
Eten & DrinkenSamen contracteren, 
een zorg minder

De veranderingen in de zorg en 
in de leveranciers markt volgen 
 elkaar snel op. Ook als het gaat om 
eten en  drinken. Hoe kun je al die 
 ontwikkelingen  bijhouden?

Natuurlijk heb je leveranciers zorgvuldig voor je 
 orga nisatie geselecteerd. Het is aan jou om ervoor te 
zorgen dat de samenwerking met leveranciers  voldoet 
aan de wensen en verwachtingen van collega’s.  
Het doel: tevreden cliënten en gasten.

Met contractmanagement van Intrakoop  behouden 
contracten hun meerwaarde. Én bouw je aan een 
duurzame relatie met de leverancier. Samen  borgen 
we de kwaliteit van het eten en drinken in jouw 
 organisatie en zorgen we voor verbeteringen waar 
mogelijk. Vooraf bepalen we vanzelfsprekend eerst 
samen wat je behoefte aan en verwachting van 
 contractmanagement is.

Intrakoop: Onafhankelijke ondersteuning 
voor,  tijdens én na het inkoopproces
Samen brengen we de uitdagingen en 
 processen van de organisatie helder in kaart. 
Wat zijn de verwachtingen en behoeften van 
de gebruikers? Wat kan beter? Welke rol kan de 
leverancier hierbij spelen? 

Vanuit onze onafhankelijke rol, zijn we dagelijks 
bezig met het analyseren van de markt. We 
weten dus als geen ander wat er ‘te koop’ is. 
Door kennis en expertise uit te wisselen, weet 
je zeker dat je de leverancier kiest die bij de 
organisatie past. Zo zorgen we samen voor de 
perfecte match, een soepele implementatie en 
het contractmanagement.



Eten & Drinken

Contractmanagement van Intrakoop helpt met: 
• Overeenkomsten monitoren
• Kennis en innovaties bijhouden
• Leveranciersprestatiemeting uitvoeren
• Grondstof- en prijsontwikkelingen volgen
• Facturen controleren
• Maaltijdbeleving van cliënten meten

Interesse?
Geïnteresseerd in hoe Intrakoop jouw organisatie 
met contractmanagement kan helpen?
Neem contact op met:

Winnie van Besouw
Inkoper/productmanager Eten & Drinken

0418 65 70 70 / 06 82 52 23 39
winnie.van.besouw@intrakoop.nl

Maaltijdbeleving

Kennis & innovatie
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