Special
S pecial
OVER regio naal inkop en

OVER

Gemeente Wijdemeren

regionaal inkopen

“Ik moet meer dan mijn eigen salaris terugverdienen!”

Paul Peek, inkoopcoördinator Wijdemeren
Sinds 16 april werkt Paul Peek (37, gehuwd, vader van twee dochters) als inkoopcoördinator bij de gemeente Wijdemeren. Paul, die hiervoor 4 jaar werkte bij het Ministerie van Justitie, o.a. in de functie van
hoofd inkoop & facilitair beheer en inkoopadviseur, is zeer betrokken bij zijn werk: “Het is de bedoeling
dat ik meer dan mijn eigen salaris terugverdien! Ik heb een aantal vastomlijnde doelen. Ik moet meewerken aan kostenbesparing, inkoopsynergie en kwaliteitsverbetering.”
Hij legt uit wat dat betekent:: “Die kostenbesparing kun je halen uit de
gezamenlijkheid. Mede
hierdoor kunnen er grotere volumes worden aanbesteed waardoor er naar
verwachting goedkoper
ingekocht zal gaan worden. Binnen drie jaar wil ik
een (structurele) kostenbesparing van 5 tot 10
procent op de totale inkoop realiseren. Door inkoopsynergie te bedrijven
beperk je het aantal voorbereidende (onder)
handelingen en ga je efficiënter en effectiever te
werk. En die kwaliteitsverbetering slaat vooral op
het inzichtelijker maken
van het hele inkoopproces.”
Eerste klus
Over hoe hij te werk gaat
zegt Paul: “We inventariseren de huidige situatie
en bekijken waar mogelijkheden voor gezamenlijkheid zitten. Gemeentes
blijven ieder verantwoordelijk voor de eigen inkoop, maar waar het kan
doen we de inkoop gezamenlijk. Mijn eerste grote

klus is het operationele
inkoopproject begeleiden
van een schoonmaakonderhoudscontract voor de
hele regio. Door dat voor
een 7-tal partijen tegelijk
aan te besteden, word je
natuurlijk een interessante
klant en is de mogelijkheid
van kostenreductie volop
aanwezig.
Zichtbaar?
Op de vraag hoe
‘zichtbaar’ zijn werk in de
organisatie is zegt hij: “Ik
ben adviseur. Ik bemoei
me met alles waar een inkoopfactuur tegenover
staat. Ik doe zelf geen
operationele inkoop, maar
ik begeleid het inkoopproces vanuit mijn coördinerende functie. Dat betekent ook dat ik bij inkoopprocessen een beroep
doe op collega’s van vakafdelingen. Daar zit uiteindelijk de kennis over wat
nodig is voor de betreffende projecten / processen.
Ik ben niet van plan om
me als een olifant door
een porseleinkast te bewegen, maar wat ik wel
wil, is laten zien hoe je de
inkoopprocedures / Euro-

pese richtlijnen het best
kunt volgen. Terugkoppelen over de resultaten hoort daar ook bij.
Ik wil daarvoor gebruik
maken van inter- en intranet, eventueel een
nieuwsbrief. Op 17
september is er een
lunchbijeenkomst, waar
ik over mijn werk ga
vertellen. Ik leg dan uit
wat jullie precies gaan
merken van mijn werk
hier!”

Twee hobby’s
Paul is niet alleen begaan met zijn werk.
Aan het eind van het
gesprek vertelt hij met
hetzelfde enthousiasme over zijn twee hobby’s: skiën en saxofoonspelen. Hij speelt
niet alleen al 25 jaar
sax, hij geeft ook les.
En het skiën heeft hem
zo in de greep, dat hij
al eens de sneeuw van
Colorado heeft opgezocht.

Tot zover deze special
over regionaal inkopen!
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Regionale inkoopsamenwerking smaakt naar meer!
Je hebt er misschien wel iets over gelezen of gehoord: sinds vorig jaar september werken de gemeenten
Bussum, Hilversum, Huizen, Naarden, Weesp, Wijdemeren en het Gewest Gooi en Vechtstreek samen op het
gebied van inkopen en aanbesteden. Inmiddels is er veel werk verzet. Zo is in bijna iedere organisatie een
professionele inkoper aangesteld, is er regionaal een meerjarenplan 2007-2010 opgesteld en is met een pilotproject al ruim een half miljoen euro bespaard! Dat smaakt natuurlijk naar meer! Wat de plannen voor de komende tijd zijn, lees je in deze speciale nieuwsbrief.
De deelnemende gemeenten
en het gewest werken de komende drie jaar samen in de
vorm van een
“netwerkorganisatie”. De organisaties blijven zelf verantwoordelijk voor het professionaliseren van de eigen lokale
inkoopfunctie. Waar het gunstig is slaan ze de handen ineen. Een voorbeeld hiervan is
het aanschaffen van een contractbeheersysteem. Aanschaffen en optuigen gebeurt
regionaal, het implementeren
doet ieder voor zich.
Ruim half miljoen bespaard!
Financieel heeft de regionale
samenwerking al resultaat. Op
proef is gezamenlijk een belastingpakket aangeschaft en
het leerlingenvervoer is regionaal aanbesteed. Dit leverde
ruim € 500.000,- per jaar besparing op!

Aan de slag!
Nu bijna alle organisaties een
inkoper hebben, is het regionale team van 7 inkopers op 1 na
compleet en kunnen zij echt
aan de slag! Op de agenda
voor 2007 staat het regionaal
inkopen van verschillende
voorzieningen. Denk hierbij
aan: ICT voorzieningen, verzekeringen, postverzorging, kantoorartikelen, koffievoorzieningen, elektravoorzieningen en
schoonmaakonderhoud. Daarnaast gaan zij zich bezighouden met het aanschaffen en
implementeren van een contractbeheersysteem, het opstellen van het regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid
en het opstellen van een regionaal standaard inkoopproces.
Iedere deelnemende organisatie is straks verantwoordelijk
en “trekker” van één van deze
onderwerpen. Per onderwerp
komt er een werkgroep met

Op 28 september 2006 ondertekenden de deelnemende
gemeenten en het gewest de overeenkomst voor de regionale inkoopsamenwerking.
daarin de vakdeskundig
ambtenaren van de deelnemende organisaties, ondersteund door de inkoper van
de “trekkende” organisatie.

Vragen?
Heb je vragen over dit project of wil je meer informatie? Je kunt dan terecht bij
Peter Buijs (546).

Noteer vast in je agenda:

Lunchbijeenkomst op maandag 17 september 2007
Meer weten over centraal inkopen?
Kom dan naar de speciale lunchbijeenkomst op maandag 17 september!
De uitnodiging hiervoor volgt nog per mail.

Aan de achterzijde tref je een interview
met onze eigen inkoper: Paul Peek ►

