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 Waar gaan we naartoe?

 Hoe bouwen we aan samenwerking?

 Wat hebben we al gedaan?

Agenda



 Uitgangspunten

 Doelstellingen

 Structuur landelijke werkgroep Inkoop 
FSR

Waar gaan we naar toe?



 Respecteren van verschillen in mogelijkheden 
van de MBO instituten op gebied van inkoop

 Mogelijkheid tot alle vormen van samenwerking

 Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend 

 Vertrouwelijk omgaan met informatie

Uitgangspunten



De professionaliteit van inkoop verbetert 
door gestructureerde samenwerking.
Gemeenschapsgelden worden hierdoor 

nog beter benut.

Doelstelling



 Delen kennis en ervaring
 Behalen van hoger inkooprendement
 Gezamenlijke uitvoering onderzoeken en 

beoordelingen leveranciers
 Aandacht voor MVO en duurzame inkoop
 Ontwikkelen, gebruiken en delen van 

hulpmiddelen

Doelen (1)



 Standaardisatie van (geautomatiseerde) 
inkoopprocessen en randvoorwaarden 

 Gedeelde juridische, administratieve en 
inkooptechnische ondersteuning

 Deskundigheidsbevordering 

 Rapporteren en publiceren van behaalde 
resultaten

Doelen (2)



Hoe bouwen we aan samenwerking?

Coördinatieteam
-Voorzitter land.werkgr.     

Inkoop
- 3 regio-voorzitters 
- 3 vice -regiovoorzitters

Regioteam NOORD Regioteam MIDDEN Regioteam ZUID
Project of  thema:       2 pers.                                                 2 pers.                                      2.pers.
Project of  thema:       2 pers.                                                 2 pers.                                      2.pers.
Aanbesteding:            2 pers.                                                 2 pers.                                     2.pers.



 Landelijke samenhang/afstemming
 Facilitering van o.a. projecten, thema’s, 

kennisdeling en aanbestedingen  
 Voortgangsbewaking regio- en projectteams
 Vaststellen van kwantitatieve en kwalitatieve 

inkoopresultaten
 PR en Communicatie

Structuur landelijke werkgroep: 

het coördinatieteam



 Inventariseren van Europese Aanbestedingen 
en thema’s

 Delen van kennis
 Delen van hulpmiddelen, b.v. 

aanbestedingskalender, inkoopvoorwaarden
 Rapporteren en publiceren van resultaten
 Gebundelde aandacht voor MVO en 

duurzaam inkopen

Landelijke werkgroep: de regioteams



Bestaan uit deelnemers regioteams.

 Het uitvoeren van inkooptrajecten
 Het uitvoeren van projecten/ thema’s
 Rapporteren voortgang en resultaten aan 

regioteam

Landelijke werkgroep: projectteams



Wat hebben we al gedaan?

Samenwerking gerealiseerd met 
39 instellingen!



Diverse aanbestedingen:
• Energie 
• Afval
• Kantoorartikelen 
• Papier

Diverse aanbestedingen in kleiner 
samenwerkingsverband:
• Sanitaire middelen
• Informatie

Diverse projecten:
• Juridische aspecten bij aanbesteden
• Leveranciers- en  contractmanagement
• Inkoopsamenwerking
• Europees aanbesteden

Wat hebben we al gedaan?



Organisatie landelijke inkoopdag

15 juni

Locatie en programma volgen
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