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‘Het nieuwe werken,
een schone taak’



Agenda

1. Introductie: de context

2. Inkoop professionele zakelijke diensten. Uniciteit vraagt een 

© Reijniers

nieuwe aanpak

3. Een nieuw inkoop-organisatie concept. Integraliteit en 

ondernemende competenties

4. Tenslotte

j.reijniers@nyenrode.nl

jacques.reijniers@hetnic.nl



Introductie: de context

Succesvol realiseren van schoonmaakdiensten is een worstel-
proces, maar …
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Bron: oratie Reijniers

Visie, leiderschap, wilskracht, creativiteit, kennis/ervaring



De praktijk over inkoop vandaag is niet acceptabel ….
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Vernieuwde inkoopaanpak met de gebruiker centraal



Samenhangende oplossingsrichtingen tegelijk nodig…

Aanbestedings-

regelgeving

Beleid organisatie

en prioriteiten

Maatschappelijke en politieke context

Géén

- angst

- juridisering
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Inkoopbeleid

Inkoopresultaat na levering

Strategie

1.
Specificeren

2.

Selecteren

3.
Contracteren 4.

Bestellen

5.
Bewaken/
contract

management

6.
Nazorg en
evaluatie

Waarom/
hoe

Wat Wie Hoe Wanneer

Behoefte-

steller
Leveranciers

Ondernemend inkoopproces

Rechtmatigheid en doelmatigheid in balans

- juridisering



Inkopen schoonmaakdiensten is méér dan aanbesteden: 

voorbereiding essentieel vanuit strategische prioriteiten …
Behoefte
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Strategie
1.

Specificeren

2.

Selecteren

3.

Contracteren
4.

Bestellen

5.

Bewaken/

contract

management

6.

Nazorg en

evaluatie

Waarom/hoe Wat Wie Hoe Wanneer

Formeel aanbestedings-

proces

Kansen voor aanbestedend inkopen 

procederen
pro-actieve

bijdrage X



Inkoop professionele zakelijke diensten

Uniciteit vraagt een nieuwe aanpak

Kenmerken professionele zakelijke diensten zijn uniek ….

� Vooraf specificeren operationele behoefte niet gemakkelijk

� Resultaat eerst na prestaties te beoordelen
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� Resultaat eerst na prestaties te beoordelen

� Moeilijk reproduceerbaar en eerdere ervaring beperkt mee te 

nemen

� Kwaliteitsgaranties vooraf slechts beperkt mogelijk

Uitgaan van het gewenste eindresultaat



Interne beleidsontwikkelingen opdrachtgevers zijn groots ….

� Tendens grotere (raam)contracten en bundelingen (tijd)

� ‘Noodzakelijke’ prijsverlagingen: budgetbeperkingen
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� ‘Noodzakelijke’ prijsverlagingen: budgetbeperkingen

� Meer vraag naar meer specifiekere product/markt-kennis

� Frequente wijzigingen prioriteiten politieke agenda

� Roerige tijden: onzekerheid en onrust

maar ook …. 



… behoefte aan …

� Transparant, uniform en beheersbaar inkoopproces

� Voldoen aan wet- en regelgeving
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� Voldoen aan wet- en regelgeving

� Korte doorlooptijden: snel decentraal invullen en starten 

� Tijdig aanpassen aan veranderingen: flexibilisering

� Benutten innovatiekracht leveranciers

Uitgaan van het eindresultaat: kwaliteit boven prijs



Het spanningsveld intern/extern vraagt om meer integrale 

oplossingen inkoop organisatie….

� Leveranciersmarktinzicht (‘vendorrating’)

� Contractmanagement (kpi’s vooraf afgesproken tijdens strategiefase)
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� Contractmanagement (kpi’s vooraf afgesproken tijdens strategiefase)

� Beoordeling van prestaties op kwaliteit eindresultaat

� Dynamiserend inspelen op ontwikkelingen

� Focus op resultaat i.p.v. uren

� Hanteren van het ‘Zeeuws model concept’: kwaliteit binnen budget

� Innovatie benutten gedurende proces: meer toegevoegde waarde 



Inkoop is van behoeftesteller, vele procesbetrokkenen … 

Inkoop

Beleidsorgaan Rekenkamer

Facility manager

Een nieuw inkoop-organisatie concept

Integraliteit en ondernemende competenties

behoefte
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Inkoop

Budgethouder

Facility manager

Financiën

Inkoopdoel

Organisatiebeleid/doel

Spanningsveld



De belangen van betrokkenen zijn verschillend (voorbeelden)…

� budgethouder: behoefte, specificatie, tijdig, moment, doel

� facilitymanager: zicht op kwaliteit
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� facilitymanager: zicht op kwaliteit

� controller: grip op proces, kosten, transparantie

� inkoop: regie, faciliteren, adviseren, grip op leveranciers

� rekenkamer: rechtmatigheid, doelmatigheid

Samenhangende en integrale inkooporganisatie aanpak



Voor succesvolle inkoop schoonmaakdiensten ‘nieuwe stijl’
zijn inkopers bedrijfskundige ondernemers ....

Operationeel

manager

� vakkennis

� sectorkennis
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manager

Persoons-

kenmerken

Analyticus Veranderaar

� commitment

� verandergezind

� communicatief

� luisterend

� enthousiasmerend

� bezielend

� eigen groei

� plannend

� delegerend

� resultaatgericht

� coachend/mentorend

� projectleidend

� probleemanalyse

� synthetiserend

� rapporterend

� veranderings-

potentieel

Bron: onderzoek 

Reijniers
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Tenslotte

Fata Morgana als bron voor inspiratie en innovatie bij 

inkoop schoonmaakdienstverlening….
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� Lichtpunt

� Innovatie

� Fantasie

� Creativiteit

�…

Droom kind voor volwassene: het kan!


