Grip op je inkoop
met de online
inkoopscan
Een zorgorganisatie besteedt al gauw
30 tot 50 procent van de bedrijfs
kosten aan investeringen en inkoop
van producten en diensten. Tegelijker
tijd willen we met elkaar goede zorg
betaalbaar houden. Dat kan alleen als
je als zorgorganisatie efficiënt inkoopt.
Een goed inzicht in je inkoopuitgaven is
dan noodzakelijk. De online inkoopscan
geeft dit inzicht.
Met de inkoopscan krijg je een helder en compleet overzicht van de inkoopuitgaven van jouw zorgorganisatie.
Deze online tool besteedt extra aandacht aan die
productgroepen die belangrijk zijn voor de zorg. Zoals
voeding, farmacie, medische hulpmiddelen en ICT.
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Hoe werkt de scan?
We brengen alle uitgaven van je zorgorganisatie in
kaart met de gegevens van een volledig boekjaar. In
de inkoopscan zijn diverse analyses verwerkt zoals de
ABC-analyse en een leveranciers-, inkoopvolume- en
productportfolio-analyse. Daarnaast krijg je meer
inzicht in de uitgaven door analyses op kostenplaats-,
contracten-, duurzaamheid-, afdeling- en mede
werkersniveau. Hierdoor weet je exact waar, hoe vaak
en voor hoeveel je zorgorganisatie heeft ingekocht.
Je Intrakoop-adviseur neemt de meest opvallende
inkoopuitgaven persoonlijk met je door. Zo bepalen we
samen direct de verbetermogelijkheden.
Wat levert de scan op?
Je ziet direct wat de grootste kostenposten zijn van
jouw organisatie. Dankzij slimme filters kun je zelf
inzoomen op uitgaven die belangrijk voor je zijn. Dat
leidt ook tot betere managementrapportages, die je
op allerlei manieren uit de tool kunt halen. Gebruik je
de online inkoopscan over een langere periode? Dan
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kun je straks trends signaleren in je inkoopuitgaven.
En je kunt jouw eigen cijfers ook (anoniem) vergelijken
met andere zorgorganisaties. Hoe meer leden
meedoen, hoe beter de benchmark is.
Wat kost de scan?
Wil je de inkoopuitgaven elk jaar opnieuw analyseren?
Zodat je de effecten kunt zien van je acties en
inkoopprojecten op langere termijn? Kies dan voor een
jaarlijkse scan. Maar we kunnen de online inkoopscan
ook eenmalig voor je uitvoeren. Hieronder zie je wat de
kosten zijn.

Eenmalige scan
Jaarlijks (drie jaar op rij)
Schriftelijke rapportage
De prijzen zijn exclusief btw.

Tot 1500
crediteuren
€ 2.500
€ 5.500 (totaal)
€ 500

1500 - 2500
crediteuren
€ 3.000
€ 6.500 (totaal)

Neem contact op
Wil je de online inkoopscan aanvragen of meer weten
over de mogelijkheden? Bel of mail gerust eens met:
Esther Copier

0418 65 70 70
esther.copier@intrakoop.nl

Uitbreiding met de kwalitatieve inkoopscan
We kunnen ook de kwaliteit van je inkoop
organisatie, -processen en -systemen in beeld
brengen. Zo ontdek je waar de knelpunten
zitten en op welke onderdelen je jouw inkoop
organisatie kunt verbeteren. We kunnen je
ook begeleiden bij het doorvoeren van de
aanbevelingen uit de inkoopscan.

Meer dan
2500 crediteuren
Voorstel op maat
Voorstel op maat

