De Intrakoop
Inkoopcommunity,
de kracht van samen
Intrakoop en InCoop geloven in de
kracht van samen. Samenwerken door
gezamenlijk kennis te delen, kansen te
benutten en te groeien, met als doel om
samen het verschil te maken en zowel
de zorg als haar mensen continu te
verbeteren.
Hoe wij hier vorm aan geven?
Door een online ontmoetingsplek aan te bieden voor
inkopers en leveranciers in de zorg, de Intrakoop
Inkoopcommunity. Een plek waar het delen van
kennis en ervaring centraal staat voor een sneller en
efficiënter inkoopproces. Een plek die fungeert als
podium voor leveranciers om de zichtbaarheid en
vindbaarheid voor de desbetreffende doelgroep te
vergroten door directe samenwerking en contact.
Sluit je aan bij deze unieke online ontmoetingsplek
en ontdek welke mogelijkheden de Intrakoop Inkoop
community jou en jouw zorgorganisatie gaat bieden.
Door gebruik te maken van de snelheid en efficiëntie
van de Intrakoop Inkoopcommunity kan iedere patiënt
en cliënt met de beste zorg en een glimlach worden
behandeld. Dat is waar wij het voor doen! Daarnaast
geeft de inkoopcommunity leveranciers een podium

om beter zichtbaar te worden voor de desbetreffende
doelgroep. Kortom: dé plek voor kansen, groei en
verbetering door zichtbaarheid en samenwerking
centraal te stellen.
Eén unieke plek
Het doel van de Intrakoop Inkoopcommunity is
krachten bundelen door te delen en samen te werken.
Binnen de inkoopcommunity werk je dus niet alleen
met eigen inkopers of bekende partijen, maar met
alle inkopers die deel uitmaken van de community.
Dat geeft tal van mogelijkheden. Door ‘deelnemer’ te
worden van onze online ontmoetingsplek bespaar je
tijd, veel tijd. En zoals altijd geldt ook hier: tijd is geld.
Waar je eerst samen met een heel team op zoek ging
naar de juiste informatie over producten, diensten of
leveranciers, kun je dit nu eenvoudig en snel vinden op
één centrale plek.
De inkoopkalender van de Intrakoop Inkoopcommu
nity geeft inzicht in lopende inkooptrajecten binnen
verschillende zorginstellingen. Door inkooptrajecten
op deze plek te delen, ontstaat de mogelijkheid om
samen een traject uit te voeren of te leren van elkaars
ervaringen. Je kan eenvoudig krachten bundelen en
samenwerken met collega inkopers van andere zorg
instellingen, documentatie (zoals PvE’s) is beschik
baar en voor iedereen te gebruiken, kennis en ervaring
wordt onderling g
 edeeld en je vindt eenvoudig en snel

de l everancier die je nodig hebt. Daarnaast kun je door
een slimme selectie direct een shortlist maken om
inzichtelijk te krijgen welke leveranciers voldoen aan
jouw eisen.
Samenwerking Intrakoop en InCoop
Zoals jullie weten is Intrakoop de inkoopcoöperatie
voor de zorg in Nederland. We hebben ruim 40
inkoopspecialisten - verdeeld over verschillen
de c
 ategorieën - in dienst. Zij kunnen jou en jouw
zorginstelling helpen door hun kennis te delen via de
Intrakoop Inkoopcommunity. Dankzij de opgestelde
documenten, die gedeeld worden en te vinden zijn op de
inkoopcommunity, bespaart jouw inkoopteam veel tijd.
Tijd die zij weer kunnen besteden aan wat zij het liefste
doen: zorg dragen voor de ander.
Voor leden én voor leveranciers
De Intrakoop Inkoopcommunity maakt het voor jou als
lid makkelijk om informatie over diverse leveranciers
op te halen en te vergelijken. Dit geldt zeker ook voor

kennis (in de vorm van bijvoorbeeld, PvE’s, PRI’s en
andere documenten).
Voor onze leveranciers maken we het makkelijk om
informatie over hun producten en/of diensten te delen.
Wij bieden een podium aan om zo de zichtbaarheid
en vindbaarheid van de voor jou betreffende
doelgroep te vergroten. De inkoopcommunity is de
online o
 ntmoetingsplek waar inkoopproffesionals en
leveranciers samenkomen en kennis en ervaring met
elkaar delen. Deelnemende zorginstellingen hebben dus
niet a
 lleen inzicht in producten en/of diensten, maar
vinden hier ook belangrijke informatie over de kwaliteit
van de aanbiedende organisaties. Via onze online
ontmoetingsplek kunnen zij bijvoorbeeld de nodige
certificaten inzien, achterhalen wat een leverancier
uniek maakt en welke beoordeling de andere inkopers
deze leverancier hebben gegeven.

Abonnement bedragen
Minder dan €10 miljoen inkoopvolume
per jaar, prijs per maand
€ 125,00
Tussen €10 en €50 miljoen inkoopvolume
per jaar, prijs per maand
€ 250,00
Boven de €50 miljoen inkoopvolume
per jaar, prijs per maand
€ 375,00
De prijzen zijn exclusief btw.
Inkoopvolume wordt jaarlijks vastgesteld op basis van onze
jaarverslagenanalyse
Minimale abonnementsperiode 1 jaar

Je kunt hen bereiken via 0418 65 70 70. Of meld je
direct aan op servicedesk@intrakoop.nl
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Meer weten?
Wil je meer weten over de Intrakoop Inkoop
community? Neem contact op met onze collega’s
van de Servicedesk.

