
 

 

Hierbij stel ik me aan u voor! 

 
 
Paul (G.P.A.) Peek 
 
Inkoopprofessional en aanbestedingsspecialist 
 
Paul Peek (geb. 1970) is in 1990 gestart in het inkoopvak. De eerste 10 jaar heeft Paul 
gewerkt in een middelgroot internationaal bedrijf in de automobielindustrie. Daar heeft 
hij de fijne kneepjes van het inkoopvak geleerd. Dit bedrijf (Terberg Specials B.V.) in 
het midden van het land deed diverse grote projecten als bodybuilder voor bijna alle 
grote automerken waaronder VW, General Motors Nederland, Ford Motor Company, 
Rover Nederland, Mazda, Renault, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke stallen, het 
Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en nog vele andere klanten. De jaren daarna 
heeft hij ervaring opgedaan als senior inkoper bij 2 internationaal opererende bedrijven 
in de procesmatige industrie (Neways Electronics International en Dievision Holding). 
Paul heeft hier tevens een leidinggevende functie vervuld. In 2003 heeft Paul de overstap 
gemaakt vanuit de private sector naar de publieke sector. Paul is bij het Ministerie van 
Justitie - Dienst Justitiële Inrichtingen begonnen als Hoofd Inkoop bij 2 grote 
gevangenissen van de PI Midden Holland (Alphen a/d Rijn en Haarlem). Hier heeft hij 
bijna 2 jaar zijn werkzaamheden vervuld. Daarna heeft Paul 2 jaar op het Hoofdkantoor 
van DJI te Den Haag gewerkt als Inkoopadviseur. Hij heeft zich daar voornamelijk bezig 
gehouden met Europese aanbestedingen, contractmanagement en E-procurement. 
 
Begin 2007 is Paul aan de slag gegaan met een opdracht bij de Gemeente Wijdemeren 
om inkoop lokaal op de kaart te zetten. Ook is hij hier regionaal actief geweest binnen 
het inkoop samenwerkingsverband Gooi en Vechtstreek (iSGV). Hij is samen met zijn 
inkoopcollega's actief geweest met het draaien van diverse Europese / nationale 
aanbestedingstrajecten en het uitvoeren van een aantal kwalitatieve projecten zoals het 
ontwikkelen van een contractbeheer en -managementsysteem, ontwikkelen van een 
regionaal inkoopbeleidskader, uniformering van processen en ondersteuning, opstellen 
van een communicatieplan. Deze opdracht heeft hij eind augustus 2008 afgerond en 
overgedragen aan de organisatie. 
 
Vanaf begin juli 2008 is Paul begonnen bij de gemeente Haarlemmermeer in Hoofddorp. 
Hier vervult hij op interim-basis de functie van senior inkoper. Hij heeft zich daar o.a. 
bezig houden met Europese en nationale aanbestedingstrajecten zoals bedrijfscatering, 
leerlingenvervoer, twee energietrajecten gas en elektriciteit, kantoorartikelen, digitale 
sociale kaart, leerwerkbedrijf, ICT infrastructuur en papier. Naast het draaien van 
aanbestedingstrajecten heeft Paul meegewerkt aan het doorontwikkelen van het team  
inkoop en aanbestedingen. 
 
In eerste halfjaar van 2010 heeft Paul twee opdrachten te doen waarvan één bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Hij gaat als senior inkoopadviseur tot 
juli 2010 een Europese aanbesteding doen van Outsourcing Datawarehousing. De tweede 



 

opdracht is bij Paresto, de cateraar van het Ministerie van Defensie in Utrecht, vallend 
onder het Commando Diensten Centra. Hier gaat Paul als senior inkoopadviseur aan de 
slag met twee Europese aanbestedingen, te weten: Groothandels- en Distributiecontract 
voedingsmiddelen en de World Wide Tender (WWT).  
 
Persoonlijk 

Paul is enthousiast, een pragmatisch denker, innovatief, sociaal vaardig, flexibel, 
resultaatgericht, organisatiesensitief, klantgericht, een teamplayer en bovenal een 
deskundig adviseur. Ook heeft hij een gevoel voor humor en is hij rationeel ingesteld. 
Zijn stijl van leidinggeven is open, meewerkend, enthousiasmerend en inspirerend. 
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