Wij helpen je. Jij houdt de regie

Jaarverslag 2017

Samen creëren

170
81
5
32

leden, leveranciers en
Intrakoop-medewerkers zijn
betrokken bij de ontwikkeling en
toetsing van de strategie van
Intrakoop voor 2017-2020 en de
nieuwe huisstijl.
leden kiezen voor individuele
dienstverlening van Intrakoop om
samen aanbestedingen en
heronderhandelingen te doen of om
inkoop te ondersteunen.
keer voeren we de nieuwe
textielaudit uit waarin we samen
met leden en leveranciers de
kwaliteit van het wasproces meten.

1,5 mln kWh
besparen 9 zorgorganisaties met duurzame
verlichting, na hun collectieve aanbesteding met
Intrakoop. In 2018 kunnen ook andere leden
meedoen.

leden van de raad van toezicht,
Klankbordgroep,
contractbeheergroepen en
stuurgroep sparren met ons over
beleid en dienstverlening.

Samen kennis delen

1

550
504
723

benchmarks hebben we voor leden
gedaan over diverse onderwerpen.

keer ondersteunen we leden met
contractmanagement van
overeenkomsten.

1.570

nieuwsberichten over
Intrakoop-onderzoeken, zoals de
marktanalyses orthopedische
implantaten en cardiologie en
jaarverslagenanalyse, hebben een
bereik van 27 miljoen mensen. Als
inkoopexpert delen we ook vaker
kennis met politiek en ministeries
in Den Haag. Dat leidt onder meer
tot een door de Tweede Kamer
ingesteld onderzoek naar de
inkoop- en marktmacht bij
hulpmiddelen in 2018.

25 mei

2018 gaat de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in. Een extra uitdaging voor
leden bij de bescherming van
persoonsgegevens. Met kennis en
een Functionaris Gegevensbeheer
ondersteunen we leden aan die
nieuwe wet te voldoen.

3.200 Intrakoop

leveranciersprestatiemetingen
voeren leden in 2017 uit. Essity TENA wint de
Intrakoop Beste Leverancier Award 2017.

leden en leveranciers hebben
deelgenomen aan 18
Intrakoop-bijeenkomsten,
waarvan 91 leden deelnamen aan
bijeenkomsten over zelfsturing en
de uitdagingen voor inkoop, 42
leden over privacy in de zorg en 62
leden over (duurzame) energie.

Samen inkopen

€50

miljoen euro besparen leden die in
2017 meedoen aan onze
energieovereenkomsten.

297.231
50 %

uren aan flexibel personeel
is ingezet via Intrakoop
Inhuurdesk en onze
personeelsovereenkomsten.

van het totale energieverbruik in de
zorg is vanaf 2019 duurzaam na
onze aanbestedingen energie.

130.000

intekeningen op onze
raamovereenkomsten
geven de deelname van
leden weer.

713

miljoen euro zetten leden om via onze
overeenkomsten en dienstverlening.

2,4

miljoen euro ontvangen leden aan bonus.

€

379.000 orders
plaatsen leden bij Intrakoop E-inkopen en de
ICT-webshop.

Bekijk hier onze jaarrekening van 2017

Samen maken we
goede zorg betaalbaar!

