
Advies 
& MaatwerkSamen werken 

aan inkoop

Als zorgorganisatie wil je  flexibel en 
 efficiënt inspringen op  veranderingen 
in vraag en budget. Je richt je op je 
kerntaken en besteedt de   onder- 
 steunende taken zo veel mogelijk uit. 
Hierbij is zorgvuldig inkopen essentieel. 

Inkoopondersteuning zonder uit te besteden
Toch besteden steeds meer zorgorganisaties óók 
de inkoopfunctie uit. Intrakoop biedt liever inkoop
ondersteuning. Door zo samen te werken kan jouw 
zorgorganisatie duurzame, structureel betere én 
betaalbare zorg leveren.

Onze overtuiging is dat je als zorgorganisatie grip 
houdt op kwaliteit, als je de inkoop niet volledig 
 uitbesteedt. Jouw organisatie moet eigenaar  blijven. 
 Vervolgens zorgt de samenwerking met andere  leden 

en leveranciers voor benodigde kennis en  lagere 
 kosten. Onze inkoopondersteuning faciliteert die 
duurzame samenwerking.  

Hoe ondersteunen wij de inkoop van jouw 
 zorgorganisatie?
De eerste stap naar zorgvuldige inkoop is een 
 analyse van de situatie in jouw zorgorganisatie. 
Hoe  volwassen is jullie inkoopfunctie? Hoe is het 
 inkoopbeleid en de  ondersteuning? Op basis van het 
antwoord op dit soort vragen, maken wij een voorstel. 
Eén consultant houdt contact met jouw organisatie 
en betrokkenen. 

Onze consultants werken vervolgens samen met de 
interne inkoopmedewerkers aan een solide inkoop
organisatie, systemen en rapportage. Ook kun 
je een van onze experts erbij betrekken. Zo haal 
je gerichte inkoopkennis in huis over bijvoorbeeld 
eten & drinken, energie & duurzaamheid, medische 
 hulpmiddelen & farmacie, facilitaire diensten, HR 



Advies 
& Maatwerk

en ICT ondersteuning en kennis van de huidige wet 
en regelgeving op die deelgebieden. Tot slot kijken 
we graag met je mee bij het contractmanagement: 
bieden jouw  organisatie en de leveranciers ook wat ze 
beloven?

Wat levert de inkoopondersteuning op?
Met de inzet van onze consultants verbeter je 
de inkoop met minder werk en bied je  betaalbare 
 goede zorg. Dit kan doordat je met onze 
 inkooponder steuning: 
•  toegang krijgt tot specialistische kennis over 

 inkoop en van leveranciers;
•  je het contractmanagement binnen je organisatie 

op orde brengt;
•  je de financiële risico’s beter afdekt;
•  expertise in huis haalt over de grootste 

 omzetvolumes van de spend;

•  zonder vertraging de juiste inhoudelijk expert laat 
aansluiten bij het te bespreken inkoopvraagstuk;

•  je gebruikmaakt van  kennis en  geanonimiseerde 
data van andere  zorgorganisaties.

Neem contact op
Benieuwd naar de mogelijkheden van de 
inkoopondersteuning? Bel of mail gerust eens met: 

Esther Copier

0418 65 70 70
esther.copier@intrakoop.nl


