeling 

Minder regels 

Informatie op 

Rijksportaal/intranet 

Duidelijke 

procesbeschrijving 
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Ruim een kwart van de ambtenaren vindt de inkoopprocedure niet 

voldoende duidelijk 

C1. Kunt u per stelling 

aangeven in hoeverre u het 

eens of oneens bent met deze 

stellingen? 

Basis: Alle respondenten (n = 

889) 

 

  

 

• Bij de departementen is men het vaker oneens met de stellingen dat er voldoende 

informatie over het inkoopproces is op het Rijksportaal (of het eigen intranet) en dat 

deze informatie eenvoudig te vinden is, vergeleken met de uitvoeringsorganisaties. 

• Men vindt bij de departementen relatief vaker dat de inkopers van het IUC goed 

kunnen helpen, vergeleken met de uitvoeringsorganisaties. 

• Leidinggevenden vinden vaker dan niet-leidinggevenden dat de inkoopprocedure 

duidelijk is. 

Stellingen met betrekking tot inkoopstelsel 
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Selectie: alleen respondenten die een mening 
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Onderzoeksresultaten kwalitatief 
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Onderzoeksvragen voor de kwalitatieve fase 

Doelstelling: Inzicht krijgen in het kennisniveau en informatiebehoeften van operationeel en tactisch inkopers, contractmanagers en 

categoriemanagers betreft het inkoopproces binnen de overheid. Dit inzicht dient als input voor het communicatieplan ‘Inkoopstelsel Rijk’ voor een 

integrale communicatie-aanpak over rijksinkoop. 

 Hoe tevreden zijn operationeel en tactisch 
inkopers, contractmanagers en 
categoriemanagers met de huidige 
informatie en informatiekanalen? 

4 Tevredenheid 

 Wat weten operationeel en tactisch 
inkopers, contractmanagers en 
categoriemanagers van het 
rijksinkoopproces en wat zijn ervaringen 
met het zoeken naar informatie hierover? 

2 Rijksinkoopproces 

 Welke informatiebehoeften blijven op dit 
moment onvervuld? 

5 Bestaande 

informatiebehoeften 

 Hoe ziet de inkooppraktijk eruit? Wat zijn 
good & bad practices? 

1 De inkooppraktijk 
 Welke informatiekanalen gebruiken 

operationeel en tactisch inkopers, 
contractmanagers en categoriemanagers? 

3 Informatiekanalen 

 Hoe zouden deze behoeften kunnen 
worden ingevuld? 

6 Invulling van deze 

behoeften 
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De bij het onderzoek betrokken inkopers, contractmanagers en categoriemanagers zijn goed op de hoogte van de processen en stappen die zij 

moeten doorlopen in de dagelijkse inkooppraktijk waar zij betrokken bij zijn. De rol die zij daarin vervullen is hen duidelijk en ook de rollen van 

andere betrokken partijen. Hun eigen rol beschrijven de respondenten als volgt:  

 

Operationeel inkopers:  

• Klantvragen definiëren en begeleiden gedurende het inkooptraject: 

 begint bij het bepalen van de klantbehoefte (wat wil de klant exact?); 

 bepalen hoe groot de klantbehoefte is; 

 vaststellen welk inkooptraject dan de juiste is (afhankelijk van de omvang van de inkoop in euro’s moet het enkelvoudig of meervoudig 

onderhands aanbesteed worden of wordt het een Europese aanbesteding)?  

• Tegelijk controleren operationeel inkopers of er al bestaande contracten zijn met leveranciers die de klantvraag kunnen invullen. Zo ja, dan 

wordt onder dat contract de inkoop gerealiseerd.  

• Vertaling van tactische inkoop naar operationele inkoop (op departementsniveau). Bijvoorbeeld in de vorm van systemen optimaliseren om het 

inkoopbeleid juist te vertalen naar de dagelijkse inkoop. 

• Proactief potentiële klanten benaderen om inkoop intern op de kaart te zetten en de meerwaarde van inkoop te tonen. Dit moet voorkomen dat 

interne klanten zelfstandig producten en diensten gaan inkopen en daarmee onrechtmatige inkopen gedaan worden die aan de achterkant 

administratief ‘gerepareerd’ moeten worden door de afdeling inkoop.  

De inkooppraktijk (1/5) 

De inkooppraktijk verloopt over het algemeen goed en is helder voor operationeel 

en tactisch inkopers, contractmanagers en categoriemanagers 
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Contractmanagers 

• Bij lopende contracten vinger aan de pols houden bij de interne klant of de leverancier volgens de contractafspraken de producten of diensten 

levert. Kortom contactpersoon voor klant- en leverancierszijde.  

• Escaleren richting leidinggevende en categoriemanager als er grote mismatch ontstaat tussen contractafspraken en leveringen in de praktijk.  

• Als een klantvraag niet onder een bestaand contract valt gaat een contractmanager hiervoor een contract opstellen. Hieraan voorafgaand is er 

een aanbestedingsprocedure waarbij de contractmanager de bedrijfsvoorwaarden opstelt, zoals hoe de facturatie gaat verlopen et cetera 

(inkoop stelt de inkoopvoorwaarden en technische aspecten op).  

 

 

De inkooppraktijk (2/5) 

Tactische inkopers 

• Vooral adviserende rol bij inkooptrajecten. Inkoper inventariseert de klantvraag en kijkt of er bestaande contracten (binnen departement of op 

Rijksniveau) zijn waar de klantvraag onder valt.  

• Een mediator rol door contacten te leggen tussen klant, betreffende contract- en categoriemanager (zodra een inkoop binnen een categorie 

valt), juristen en marktexperts.  

• Contractmanagement op lokale contracten: stelt inkoopvoorwaarden en technische aspecten op, benadert de klant voor wie het contract is 

afgesloten proactief als het contract op korte termijn gaat aflopen.  

• Contractmanagers ondersteunen als er een contract gesloten moet worden voor inkoop van diensten of producten binnen een categorie.  
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Categoriemanagers 

• Bundelen van inkoop zien ze als primaire rol.  

• Opstellen van de categorievisie en vervolgens zorgdragen dat inkoop binnen de categorie in lijn ligt met deze visie. 

• Het gezicht naar de markt zijn en gelijkwaardig gesprekspartner – professionaliteit van de rijksinkooporganisatie tonen richting leveranciers. 

• Grote aanbestedingstrajecten trekken en daarvoor een team opstellen. Dat team bestaat meestal uit:  

 contractmanager en tactisch inkoper voor inhoud van het contract;  

 projectleider om voortgang en kwaliteit van de procedure te bewaken;  

 iemand vanuit het IUC met kennis van de interne randvoorwaarden die gesteld worden aan de levering zodat deze aansluit op de wensen 

van het departement/ZBO/uitvoeringsorganisatie; 

 klantenraad – vertegenwoordigers van betrokken departementen.  

 

De inkooppraktijk (3/5) 
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Good practices – welke aspecten zorgen voor een goed en prettig inkoopproces?  

De inkooppraktijk (4/5) 

Operationeel inkopers 

• Wanneer inkoop vroegtijdig door de klant wordt ingeschakeld – 

kortom zodra de klant een behoefte ontwikkelt.  

• Wanneer inkoop proactief en vroegtijdig aansluit bij 

aanbestedingstrajecten en zo de wensen van het departement kan 

waarborgen. 

Tactisch inkopers 

• Wanneer inkoop vroegtijdig door de klant ingeschakeld wordt – 

kortom zodra de klant een behoefte ontwikkelt.  

• Als er veel inhoudelijke deskundigen/specialisten bij betrokken zijn 

die de markt en wet- en regelgeving goed kennen. Dat leidt tot 

goede afspraken vanaf het begin.  

• Continuïteit in de betrokkenen bij het proces. Als iedereen betrokken 

blijft en geen nieuwe mensen aansluiten hoeven afspraken niet 

telkens herzien te worden.  Contractmanagers 

• Voor contractmanagers gaat inkoop goed als leveranciers gedurende 

de gehele looptijd van een contract zich aan de afspraken houden en 

niet de grenzen gaan opzoeken van wat nog net volgens het contract 

mag.  

• Wanneer de juiste medewerkers vanaf het begin dat het contract 

opgesteld moet worden betrokken zijn. En wanneer betrokken 

inkopers de markt goed kennen. 

Categoriemanagers 

• Goede toetsing met de jurist gedurende trajecten om juridische 

verrassingen te voorkomen. 

• Goede marktkennis bezitten om een volwaardig gesprekspartner te 

zijn voor marktpartijen.  
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Bad practices - welke aspecten zorgen voor een moeilijk en/of langdurig 

inkoopproces?  

De inkooppraktijk (5/5) 

Operationeel inkopers 

• Als het onduidelijk is of en waar (bij wie) de relevante stukken van 

contracten te raadplegen zijn.  

• Als de klant te weinig meerwaarde ziet in de betrokkenheid van de 

afdeling inkoop bij aanschaf van een dienst of product.  

• Als de klant onvoldoende voor ogen heeft wat hij precies nodig 

heeft. Dan is de offerteaanvraag en vervolgens het aanbod van 

leveranciers vaak onbevredigend.  

Tactisch inkopers 

• Bij te weinig tijd om iedereen goed erbij te betrekken en wanneer de 

perceelindeling al vaststaat. 

• Als er al gesprekken met leveranciers zijn geweest en afspraken zijn 

gemaakt voordat alle interne partijen betrokken zijn.  

• Wanneer telkens nieuwe mensen aansluiten bij het proces en 

afspraken uitgelegd of herzien moeten worden 

• Wanneer de klant al een duidelijke voorkeur heeft voor één 

leverancier. Dit maakt rechtmatige inkoop moeizamer.  

Contractmanagers 

• Contractmanagers noemen vormfouten in aanbestedingsprocedures 

als belangrijkste bad practice.  

• Wanneer leveranciers te laat gaan leveren of na enige tijd niet meer 

volgens gemaakte afspraken leveren.  

• Ook hier wanneer de klant al een duidelijke voorkeur heeft voor één 

leverancier.  

 

Categoriemanagers 

• Implementatie van een overeenkomst dringt vaak onvoldoende de 

operationele inkooporganisatie in. Informatie over een nieuwe 

overeenkomst komt onvoldoende bij de contractmanagers en 

potentiële klanten terecht. 
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Met name tactisch inkopers en categoriemanagers zijn goed op de hoogte van de 

rijksinkoopdoelstellingen 

Rijksinkoopproces (1/6) 

Rijksinkoopdoelstellingen  

• De inkopers kunnen vaak twee of drie doelstellingen benoemen; Social Return en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Andere 

doelstellingen die genoemd worden zijn doelmatig en rechtmatig inkopen, Maatschappelijk Verantwoord  Inkopen.  

• Categoriemanagers zijn goed op de hoogte van de rijksinkoopdoelstellingen, omdat zij deze moeten verwerken in hun categorievisie. Zij kennen 

ze mogelijk niet uit het hoofd, maar kunnen de informatie er snel bij pakken.  

• Algemene opmerking die wordt gemaakt betreft de rijksinkoopdoelstellingen is dat deze eenzijdig worden opgelegd zonder enige toelichting. 

Enkele respondenten geven aan graag meer te willen weten over de achterliggende redenen van de Rijksoverheid voor deze doelstellingen.  

  

 

 

• In het algemeen geven operationeel inkopers, tactisch inkopers en contractmanagers aan weinig met de rijksinkoopdoelstellingen te doen in de 

praktijk.  

 De operationeel en tactisch inkopers omdat de klant hierin uiteindelijk de doorslaggevende stem heeft.  

 De contractmanagers omdat zij de markt (zeker in de afgelopen jaren) geen onrealistische eisen op willen leggen. Dat brengt namelijk de 

kans met zich mee dat er geen leverancier wil inschrijven op de aanbesteding, of dat leveranciers veel risico moeten lopen en grote 

investeringen moeten doen om te voldoen aan de eisen en daardoor mogelijk op termijn omvallen.  

Ik heb geen idee waar de Rijksoverheid over 10 jaar wil staan… 
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Operationeel inkopers hebben het minste zicht op hoe het rijksinkoopbeleid 

georganiseerd is en op de wet- en regelgeving  

Rijksinkoopproces (2/6) 

Overzicht van IUC’s en categorieën  

• Niet alle operationeel inkopers hebben een helder beeld bij hoe het rijksinkoopbeleid georganiseerd is. Categoriemanagement is wel een 

bekende term voor hen, maar hoe dit vorm krijgt middels IUC’s en de verdeling daarvan onder departementen en ZBO’s is niet bekend. Zij 

kunnen ook niet goed aangeven waar zij deze informatie verwachten te vinden.  

• De tactisch inkopers en contractmanagers zijn beter op de hoogte van de samenhang tussen categoriemanagement en IUC’s. Zij weten een 

overzicht hiervan snel te vinden. Vaak hebben zij het zelf op de computer opgeslagen. Zoeken via Intranet zien ze niet als kansrijk, omdat de 

zoekresultaten die dan omhoog komen vaak verouderd zijn of niet relevant.  

Wet- en regelgeving 

• Operationele inkopers leunen sterk op de templates als het aankomt op implementatie van wet- en regelgeving. Wanneer 

er informatie nodig is betreft wet- en regelgeving zijn er twee belangrijke kanalen; de interne (bedrijfs)jurist en PIANOo 

website. Ook de pagina Beleidskaders wordt genoemd.  

• Via deze kanalen weet iedereen altijd het antwoord te vinden op vragen rondom wet- en regelgeving.  
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Rijksinkoopproces (3/6) 

Veranderingen in het Rijksinkoopproces geconstateerd die vaak ten goede komen 

van de inkooppraktijk 

Inkopers constateren een inperking van de eigen vrijheid… 

• De tactisch en operationeel inkopers die al langer betrokken zijn bij de rijksinkoop merken allen 

op dat het categoriemanagement van invloed is op de dagelijkse praktijk.  

• Waar eerder voor inkopers meer ruimte was om in samenspraak met de klant en bedrijfsjurist de 

inkoop te organiseren, is de vrijheid nu beperkter. Zodra een product of dienst onder een 

categorie valt wordt de rol van inkopers meer faciliterend en verbindend in plaats van leidend.  

• Daarnaast wordt alles veel transparanter en meer meetbaar. Hierdoor komen onbewuste fouten 

of verkeerde beslissingen sneller aan het licht. De inkooppraktijk wordt daardoor steeds meer 

juridisch, omdat iedereen zich wil indekken. Afwijkende keuzes moeten inmiddels goed 

onderbouwd worden willen ze standhouden. Deze kunnen niet ‘even snel’ gemaakt worden.  

 
…maar ook meer specialisatie en kennis 

• Categoriemanagers en tactisch inkopers geven aan dat het categoriemanagement ertoe leidt dat 

er meer kennis in de inkooporganisatie komt. Door categoriemanagement is er meer specialisatie 

en daardoor betere kennis van de markt. Dat is de winst doordat niet elke inkoopafdeling binnen 

de overheid zich met alles bezighoudt.  

• Door het bundelen van inkoop in categorieën is er ook meer eenduidigheid in processen, 

waardoor de overheid een duidelijker en sterker optreden heeft richting de markt.  

 

Categoriemanagers kennen de 

markt, zij doen niks anders. 

(Tactisch inkoper) 

Het risico op een rechtszaak is groter 

geworden. (Contractmanager) 

Als je afwijkt van het gangbare 

moet je er een goede 

onderbouwing voor hebben in het 

dossier voor de Algemene 

Rekenkamer. (Contractmanager) 
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Rijksinkoopproces (4/6) 

Klant ziet de meerwaarde van inkoop nog onvoldoende en gaat zelfstandig aan de 

slag waardoor onrechtmatig inkopen nog regelmatig voor komt 

Operationeel en tactisch inkopers kiezen voor het proactief benaderen van klanten om meerwaarde van de afdeling inkoop kenbaar te 

maken  

• De operationeel en tactisch inkopers gaan allen proactief naar potentiële klanten toe. Zij ervaren namelijk in de dagelijkse praktijk dat de 

meerwaarde van de afdeling inkoop nog onvoldoende wordt gezien.  

• Veel klanten vinden het inkopen via de juiste route (via de afdeling inkoop) nog omslachtig, omdat: 

 ze al jaren met dezelfde leveranciers werken en hierbij willen blijven; 

 ze denken het zelf sneller te kunnen regelen; 

 ze denken het prima zelfstandig te kunnen organiseren en geen inkoopkennis en inmenging nodig te hebben. 

Er blijkt vaak pas sprake te zijn van onrechtmatige inkoop als de inkoop al heeft plaatsgevonden 

• In de praktijk hebben klanten regelmatig pas bij de facturering door dat de afdeling inkoop nodig is om ordernummers te kunnen aanvragen en 

facturen te kunnen betalen aan leveranciers.  

• Dat is het moment dat vaak blijkt dat een aankoop niet geregistreerd is en er dus geen inkoopordernummer afgegeven kan worden voor de 

facturatie.  

• Op datzelfde moment blijkt ook vaak dat de aankoop onrechtmatig is gedaan en moet de afdeling inkoop dit aan de achterkant in de systemen 

‘rechtzetten’.  
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Rijksinkoopproces (5/6) 

De oplossing voor het voorkomen van onrechtmatig inkopen ligt voor veel inkopers 

en contractmanagers bij het opzetten van een goed systeem 

Digi-inkoop lijkt voor sommigen de oplossing om onrechtmatige inkoop te voorkomen 

• Digi-inkoop wordt door enkelen genoemd als oplossing om onrechtmatige inkoop tegen te gaan, omdat het systeem klanten een duidelijk 

platform geeft waar zij hun inkopen moeten organiseren. Inkopen via Digi-inkoop is automatisch rechtmatig.  

• De meeste operationeel en tactisch inkopers werken nog met eigen systemen of zijn eigen systemen aan het ontwikkelen, omdat de uitrol van 

Digi-inkoop bij hun IUC nog een tijd zal duren.  

• Het principe van Digi-inkoop wordt wel toegejuicht; het geeft duidelijkheid richting klant en maakt het voor inkoop makkelijker om doelstellingen 

op rechtmatigheid te halen.  
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Rijksinkoopproces (6/6) 

Consequenties verbinden aan onrechtmatige inkoop lijkt vruchten af te werpen 

Praten alleen lijkt onvoldoende 

• Inkopers bij departementen/ZBO’s waar leidinggevenden of interne 

klanten worden afgerekend op hun inkoopgedrag zien een positieve 

beweging. Zij constateren dat inkoop steeds vaker op de juiste manier 

betrokken wordt bij het inkoopproces door klanten zelf.  

• Personen afrekenen op onrechtmatige inkoop gebeurt door: 

 het mee te nemen in de beoordelingsgesprekken; 

 of, bij omvangrijke onrechtmatige inkoop, te overwegen iemand te 

herplaatsen in de organisatie.  

• De meeste inkopers en contractmanagers geven echter aan dat er 

binnen hun departement/ZBO geen consequenties zijn verbonden aan 

onrechtmatig inkopen.  

• Bij onrechtmatige inkoop wordt het gesprek aangegaan met de klant 

en/of leidinggevende, maar verder telt het niet mee in bijvoorbeeld 

beoordelingsgesprekken.  

Veel IUC’s ontwikkelen eigen aanpak 

• De meeste inkopers geven aan met hun afdeling/IUC te werken aan 

opleidingsprogramma’s, interne gespreksrondes, brochures, 

handleidingen, roadmaps, et cetera. Dit dient vaak twee doelen: 

1. inkoop intern beter op de kaart zetten, zodat klanten ze sneller 

weten te bereiken en kunnen inschakelen; 

2. de interne klant ‘opvoeden’ om rechtmatig in te kopen via de 

afdeling inkoop en niet zelfstandig aan de slag te gaan.  
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Voor operationeel inkopers is vooral contractinhoudelijke informatie van belang 

Informatiekanalen (1/13) 
- Operationeel inkopers 

Inhoud waarvoor het informatiekanaal wordt geraadpleegd: 

 

Personen 

1. Alle relevante en nieuwe ontwikkelingen worden besproken binnen het team. 

2. Uitleg over processen rondom IUC en hoe deze te stroomlijnen / voor algemene kennisdeling 

3. Wet- en regelgeving – onder andere het bepalen of de wensen van leveranciers passen 

binnen de inhoud van het Rijkscontract dat gesloten is.  

4. Zeer breed; gemaakte afspraken, wat waar te vinden is, et cetera.  

5. Inhoud van contracten – afspraken over facturering et cetera.  

6. Voor contractinhoudelijke vragen en processen/vraagbaak. 

7. Uitwisseling met collega’s van andere IUC’s over hoe je zaken kunt aanpakken met 

leveranciers – hoe doen anderen het? 

 

Nieuwsbrieven 

1. Alle contracten die gesloten worden, ook bij andere IUC’s, inclusief contractnummers op 

basis waarvan het contract in systemen is terug te vinden. 

2. Nieuwsberichten betreft het rijksinkoopbeleid; tips voor optimalisatie en kostenreductie 

middels inkoop. 

 

Informatiekanalen*: 

 

Personen 

1. Medewerkers/teamleden 

2. Eigen manager 

3. Bedrijfsjurist/juridische afdeling 

 

4. Directe collega’s 

5. Senior inkoopadviseur 

6. Contractmanagers 

7. Collega’s van andere IUC’s, o.a. middels 

Inkoperscafé  

 

Nieuwsbrieven 

1. Nieuwsbrief contractmanagers 

 

2. BZK nieuwsbrief/Nieuwsbrief rijksbrede 

inkoop 

 

*In de overzichten op deze en de volgende pagina’s is onder de sub-kopjes een opsomming van informatiebronnen 

opgenomen. De volgorde hiervan is willekeurig, omdat de daadwerkelijke voorkeuren per respondent verschillen.  
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Voor operationeel inkopers is vooral contractinhoudelijke informatie van belang 

Informatiekanalen (2/13) 
- Operationeel inkopers 

Inhoud waarvoor het informatiekanaal wordt geraadpleegd: 

 

Websites 

1. Hoe werken de inkoopprocessen bij welke leveranciers 

• Intranet is door één operationeel inkoper genoemd 

2. Bij moeilijke (klant)vragen met betrekking tot inkoopregels en juridische regelgeving. 

3. Niet door iedereen genoemd (verschilt per IUC).  

4. Vakkennis: op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het inkoopveld. 

5. Voor het zoeken van de juiste contactpersonen. 

 

 

Overig 

1. Voor inzicht in Europese aanbestedingen die gaan lopen en waar de operationele 

inkoopafdeling bij betrokken wil zijn.  

2. Om inzichtelijk te krijgen of en hoeveel er conform richtlijnen is uitgegeven en om eventueel in 

gesprek te gaan met afdelingen die hier negatief uitspringen.  

3. Systemen waar met inkooporders worden verwerkt en ook vaak informatie over leveranciers 

en de contracten met deze leveranciers te halen valt: 

• het Rijkscontractenregister is vooral van belang om contactpersonen bij contracten te 

zoeken, om inhoudelijke vragen aan te kunnen stellen; 

• in SAP werkt alles met een zaaknummer waarop in SAP dan alles terug te vinden is. 

 

Informatiekanalen: 

 

Websites 

1. Intranet 

 

2. PIANOo expertisecentrum 

3. IUC inkoopportal 

4. NEVI 

5. LinkedIn Inkoopgroep 

 

 

Overig 

1. Aanbestedingskalender/Tenderned 

 

2. Spend-analyse 

 

3. Leonardo/Digi-inkoop/ 

Rijkscontractenregister/SAP 

 

 



37 © GfK September 2, 2015 | Communicatie Inkoopstelstel Rijk 

Tactisch inkopers moeten bij blijven met interne (Rijksbeleid) en externe (trends 

wet- en regelgeving) ontwikkelingen op het gebied van inkoop 

Informatiekanalen (3/13) 
- Tactisch inkopers 

Inhoud waarvoor het informatiekanaal wordt geraadpleegd: 

 

Personen 

1. Bespreking van brede onderwerpen zoals de nieuwe aanbestedingswet. Daarnaast is het een 

mondeling overdrachtsmoment van contractinhoudelijke zaken die via contractmanagers en 

hoofden IUC’s door gecommuniceerd worden aan leidinggevende.  

2. Welke aanbestedingen lopen er, wat komt eraan en welke relevante juridische uitspraken zijn 

er gedaan.  

3. Om te bepalen of een klantvraag wel of niet onder een bepaald contract valt. 

4. Voor marktkennis en kennis van specifieke Rijksbrede contracten.  

5. Om aspecten richting te geven/een goede invulling te geven die niet in de vaste criteria of 

bepalingen staan. 

6. Om tussendoor te sparren en gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, nieuwtjes over 

de stand van zaken met trajecten. 

 

 

Informatiekanalen: 

 

Personen 

1. Eigen inkoop- en teamoverleg 

 

 

2. Aanbestedersoverleg 

 

3. Contractmanagers 

4. Categoriemanagers 

5. Jurist 

 

6. Eigen team 

 

 

 

 Het is een kwestie van veel communiceren met mensen om je 

heen en een goed netwerk hebben. (Tactisch inkoper) 
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Tactisch inkopers moeten bij blijven met interne (Rijksbeleid) en externe (trends 

wet- en regelgeving) ontwikkelingen op het gebied van inkoop 

Informatiekanalen (4/13) 
- Tactisch inkopers 

Inhoud waarvoor het informatiekanaal wordt geraadpleegd: 

 

Nieuwsbrieven 

1. Algemene informatie over inkoop: bijvoorbeeld welke contracten zijn gesloten. 

2. Informatie over het inkoopbeleid, de inkoopdoelstellingen, et cetera.  

3. Belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoe invulling geven aan Economisch Meest Voordelige 

Inschrijving (EMVI), inhoudelijke inkoopkennis. 

4. Informatie over beleidsvorming betreft efficiëntere inkoop binnen het Rijk – nieuwe 

uitgangspunten, et cetera.  

 

Websites 

1. Hier staan contracten met leveranciers en templates waarin contracten met leveranciers 

opgemaakt moeten worden. In de templates is de juridische borging van rechtmatigheid 

ingebouwd door standaard voorwaarden op te nemen.  

2. Wet- en regelgeving staat vermeld rondom inkoop en templates. Ook zijn er 

voorbeeldaanvragen te vinden.  

3. Via Google zoeken inkopers bijvoorbeeld de rijksinkoopdoelstellingen op. Dat werkt sneller dan 

via Intranet of Rijksportaal opzoeken. 

4. Belangrijkste rechterlijke uitspraken, regelgeving, cases, thema’s zoals EMVI, inhoudelijke 

inkoopkennis. 

 

 

Informatiekanalen: 

 

Nieuwsbrieven 

1. Ministerie van V&J 

2. Ministerie van BZK 

3. PIANOo 

4. Interdepartementale Commissie Inkopen 

en Aanbesteden (ICIA)  

 

 

Websites 

1. IUC website 

 

 

2. Inkopedia van Ministerie van V&J 

 

3. Google 

 

4. PIANOo 
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Tactisch inkopers moeten bij blijven met interne (Rijksbeleid) en externe (trends 

wet- en regelgeving) ontwikkelingen op het gebied van inkoop 

Informatiekanalen (5/13) 
- Tactisch inkopers 

Inhoud waarvoor het informatiekanaal wordt geraadpleegd: 

 

Overig 

1. Om te bepalen of een klantvraag wel of niet onder een bestaand contract valt. De database lijkt 

echter niet altijd compleet en up-to-date.  

2. Bron voor lopende aanbestedingen. Wel met de kanttekening dat als je naar informatie zoekt 

via Intranet/Rijksportaal er vooral veel niet relevante en verouderde informatie omhoog komt in 

de zoekresultaten.  

3. Ter check op de wetgeving. 

4. Ter check op doelstellingen betreft proportionaliteit binnen inkoop. 

5. Voor trainingen en een kort overzicht van de belangrijkste trends binnen inkoop. 

 

 

Informatiekanalen: 

 

Overig 

1. Rijksbrede contractendatabase 

 

2. Intranet / Rijksportaal 

 

 

3. Aanbestedingswet 

4. Gids proportionaliteit 

5. NEVI 
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Contractmanagers putten veel informatie uit hun persoonlijke netwerk en F2F 

contacten 

Informatiekanalen (6/13)  
- Contractmanagers 

Inhoud waarvoor het informatiekanaal wordt geraadpleegd: 

 

Personen 

1. Informatie over leveranciers en in hoeverre zij leveren volgens het gesloten contract. Als er 

veel onzuiverheden blijken in de feedback, is dat een signaal voor de contractmanager om met 

de leverancier om tafel te gaan.  

2. Voor algemene kennis en de stand van zaken van contracten. 

3. Ontwikkelingen binnen IUC of binnen het Rijk met invloed op het IUC. 

 

4. Marktkennis opdoen en in contact blijven met leveranciers om goede samenwerking te borgen 

5. en 6. beiden door er zelf bij te zijn (n=1), of door verslagen te lezen van de bijeenkomsten. 

Vooral informatie over te sluiten en gesloten contracten.  

7. Bij vragen in het grijze gebied rondom wet- en regelgeving 

Informatiekanalen: 

 

Personen 

1. Feedback vanuit bedrijfsonderdelen 

 

2. Directe collega’s 

3. Tweewekelijkse terugkoppeling vanuit 

directie betreft ontwikkelingen binnen 

IUC 

4. Marktgesprekken 

5. Overleggen met categoriemanagers 

6. Overleggen met contractmanagers 

7. Jurist 

 

 

 

 

 

 
Alle informatie is goed te vinden, want ik weet wie waar over gaat. Een 

collegiale band is erg belangrijk. (Contractmanager) 
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Contractmanagers putten veel informatie uit hun persoonlijke netwerk en F2F 

contacten 

Informatiekanalen (7/13)  
- Contractmanagers 

Inhoud waarvoor het informatiekanaal wordt geraadpleegd: 

 

Nieuwsbrieven 

1. Belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoe invulling geven aan EMVI, inhoudelijke inkoopkennis. 

 

2. en 3. beiden door verslagen te lezen van de bijeenkomsten. Vooral informatie over IUC brede 

ontwikkelingen en algemene inkoopontwikkelingen.  

3. Alle belangrijke onderwerpen betreft inkoop, organisatorisch nieuws, contracten, et cetera. 

Makkelijk te screenen op relevantie door kopjes.  

4. Brede ontwikkelingen rondom de rijksinkoop, nieuwe contracten.  

5. Informatie over beleidsvorming betreft efficiëntere inkoop binnen het Rijk – nieuwe 

uitgangspunten, et cetera.  

 

 

Websites 

1. Via Google marktinformatie opzoeken en wetten.  

2. Informatie betreft inkoopproces (voortraject en aanvraag). 

Informatiekanalen: 

 

Nieuwsbrieven 

1. PIANOo 

 

2. Werkgroep (bijvoorbeeld HIS) 

 

3. Stuurgroep 

 

4. Rijksbrief Inkopen door het Rijk 

5. ICIA  

 

 

 

Websites 

1. Google 

2. Website Centrum Facilitaire 

Dienstverlening (CFD) 
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Contractmanagers putten veel informatie uit hun persoonlijke netwerk en F2F 

contacten 

Informatiekanalen (8/13)  
- Contractmanagers 

Inhoud waarvoor het informatiekanaal wordt geraadpleegd: 

 

Overig 

1. Om inzichtelijk te krijgen of en hoeveel er conform richtlijnen is uitgegeven en om evt. in 

gesprek te gaan met afdelingen die hier negatief uit springen.  

2. Opleiding betreft regelgeving. Via website bijblijven met de nieuwe ontwikkelingen in inkoop.  

 

3. Om contactpersonen bij andere contracten te vinden en korte omschrijvingen van andere 

contracten. 

4. Een afdeling waar alle vragen naartoe kunnen betreft het rijksinkoopbeleid.  

5. Actuele wet- en regelgeving, cases.  

Informatiekanalen: 

 

Overig 

1. Spend-analyse 

 

2. NEVI 

 

3. Rijkscontractenregister 

 

4. Inkoopcentrum 

5. Landelijke bijeenkomsten PIANOo 

 

 

De spend-gegevens zijn heel belangrijk om onrechtmatige inkopen uit te filteren 

en het rommelen met budgeten te kunnen constateren. (Contractmanager) 
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Categoriemanagers hebben een stevig netwerk, waardoor informatiebehoefte 

relatief goed wordt vervuld 

Informatiekanalen (9/13)  
- Categoriemanagers 

Inhoud waarvoor het informatiekanaal wordt geraadpleegd: 

 

Personen 

1. Algemene kennis en uitwisseling over stand van zaken in procedures en 

aanbestedingstrajecten.  

2. Kennisdeling over de invulling van aanbestedingstrajecten, klantraden, marktrelaties, et cetera. 

 

3. Kennis van de meest recente inkoopvoorwaarden die gelden. 

4. Markt en visies leveranciers leren kennen voor goede insteek van aanbestedingsprocedures.  

 

 

Nieuwsbrieven 

1. Informatie over beleidsvorming betreft efficiëntere inkoop binnen het Rijk – nieuwe 

uitgangspunten, et cetera.  

2. Algemene informatie over inkoop: bijvoorbeeld welke contracten zijn gesloten. 

3. Brede ontwikkelingen rondom de rijksinkoop, nieuwe contracten.  

 

Informatiekanalen: 

 

Personen 

1. Collega’s binnen IUC 

 

2. Categoriemanagers 

 

3. Inkoopadviseurs 

4. Marktpartijen 

 

 

Nieuwsbrieven 

1. ICIA 

 

2. IUC 

3. Rijksbrief Inkopen door het Rijk 
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Categoriemanagers hebben een stevig netwerk, waardoor hun informatiebehoefte 

relatief goed wordt vervuld 

 

Informatiekanalen (10/13)  
- Categoriemanagers 

Inhoud waarvoor het informatiekanaal wordt geraadpleegd: 

 

Websites 

1. Actuele wet- en regelgeving, cases. Brede informatie. 

2. Marktkennis en informatie over hoe andere partijen inkoop organiseren.  

3. Voor toegang tot het eigen portaal waarin stukken staan opgeslagen en contactpersonen.  

 

 

Overig 

1. Uitdiepen thema’s als ‘Aanbesteden bij RWS’, ‘EMVI aanbesteden’. 

2. Overleg met alle categoriemanagers binnen het Shared Service Centre. Werkgroepen werken 

een vraagstuk uit en presenteren dat. Bijvoorbeeld ‘Wat prevaleert; PPS of 

categoriemanagement?’ 

3. Drie keer per jaar bijeenkomst inclusief contractmanagers waarin interessante cases en 

thema’s worden besproken. 

4. Om bij te blijven met de ontwikkelingen binnen verschillende gremia.  

5. Voor informatie over alle inkoopthema’s (categorie-overschrijdend). 

 

Informatiekanalen: 

 

Websites 

1. PIANOo 

2. Google 

3. Intranet / Rijksportaal 

 

 

Overig 

1. Themabijeenkomsten 

2. Maandelijkse bijeenkomst 

categoriemanagers / Portfolio overleg 

Shared Service Centre 

3. Leernetwerk 

 

4. Verslagen van bijeenkomsten 

5. Rijksacademie 
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Het persoonlijk netwerk 

• Het netwerk is de belangrijkste informatiebron, omdat personen vaak informatie bezitten of weten ‘waar’ bepaalde informatie te vinden is.  

• Contractmanagers en categoriemanagers lijken het meest efficiënte netwerk te hebben, omdat er vaker personen inzitten die direct betrokken zijn 

bij de besluitvorming of er dichtbij staan.  

• De inkopers richten zich voor die informatie juist tot de contractmanagers en categoriemanagers. Zij staan er zodoende één stap verder vanaf, 

maar kunnen via contractmanagers en categoriemanagers alsnog aan de benodigde informatie over contracten en verantwoordelijken komen.  

• Met name contractmanagers spelen een belangrijke rol in het verder brengen van informatie in de operationele inkooporganisatie, omdat zij (met 

name in de ogen van categoriemanagers) de link zijn tussen de operationele inkoop en het categoriemanagement.  

• Juristen spelen een belangrijke rol binnen het netwerk, omdat zij voor alle doelgroepen de basis zijn om op terug te vallen bij onzekerheden over 

procedures, eisen en wensen vanuit leveranciers. Zij vormen bij onzekerheid de ruggengraat op basis waarvan rechtmatigheid – een thema van 

groot belang bij inkoop – geborgd is.  

 

Informatiekanalen (11/13) 

De belangrijkste informatiebron voor operationeel en tactisch inkopers, 

contractmanagers en categoriemanagers is hun persoonlijke netwerk 
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PIANOo 

• PIANOo wordt bijna unaniem genoemd als belangrijke informatiebron, omdat het de bron is voor informatie over aanbestedingen.  

• De bron wordt vooral gebruikt voor het opzoeken van tips en tools, wet- en regelgeving rondom inkoop, jurisprudentie – juridische uitspraken in 

aanbestedingsprocedures.   

• Met name tactisch inkopers benadrukken het belang van PIANOo vanwege de informatie over wet- en regelgeving en jurisprudentie.  

Informatiekanalen (12/13) 

Nieuwsbrieven en PIANOo zijn de belangrijkste online informatiebronnen voor 

tactisch en operationeel inkopers en contract- en categoriemanagers 

Nieuwsbrieven 

• Nieuwsbrieven worden als tweede belangrijke informatiebron aangewezen.  

• Tegelijk geeft bijna iedereen aan dat er teveel nieuwsbrieven worden verzonden om het goed bij te kunnen houden. Vaak kunnen de inkopers, 

contract- en categoriemanagers drie nieuwbrieven bij naam noemen, maar geven ze aan er vijf à zes te ontvangen.  
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Informatiekanalen (13/13) 

Ontmoetingen met anderen binnen en buiten het netwerk zijn van groot belang voor 

kennisdeling 

Bijeenkomsten 

• Indien er bijeenkomsten worden genoemd als informatiebron blijkt dat vaak een waardevolle informatiebron voor de respondenten te zijn. Niet 

alleen vanwege de informatie die plenair gedeeld wordt op deze bijeenkomsten, maar juist ook de kennisdeling die plaatsvindt door te praten met 

personen van andere afdelingen en IUC’s. 

 Het is daarbij voor inkopers en contractmanagers vooral interessant om van elkaar te leren hoe anderen omgaan met de wensen van 

leveranciers en hoe zij zo efficiënt mogelijk het inkoopproces inrichten.  

 Voor contractmanagers is het daarbij ook prettig om te leren hoe anderen met escalaties omgaan en hoe in een dergelijke situatie om te gaan 

met de leverancier en klant.  

 Voor categoriemanagers gaat het vooral om organisatorische vragen over het goed opzetten van klantpanels en projectteams en het erbij 

betrekken van de markt voor het opdoen van voldoende marktkennis.  
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In de dagelijkse praktijk lopen de respondenten aan tegen de volgende 

onduidelijkheden in werkwijze of beperkte contractinformatie: 

Bestaande informatiebehoeften (1/4) 

Operationeel inkopers 

• Het is vaak moeilijk te achterhalen of er rijksbrede contracten zijn 

wanneer deze bij andere IUC’s in beheer zijn. Vaak hebben 

operationeel inkopers alleen toegang tot de contracten van hun 

eigen IUC.  

• Via via zoeken zij dan de juiste contactpersoon op om te checken of 

de klantvraag die bij hen binnenkomt wel of niet onder een bestaand 

contract valt.  

Tactisch inkopers 

• Het is soms moeilijk te bepalen hoe sommige wetten toegepast 

moeten worden in de dagelijkse inkooppraktijk.  

• Op dat moment is sparren met collega’s een gangbare route om tot 

een oplossing te komen.  

• Als een gewenste aankoop niet direct onder een contract lijkt te 

vallen is het moeilijk zoeken naar andere contracten waar de inkoop 

mogelijk wel onder kan vallen.  

Contractmanagers 

• Contractmanagers geven vooral aan dat er veel informatie is – 

soms teveel.  

• Zij ervaren echter geen problemen met onduidelijkheden, omdat zij 

een goed netwerk hebben en bijna altijd via een directe lijn contact 

kunnen opnemen met iemand die ze kan helpen.  

Categoriemanagers 

• Afhankelijk van de categorie kan wetgeving (bijvoorbeeld 

privacywetgeving) een rol spelen in het opstellen van een goede 

categorievisie.  

• Deze informatie is lastig te vinden, omdat de juiste juristen hiervoor 

benaderd moeten worden.  
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De belangrijkste informatiebehoeften liggen bij de operationeel en 

tactisch inkopers. Zij zijn als aanspreekpunt voor de interne klant de 

vraagbaak en moeten beoordelen en adviseren wat voor offerte- of 

aanbestedingstraject past bij de inkoopvraag.  

 

Bestaande informatiebehoeften (2/4) 

Met name bij operationeel en tactisch inkopers is behoefte aan overzicht en inzicht 

Toepassing van wet- en regelgeving 

• Naast een overzicht van contracten hebben de inkopers ook 

behoefte aan overzicht of inzicht in hoe bepaalde regels toegepast 

moeten worden. Hiervoor: 

 bekijken zij soms reeds uitgebrachte 

offerteaanvragen/aanbestedingen om te zien hoe bij deze cases 

is omgegaan met bepaalde criteria; 

 kunnen ze terugvallen op een jurist.  

• Feit blijft dat het soms moeilijk is om wetten en regelgeving juist te 

vertalen naar de inkooppraktijk.  

• Meer overzichtelijke informatie hierover met duidelijke 

voorbeeldcases kan helpen om sneller besluiten te nemen 

hieromtrent.  

1. Overzicht en inzicht in gesloten contracten  

• Voor een goede beoordeling van de klantvraag is het belangrijk te 

weten:  

 welke contracten er bestaan;  

 of er bij andere departementen, ZBO’s en uitvoeringsorganisaties 

dergelijke diensten en/of producten worden ingekocht.  

• Voor beiden ontbreekt een makkelijk toegankelijk totaaloverzicht. 

 

• Daarnaast is het vaak moeilijk te achterhalen of er al contracten zijn 

waar de klant gebruik van moet maken, omdat: 

 zoeksystemen bijvoorbeeld alleen de contracten van de eigen 

IUC publiceren;  

 er vaak alleen op contractnummers gezocht kan worden bij het 

opzoeken van contracten en niet op leveranciersnaam 

bijvoorbeeld.  
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Bijna alle respondenten voelen zich volledig geïnformeerd en hebben niet het gevoel dat belangrijke informatie niet bij hen terecht komt. Zij worden 

op verschillende manieren geïnformeerd over voor hen relevante en minder relevante aspecten met betrekking tot hun dagelijkse inkooppraktijk.  
 

Het probleem is dan ook niet dat informatie er niet is, maar zit op drie andere vlakken: 

 

Bestaande informatiebehoeften (3/4) 

Inkopers, contract- en categoriemanager zien door de bomen het bos niet meer 

door veelheid van informatie 

1. De grote hoeveelheid aan informatie die gedeeld wordt  

• De informatie komt via veel verschillende bronnen bij de respondenten terecht.  

• Met name de nieuwsbrieven – die zeker van belang zijn voor informatie – bevatten echter veel overlap. Respondenten scannen daarom de 

kopjes om te bepalen welke artikelen ze wel of niet hoeven te lezen.  

• Daarnaast, omdat ze veel nieuwsbrieven ontvangen, kost het lezen veel tijd, waardoor het er ook vaak bij inschiet om een nieuwsbrief door te 

nemen.  

• Echt belangrijke informatie wordt vaak ook mondeling binnen het team of in andere overleggen gedeeld.  

• Veel informatie komt daardoor meerdere keren in verschillende vormen langs.  

• Een aantal inkopers, contract- en categoriemanagers geeft aan dat deze veelheid aan informatie bij hen soms leidt tot onverschilligheid en het 

gevoel van ‘ik hoor het wel als er echt iets is dat ik moet weten’.  

• Hierdoor neemt de kans toe dat zij informatie uit digitale of papieren bronnen niet meer goed tot zich nemen.  
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2. Versnipperde informatie die beschikbaar is  

• Een vraag waar veel respondenten (met name operationeel en tactisch inkopers) tegenaan lopen is ‘waar’ vind ik informatie. Er is altijd wel 

iemand die ze kan helpen bij vragen, of een document waarin het antwoord gevonden kan worden, maar het is soms moeilijk te bepalen wie of 

welk document dat is.  

• Deze zoektocht – die vaak via het professionele netwerk wordt uitgevoerd door mensen te mailen en/of bellen van wie zij hopen dat zij hen 

verder kunnen helpen – is tijdrovend.  

• En, zoals hiervoor aangegeven, zit er veel overlap in informatie die via de verschillende digitale nieuwsbrieven wordt gedeeld. Daardoor lijken 

alle bronnen relevant, maar wordt het ook moeilijk om te bepalen welke bronnen de informatie bevatten waar je naar op zoek bent.   

Bestaande informatiebehoeften (4/4) 

Versnipperde informatie en autonoom functionerende IUC’s versterken het gevoel 

dat er geen overzicht is 

Vaak gaat het vinden van informatie op 

goed geluk. (Tactisch inkoper) 

3. IUC’s functioneren nog teveel apart van elkaar en zijn geen communicerende vaten  

• Met name bij tactisch inkopers en categoriemanagers heerst de opvatting dat de IUC’s redelijk op zichzelf staande organisaties zijn. 

Voornamelijk omdat IUC’s niet onder een rijksbrede organisatie vallen, maar onder een departement of ZBO.  

• Hierdoor is de kennisuitwisseling zeer beperkt volgens de inkopers en ervaren de categoriemanagers soms tegenstrijdige belangen (omdat de 

inhoudelijke opdrachtgever niet de financiële drager is).  

• De operationeel inkopers ervaren hierdoor dat het moeilijk is om informatie van andere IUC’s boven tafel te krijgen, omdat zij geen toegang 

hebben tot systemen of contracten die bij andere IUC’s zijn gesloten.  
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Het ideaal - één startpunt met alle relevante onderwerpen betreft inkoop 

Invulling van de behoeften (1/2) 

1 
2 
3 

PIANOo: Deze bron wordt vooral door tactisch inkopers en 

contractmanagers veelvuldig genoemd en geroemd. Zij 

pleiten ervoor PIANOo in stand te houden naast het centrale 

startpunt voor inkoop.  

Eén centraal inkoopplatform, portal of hub: De meeste 

respondenten geven aan het meest geholpen te worden als 

er één platform zou komen die toegang geeft tot alle 

relevante inkoopinformatie (zie hiernaast). 

Eén centrale nieuwsbrief: Door de overlap in informatie en 

de veelheid aan nieuwsbrieven gaan er ook stemmen op voor 

één centrale nieuwsbrief, waarin makkelijk te navigeren is 

naar de relevante artikelen voor de betreffende IUC/categorie  

• Op enkelen na, geeft bijna iedereen aan graag één startpunt te 

willen van waaruit ze alle inkoopinformatie kunnen vinden.  

• Dit kan in de vorm van één algemene (IUC) nieuwsbrief of één 

inkoopportal op Intranet.  

• De aangegeven geprefereerde vorm kan verschillen, maar 

uiteindelijk zit er veel overlap tussen wat inkopers, 

contractmanagers en categoriemanagers aan informatie en 

onderwerpen op dit centrale punt beschikbaar willen hebben: 

 contractenregister - gesloten contracten; 

 lopende aanbestedingen; 

 wet- en regelgeving; 

 juridische uitspraken 

 overzicht categorieën en IUC’s + contacten:  

• Bijvoorbeeld een adressenboek die je kunt koppelen aan 

trajecten en onderwerpen, zodat je snel de juiste personen 

kunt terugvinden. 
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Het ideaal - één startpunt met alle relevante onderwerpen betreft inkoop 

Invulling van de behoeften (1/2) 

4 
Ontmoetingen tussen IUC’s: Veel respondenten geven aan 

dat de IUC’s nog te weinig communicerende vaten zijn, terwijl 

ze wel verwachten veel van elkaar te kunnen leren. Ze 

zouden daarom graag de mogelijkheden om elkaar te 

ontmoeten in stand houden (inkoperscafé) en uitbreiden met 

bijvoorbeeld een tweejaarlijks seminar voor alle IUC’s.  

 Relevante ontwikkelingen: binnen IUC’s en betreft 

Rijksdoelstellingen en –beleid: 

• Er is veel belangstelling om achtergronden van 

doelstellingen te weten. Het is makkelijker concreet te 

vertalen naar de dagelijkse praktijk wanneer inkopers en 

contractmanagers weten wat de achterliggende bedoeling is. 

 Templates; 

 Best practices/Cases/Ervaringen van anderen; 

 Vakinformatie per categorie; 

 Een chat of forumfunctie om vragen aan elkaar te kunnen 

stellen.  

 

Categoriemanagers hebben behoefte aan sterker mandaat 

 De categoriemanagers geven bijna allen aan de IUC’s liever onder 

één dak te zien. Het meest logische volgens hen zou zijn bij het 

Ministerie van BZK. Een sterker en eenduidiger mandaat kan 

ervoor zorgen dat categoriemanagement (nog) beter en sneller van 

de grond komt.  

 

Het is jammer dat je de inkoopkennis 

van anderen misloopt. 



54 © GfK September 2, 2015 | Communicatie Inkoopstelstel Rijk 

Wat enkele respondenten graag nog mee willen geven… 

“Het zou fijn zijn als inkopers 

datgene los kunnen laten dat 

elders is ondergebracht en 

contracten niet voor zichzelf 

willen houden.” 

(categoriemanager) 

“De ellende is dat er zoveel 

informatie is, met zoveel 

pagina’s waarop verouderde 

dingen staan. Die 

versnippering moet eruit. Eén 

Rijksportaal zou een goede 

aanzet zijn.” (contractmanager) 

“Alle categorieën zouden in 

één organisatie moeten 

zitten en niet verspreid over 

IUC’s. Meest logische zou 

zijn dat de IUC’s onder BZK 

vallen.” (categoriemanager) 

“Rond een keer iets 

af. Centraliseren en 

gewoon doen.” 

(categoriemanager)  

“Het systeem staat en 

werkt allemaal. Nu door 

en muurtjes neerhalen! 

Dat voorkomt veel 

zoeken.” (tactisch 

inkoper) 

“Er is nu teveel informatie via 

nieuwsbrieven die niet relevant 

is waardoor je ze snel weg 

klikt, maar soms ook te snel 

weg klikt. Maak het relevant 

voor ons als inkoper.” 

(operationeel inkoper) 

“Er zou iemand per categorie moeten zijn 

die alle informatie en communicatie scant 

en de relevante delen naar de juiste 

personen doorstuurt in één mailing.” 

(categoriemanager) 

http://www.gemeinde-biederitz.de/aktuelles/index.php?rubric=diskussion_ausbauplaene_der_bahn
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Onderzoeksverantwoording 
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GfK ad hoc onderzoek – Kwantitatief Flitspanel 

Methode Respons 

Resultaten 

Kwantitatief online onderzoek 

Lengte vragenlijst: gemiddeld 7,5 minuten 

Panelbron: Flitspanel 

Bruto 2.639 geregistreerde panelleden uitgenodigd 

Netto 889 panelleden deelgenomen: 

• 395 werkzaam bij uitvoeringsinstantie 

• 494 werkzaam bij departement 

Respons: 36% 

Flitspanel 

Het Flitspanel is een internetpanel van werknemers in de 

(semi-)publieke sector. Panelleden uit de diverse sectoren binnen 

de (semi)-publieke sector geven hun mening over actuele 

vraagstukken over onder andere het werken in de (semi)-publieke 

sector, HRM en werkgeverschap. 

 

Meer informatie Flitspanel: Programma InternetSpiegel 

Angela Imhof - Angela.Imhof@ictu.nl +31 6 18 30 78 86 

Catharina Kolar – Catharina.Kolar@ictu.nl +31 6 21 13 75 03 

Veldwerkperiode: 30 juni – 22 juli 2015 

De uitkomsten zijn gewogen naar leeftijd 

In het rapport worden significante verschillen benoemd van 

verschillende subgroepen ten opzichte van het totaal. 

Gekeken is naar effecten voor geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau en organisatie binnen het Rijk. Verschillen 

worden enkel benoemd voor groepen met minimaal 30 

waarnemingen.  

mailto:Angela.Imhof@ictu.nl
mailto:Catharina.Kolar@ictu.nl
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Verdeling respondenten 

Organisatie binnen Rijk Onge-

wogen 

Ge-

wogen 

Algemene Zaken 6 3 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

57 21 

Buitenlandse Zaken 23 7 

Economische Zaken 99 35 

Belastingdienst 232 400 

Financiën 17 7 

Dienst Justitiële Inrichtingen 65 105 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 8 30 

Veiligheid en Justitie 125 47 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 31 12 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 36 13 

Rijkswaterstaat 89 176 

Verkeer en Waterstaat 5 2 

Infrastructuur en Milieu 49 16 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 47 14 

Opleiding Onge-

wogen 

Ge-

wogen 

Laag 41 32 

Midden 186 195 

Hoog 656 651 

Onbekend 6 11 

Leeftijd Onge-

wogen 

Ge-

wogen 

18-39 jaar 79 233 

40-49 jaar 218 261 

50-59 jaar 443 304 

60+ jaar 149 91 

Geslacht Onge-

wogen 

Ge-

wogen 

Mannen 613 603 

Vrouwen 276 286 

 De ‘ongewogen’ cijfers geven de daadwerkelijke aantallen naar verschillende 

achtergrondkenmerken in de onderzoeksdata weer. 

 Door de resultaten te wegen tellen respondenten zwaarder of minder zwaar mee in de 

resultaten. 

 De resultaten in deze rapportage zijn representatief qua leeftijd: na weging is de 

verdeling van de verschillende leeftijdscategorieën in de netto steekproef hetzelfde als 

in de daadwerkelijke populatie. 

 De ‘gewogen’ cijfers geven de aantallen per groep weer na weging. 
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GfK ad hoc onderzoek – Kwalitatief 

Methode Respondenten 

Kwalitatief onderzoek middels face-to-face interviews 

Lengte interviews: ongeveer 60 minuten 

Respondentenbron: via Ministerie van BZK 

Er zijn in totaal 16 gesprekken gehouden met: 

• 4 operationeel inkopers 

• 4 tactisch inkopers 

• 4 contractmanagers 

• 4 categoriemanagers  

 

De respondenten waren werkzaam bij de volgende Ministeries en ZBO’s: 

• Belastingdienst  

• Ministerie Infrastructuur en Milieu 

• Ministerie van Financiën  

• Ministerie van Veiligheid en Justitie 

• IND / COA 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

• Dienst Justitiële Inrichting 

• IUC Noord 

Veldwerkperiode: 6 juli – 17 juli 2015 
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Contact 



60 © GfK September 2, 2015 | Communicatie Inkoopstelstel Rijk 

Contact 

+ 31 162 384 379 

Project Manager 

Linda.van.den.Langenberg@gfk.com 

Nederland 

+31 162 384 379 

Research Consultant 

Stephan.Dijcks@gfk.com 

Nederland 

Stephan Dijcks 

Linda van den Langenberg 

+ 31 35 6 258 466 

Senior Research Consultant Qualitative 

Dorien.Blikman@gfk.com 

Nederland 

+31 6 205 95 103 

Research Manager Qualitative 

Martin.de.Bruin@gfk.com 

Nederland 

Martin de Bruin 

Dorien Blikman 

Kwantitatief onderzoek Flitspanel Kwalitatief onderzoek 


