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BRENG GEMEENTELIJKE INKOOP NAAR EEN HOGER NIVEAU  

 

Is jullie gemeente toe aan het verder professionaliseren van inkoop? En 

wil je meer grip op inkoop en daarmee meer efficiency en effectiviteit 

creëren? RIJK draagt constructief bij aan het vergroten van jullie inkoop- 

en aanbestedingskennis. Niet alleen tactisch en operationeel, maar ook 

strategisch. Zo werken we samen aan expertise en slagkracht. 

RIJK adviseert bij de inrichting van jullie inkooporganisatie om te komen tot een 

optimale werking van de inkoopfunctie. Dit draagt bij aan efficiency en effectiviteit, 

maar ook aan de rechtmatigheid van inkoop- en aanbestedingstrajecten. 
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INKOOPDIAGNOSE 

Wil je meer inzicht krijgen in de uitgaven die je gemeente doet aan inkoop? Met 

onze inkoopdiagnose wordt duidelijk welke kwalitatieve en kwantitatieve 

verbeteringen er binnen het inkoopproces nodig zijn om verder te 

professionaliseren. Bovendien maakt de diagnose duidelijk wat het ambitieniveau 

is van de organisatie en wat het ontwikkelpotentieel is van inkoop.  

De inkoopdiagnose bestaat uit een inkoopscan, eventueel aangevuld met een 

spendanalyse voor verdieping, en een analyse van de inkoopfunctie. De 

inkoopscan is gebaseerd op de totale spendinformatie in een bepaalde periode. Zo 

wordt inzichtelijk door wie, waar en wanneer uitgaven zijn gedaan. De focus ligt 

daarbij op de beïnvloedbare inkoopvolumes. Met de analyse van de inkoopfunctie 

definiëren we verbetertrajecten om deze verder te professionaliseren.  

 

INKOOPBELEID EN -PROCESSEN  

Meer inzicht in de rol van inkoop zorgt dat organisatieambities nog beter aansluiten 

op de praktijk. Vanuit de analyse van het inkoopbeleid en de inkoopprocessen 

wordt een verbeterplan opgesteld. Gezamenlijk wordt gekeken hoe het 

verbeterplan kan worden geïmplementeerd, zodat de inkoopfunctie verder wordt 

geprofessionaliseerd. Het verder ontwikkelen van de inkoopfunctie helpt zowel de 

gemeente als de inkoopadviseurs om hun werk effectiever en efficiënter uit te 

voeren.  

We maken een analyse van het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarbij we kijken 

naar de inhoud en de daarbij horende processen. Denk aan de strategische 

afwegingen die worden gemaakt om tot de goede partners en leveranciers te 

komen, procesinrichting en werkinstructies en de motivering van de gemaakte 

keuzes. In een rapportage zie je onze bevindingen terug rondom het inkoopbeleid 

en processen. Je krijgt een voorstel voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid, 

waarbij we rekening houden met de organisatiedoelstellingen en thema’s als  

duurzaamheid (MVOI) en gemeenschappelijke aanbestedingen. 

 

CONTRACTBEHEER EN -MANAGEMENT  

Goed contractbeheer en contractmanagement dragen bij aan de 

professionalisering van de samenwerking met jullie leveranciers. Beide leiden tot 

een significante verbetering van jullie huidige overeenkomsten en de nog af te 

sluiten overeenkomsten in de toekomst. Je krijgt onder meer inzicht in de 

samenwerking (wat gaat goed, wat kan beter). Hierdoor kun je afspraken bewaken 

en gedurende de contractperiode bijsturen.  

 

 



 
 

STRATEGISCHE ADVIESDIENSTEN 

 

 

Daarnaast kun je de opgedane inzichten meenemen bij het opnieuw (rechtmatig) 

aanbesteden van een overeenkomst. Dit alles zorgt er ook voor dat jullie onze 

inkoopadviseurs/contractmanagers efficiënter kunnen inzetten. Daardoor werk je 

direct aan de kwaliteit van de aanbestedingen en de af te sluiten contracten. 

Contractbeheer vormt de basis en is als proces ondersteunend aan 

contractmanagement. Het is immers cruciaal om te zorgen voor een geactualiseerd 

contractdossier en signaalmomenten. 

 

OPLEIDINGSADVIES 

Bij RIJK geloven we in een manier van opleiden die uitgaat van de medewerker. 

Daarom zijn onze opleidingen interactief en sluiten ze aan bij de dagelijkse 

werkpraktijk. Ons opleidingsprogramma biedt teamleiders, projectleiders en 

andere medewerkers van gemeenten een solide basis voor (eenvoudige) 

aanbestedingsprocedures. Het programma bestaat uit diverse trainingen, 

workshops, casussen en losse modules gericht op theoretische kennis en 

coaching. 

 

OVER RIJK 

RIJK heeft diepe wortels binnen de gemeentewereld. Als inkooppartner van 

gemeenten zetten wij ons al 15 jaar volop in met onze kennis, deskundigheid en 

persoonlijke aanpak om zoveel mogelijk bij te dragen aan gemeentelijke 

organisatiedoelstellingen.  

Onze ervaringen met complexe trajecten en meerdere opdrachtgevers maken 

ons deskundig binnen het gehele veld van gemeentelijke inkoop en 

aanbestedingen. Dit maakt dat we ook in strategisch advies een rol van 

betekenis kunnen spelen. Omdat we op de werkvloer aanwezig zijn, kunnen we 

bovendien naadloos aansluiten op dat wat er in de betreffende organisatie leeft. 

Onze diensten zijn modulair opgebouwd. Als gemeente kun je kiezen voor de 

modules die op dat moment relevant zijn. Welke dat zijn? Bel of mail ons voor 

een afspraak.  

 

Meer weten? 

 

Onze collega’s Marcel Burgers 

en Olaf Lugten gaan graag met 

je in gesprek. 

marcel.burgers@stichtingrijk.nl 

06-28 53 27 30 

olaf.lugten@stichtingrijk.nl 

06-20 53 94 62 

 

 

https://www.stichtingrijk.nl/medewerkers/marcel-burgers/
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