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Veel ondernemingen beseff en allang dat kostenbesparin-
gen van belang zijn voor globale competitiviteit. Als gevolg 
daarvan zijn organisaties meer aandacht aan hun activitei-
ten in de bevoorradingsketen gaan schenken, dus ook aan 
inkoop. Iedereen weet dat als je een dollar minder aan inkoop 
besteedt, die dollar regelrecht naar de winst gaat. De chief 
fi nancial offi  cer (CFO) en de meeste andere hogere managers 
begrijpen dat als hun onderneming de kosten van alle inge-
kochte goederen en diensten met maar één of twee procent 
kan reduceren, dit een aanzienlijk positief eff ect op de winst 
heeft . Daarom hebben veel, zo niet de meeste, Amerikaanse 
ondernemingen tegenwoordig een functionele manager met 
de titel `Purchasing VP'. Tot op zekere hoogte hebben veel 
ondernemingen hun leveranciersbestand geconsolideerd door 
de kritieke `aankopen' te centraliseren en samen te voegen 
en ze aan strategische inkoopteams toe te wijzen. Daardoor 
denken deze ondernemingen dat ze de kans adequaat hebben 
benut. Het werk zit erop – of niet?

Een eenvoudige vraag die maar weinig organisaties kunnen 
beantwoorden: Krijgen we, als we inkopen, de meest competi-
tieve prijs op de markt? De daarmee samenhangende vraag is: 
Hebben we bij het inkopen de markt `getest' om vast te stellen of 
we de meest competitieve prijs kregen? De antwoorden op deze 
twee vragen zijn bepalend voor het eff ect dat inkoop op de 
algehele competitiviteit heeft . De mogelijkheden tot verbete-
ring kunnen van grote betekenis zijn, want veel CFO's vinden 
dat de afdeling inkoop onder de maat presteert. In een recent 
rapport van de Aberdeen Group wordt zelfs geschat dat nog 
geen twintig procent van de CFO's het eff ect van inkoop op 
de algehele competitiviteit als erg positief beschouwt. Grote 
verbetering op dit terrein en het eff ect daarvan op de winst-
gevendheid zouden de inkoopdirecteur, de chief procurement 
offi  cier (CPO), de beste vriend van de CFO kunnen maken.

In veel organisaties is de waarde van de totale kosten van 
ingekochte goederen en diensten groter dan de waarde van 

Kosten van inkoop kr it i sch  benaderd

DE BESTE VRIEND VAN DE CFO
Inkoop is niet alleen een activiteit in de bevoorradingsketen. Het is een waardetoevoegende marktactiviteit 
die een significante bijdrage aan de winstgevendheid kan leveren.

DOO R R ICHAR D A.  G E RAR DO E N AN DR EW SPANYI

Financial accounting

  Bedrijf A Bedrijf B

De waarde van alle ingekochte goederen en diensten als percentage van de omzet 40% 60%

Verdiensten als percentage van omzet 3% 5%

Percentage verhoging van verdiensten door de totale kosten van ingekochte goederen en diensten met 5% te beperken 66% 60%

Figuur 1

Effect op de verdiensten: de mogelijkheden

22856-1_FC0109 bw.indd   3422856-1_FC0109 bw.indd   34 02-02-2009   15:49:2402-02-2009   15:49:24



FINANCE       CONTROL&

F E B R U A R I  2 0 0 9    |    35

De inkooptest
Figuur 2 geeft  de voornaamste factoren weer die overwogen 
moeten worden en maakt het ook mogelijk om tot een zelf-
beoordeling te komen.

Als u drie of meer van de stellingen in fi guur 2 met `onwaar' 
hebt beantwoord, heeft  uw bedrijf misschien grote mogelijk-
heden om zijn inkooppraktijken te verbeteren. De mate van 
uw succes zal afh angen van de aandacht die de CFO en CPO 
aan deze kansen schenken en de hoeveelheid energie die ze de 
organisatie eraan laten besteden.
Terwijl de belangrijkste `gemiste kansen' bij inkoop tegen-
woordig `markttests' en `aandacht van het topmanagement' 
zijn, komt er nog veel meer bij kijken, inclusief – maar niet 
alleen – de mentaliteit en gedragingen van uw inkoopteam, 
de mate waarin u inzicht hebt in de kostenstructuren van uw 
leveranciers, het kaliber en de ontwikkeling van de mensen 
aan de inkoopkant, en de totstandkoming van een naadloze 
verbinding van inkoop met een volledig bevoorradingsketen-
proces, zodat productverwerving, afl evering, gebruik, aanvul-
ling en voorraadbeheersing één geïntegreerd proces vormen.
 
Aandacht van topmanagement is van cruciaal belang
Het begint allemaal met de aandacht van het topmanagement. 
De CFO kan in dit opzicht een essentiële rol spelen bij het 
creëren van het juiste kader voor de CPO. We weten dat het 
ontwerpen, inkopen, produceren, verkopen en verspreiden 
van goederen de essentiële activiteiten van productiebedrij-
ven zijn. Als u accepteert dat de totale kosten van ingekochte 
goederen en diensten hoger zijn dan elke afzonderlijke 
business unit, kunt u zich twee dingen afvragen: Hoeveel uren 
per maand besteedt het managementteam aan overleg over 
verkoop- en marketingkwesties van afzonderlijke businessunits, 
beoordeling van verkoopgegevens, marktaandeel, essentiële 
accounts, enzovoort? Hoeveel tijd wordt besteed aan het beoor-
delen van vergelijkbare gegevens aan de verkoopkant?

Kijkt u nu eens naar de agenda's van de afgelopen twee jaar 
om vast te stellen hoeveel uren besteed zijn aan strategische 
inkoop, competitieve verwerving van goederen en diensten, 
de bijdrage van inkoop aan de winstgevendheid, en alle 
activiteiten die daarmee samenhangen. Voor veel onder-
nemingen is de verhouding 5 : 1, of zelfs 25 : 1, of misschien 
wordt er door het topmanagement zo weinig aandacht aan 
inkoop geschonken dat die niet te meten is. Hoe is het in uw 
organisatie? De beste manier om inkoopaangelegenheden 
naar topmanagementniveau te tillen houdt in dat de hoogste 
inkoopmanager (de CPO) zitting heeft  in het hoogste besluit-
vormingsorgaan van de onderneming of tenminste regelmatig 
deelneemt aan de besprekingen om de relevante inkoop-
kwesties ter tafel te brengen. De CFO kan samen met de CPO 

welke individuele businessunit dan ook, maar toch staat het 
onderwerp `eff ectieve en competitieve' inkoop niet vaak op 
de agenda van het team aan de top. Niettemin kan inkoop, 
wanneer de directie zich erop richt en de markt agressief 
wordt getest, een competitief voordeel opleveren. De meeste 
ondernemingen beschikken over veel mogelijkheden om 
door middel van inkoopgerichte winstgevendheid de be-
drijfswinst aanzienlijk te vergroten.

Helaas is het nu eenmaal zo dat veel 

hogere managers de inkoop als een 

mechanisch, noodzakelijk deel van 

de bevoorradingsketen zien

Figuur 1 laat bij twee representatieve ondernemingen zien 
hoe een beperking van de totale inkoopkosten eff ect heeft  
op de winst, vooropgesteld dat alle andere factoren constant 
blijven. In de situatie bij Bedrijf A wordt aangenomen dat 
de totale waarde van de ingekochte goederen en diensten 
veertig procent van de inkomsten bedraagt, dat de verdien-
sten drie procent van de omzet bedragen en dat het positie-
ve eff ect op de winst, wanneer de totale inkoopkosten met 
maar 5 procent worden beperkt, 66 procent is. In de situatie 
bij Bedrijf B wordt aangenomen dat de ingekochte goederen 
en diensten zestig procent van de inkomsten uitmaken, dat 
de verdiensten vijf procent van de omzet uitmaken en dat 
een beperking van de totale inkoopkosten met maar vijf 
procent tot een verhoging van de winst met zestig procent 
zou leiden. In het algemeen kan een beperking van vijf pro-
cent van de totale inkoopkosten van goederen en diensten 
(mits alle andere factoren constant blijven) voor de gemid-
delde onderneming tot een verhoging van de winst met 
28,5 tot 100 procent leiden, afh ankelijk van de specifi eke 
omstandigheden. Deze mogelijkheid zou, indien gereali-
seerd, een glimlach op het gezicht van zelfs de chagrijnigste 
CFO toveren.

Helaas is het nu eenmaal zo dat veel hogere managers 
de inkoop als een mechanisch, noodzakelijk deel van de 
bevoorradingsketen zien, en niet als een waardetoevoe-
gende `marktactiviteit' die een aanzienlijke bijdrage aan de 
winstgevendheid van de onderneming kan leveren. Laten we, 
om erachter te komen hoe uw onderneming het doet, eens 
de `inkooptest' uit fi guur 2 doen. Het neemt maar enkele 
minuten in beslag.
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team, hun mentaliteit en hun manier van werken bepalen in 
hoeverre de organisatie voor elkaar kan krijgen dat inkoop 
een signifi cante bijdrage aan de algehele winstgevendheid 
levert. Eerst moeten de CEO en CFO het erover eens worden 
dat het van groot belang is om een krachtige CPO (inkoop-
directeur) te hebben. De juiste persoon voor de functie van 

deze kwesties in duidelijke fi nanciële termen tot uitdrukking 
brengen.
 
Een sterke CPO
Wanneer het topmanagement voldoende aandacht voor 
inkoop heeft , zullen het kaliber van de leden van het inkoop-

Factor Waar Onwaar

De inkooporganisatie hanteert voor het accepteren van leveranciers vereisten als betrouwbare 

bevoorrading, kwaliteit en tijdige levering.

Wij hebben de inkoop van alle essentiële producten en diensten zodanig gecentraliseerd dat dezelfde of 

soortgelijke producten of diensten niet worden aangekocht door verschillende beslissers in de onderneming.

De inkoopleiders zijn duidelijk van hetzelfde kaliber als de leiders van verkoop, marketing, R&D, financiën 

en informatiesystemen.

De inkoopmensen hebben een teamgerichte aanpak, waarbij alle kritieke inkopen worden ondersteund met

essentiële middelen van de desbetreffende businessunit, de productieafdeling en de technische diensten.

Wij begrijpen de kostenstructuren van onze leveranciers even goed als zijzelf.

Wij beschikken over de juiste gegevens om inkoopkansen te zien die tot meer winstgevendheid leiden.

De inkoop van goederen en diensten wordt `getest' op de beste prijs aan de koopkant, zoals onze verkoop-

organisatie voortdurend de markt test aan de verkoopkant.

Het inkoopteam bouwt duurzame relaties op met essentiële mensen bij de leveranciers aan de koopkant, 

zoals ook aan de verkoopkant wordt gedaan.

Het trainingsprogramma voor inkoopmanagers staat minstens op hetzelfde peil als wat we systematisch 

voor verkoopmanagers doen.

Inkoop is naadloos verbonden met een volledig bevoorradingsketenproces, zodat productverwerving, 

aflevering, gebruik, aanvulling en voorraadbeheersing één geïntegreerd proces vormen.

De hoogste inkoopmanager is van hetzelfde niveau als zijn/haar gelijken in de top van de onderneming.

De hoogste inkoopmanager maakt deel uit van ons hoogste managementorgaan of neemt op zijn minst 

regelmatig deel aan besprekingen van dat orgaan.

Businessunits stellen de bijdragen van inkoop op prijs en nodigen de desbetreffende inkoopmanager vaak 

uit om deel te nemen aan besprekingen.

De hoogste inkoopmanager heeft van de CEO en CFO de duidelijke opdracht gekregen een specifieke, 

meetbare bijdrage aan de winstgevendheid te leveren.

Figuur 1

Beoordeling van de mogelijkheden
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vaardigheden bezitten, waarmee ze het respect van mensen 
in de hele organisatie verwerven en die een eff ectieve team-
be-nadering mogelijk maken, zodat ze betere gegevens over 
kosten van leveranciers kunnen verzamelen dan u ooit door 
nauwe samenwerking met IT-bronnen hebt kunnen verwer-
ven. Ze moeten ook de meet- en managementvaardigheden 
bezitten om de bevoorradingsketenprocessen van de leveran-
cier te verbinden met die van de inkoper – en zich richten op 
de eliminatie van afval en kosten in de hele bevoorradings-
keten. Ze moeten fouten elimineren en de voorraadbeheersing 
aansturen. Al deze vaardigheden komen niet vanzelf tot stand. 
Stel uzelf deze vraag: Heeft  uw organisatie evenveel geïnves-
teerd in de ontwikkeling van de leden van uw inkoopteam als in 
de ontwikkeling van uw verkoopteam?
 
Het testen van de markt.
Laten we nu eens naar het voornaamste principe van het tes-
ten van de markt aan de koopkant kijken. Als het op inkoop 
aankomt, is dit een relatief eenvoudig maar niet vaak toege-
past principe van marktdynamiek. Het is te beschouwen als 
het spiegelbeeld van het testen van de markt aan de verkoop-
kant. Om vast te stellen of uw verkooporganisatie de maxi-
male waardepropositie uit de markt heeft  gehaald, verhoogt 
de verkooporganisatie meestal de prijs totdat die een zodanig 
negatief eff ect op het verkoopvolume heeft , dat de totale 
inkomsten dalen of het marktaandeel kleiner wordt. Aan de 
hand van deze methode kan de verkooporganisatie verdedi-
gen dat ze de maximale waardepropositie heeft  behaald die 
ten tijde van bepaalde marktomstandigheden beschikbaar 
was. Dezelfde houding kan en moet aan de dag worden gelegd 
als het op inkoop aankomt.

Het is interessant dat bij inkoop en verkoop de betrokken 
partijen aan dezelfde tafel zitten, maar vaak met twee heel 
verschillende mandaten. De verkoper probeert waarschijnlijk 
de maximale prijs te krijgen zonder volume te verliezen. 
De inkoper aan de tafel is vaak bereid een `redelijke prijs' te 
accepteren, zolang aan een waslijst van criteria is voldaan, 
zoals kwaliteit, tijdige levering, betrouwbaarheid, toezeggingen 
voor de lange termijn, ethisch gedrag. Deze criteria zijn be-
langrijk, maar mogen geen excuus voor een hogere prijs zijn. 
De organisatie aan de inkoopkant moet de leveranciers die 
aan de criteria kunnen voldoen beoordelen en kwalifi ceren 
en vervolgens de bereidheid van deze verkopers om te leveren 
op dezelfde manier `uittesten' als veel verkoop- en marketing-
organisaties de markt uittesten, dat wil zeggen, door het eff ect 
op het volume. Om het beschikbare volume vast te stellen 
moet de markt agressief worden uitgetest tot op het moment 
dat leveranciers weigeren te verkopen. Pas wanneer de inkoper 
de markt heeft  `uitgetest' en heeft  vastgesteld voor welke prijs 
de verkoper weigert te verkopen, weet de koper dat hij de 

CPO is in de regel iemand met een krachtig profi el en met een 
achtergrond in verkoop/marketing of in de leiding van een 
strategic business unit (SBU). Deze persoon (met gewicht en 
invloed) moet een zeer goede staat van dienst in lijnmanage-
ment hebben, alsmede een passie voor het bereiken van resul-
taten, een diepgaand inzicht in uw activiteiten of bedrijfstak, 
verkoopervaring op hoog niveau, en hij moet in staat zijn 
tegenspel te bieden aan andere leden van het topmanagement. 
De CEO, CFO en deze nieuwe CPO worden het vervolgens 
eens over de mogelijkheden om door toedoen van inkoop de 
winst te verhogen. De CEO en de nieuwe CPO zullen samen 
een zodanige omgeving creëren dat wanneer deze persoon 
een kamer binnenstapt, alle aanwezigen weten dat ze aan-
dacht aan hem of haar moeten schenken – of ze dat nu leuk 
vinden of niet. Er zijn in de Verenigde Staten maar weinig 
bedrijven die zo'n persoon als inkoopdirecteur hebben. Heeft  
uw organisatie er een?

De juiste persoon voor de functie 

van CPO is in de regel iemand met 

een krachtig profiel en met een 

achtergrond in verkoop/marketing 

of in de leiding van een strategic 

business unit (SBU)

De CPO moet vervolgens over een capabel, prestatiegericht 
inkoopteam beschikken. Dit is een team van mensen die het 
volgende geloven:
~  Essentiële leveranciers moeten bij voorbaat aantonen dat 

ze hoge prioriteit toekennen aan kwaliteit, tijdige levering, 
betrouwbaarheid, inzet op de lange termijn, ethisch gedrag, 
enzovoort.

~  Alle essentiële aankopen, zoals ruwe grondstoff en, binnen-
komende en uitgaande logistiek en energie, inclusief bij-
voorbeeld kapitaalinkopen, laptops en essentiële diensten 
als contractarbeid, moeten gecentraliseerd, geconsolideerd 
en strategisch geleid worden.

~  Een teambenadering aan de inkoopkant, waarbij essentiële 
mensen uit de relevante afdelingen en businessunits betrok-
ken worden, is even belangrijk als zo'n benadering aan de 
verkoopkant.

Toch is de juiste mentaliteit of houding alleen nog niet 
genoeg. De CPO en het inkoopteam moeten de kennis en 
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We werken voortaan met één gestandaardiseerde, samen-
gevoegde en effi  ciënte inkoop, en één persoon krijgt de lei-
ding daarvan.’ We namen bijvoorbeeld alle inkopen van ruwe 
basismaterialen en gaven de inkoopverantwoordelijkheid aan 
één persoon die aan de CPO rapporteerde. Ook namen we 
alle belangrijke IT-inkopen, waaronder hardware en contract-
arbeid, en brachten de inkoopverantwoordelijkheid daarvoor 
onder bij één persoon die aan de CPO rapporteerde.

We stuitten op veel verzet. Sommige mensen die plaatselijk 
verantwoordelijk waren geweest voor inkopen, waren er fel 
op tegen. Ik legde uit dat we hen nog steeds dringend nodig 
hadden, omdat elk van hen over alle kritieke informatie be-
schikte. Ze kwamen dus niet zonder werk te zitten. Het werd 
hun nieuwe taak de globale onderhandelingen te ondersteu-
nen, en ze zouden deel uitmaken van het globale onderhan-
delingsteam. Niettemin zou er voortaan maar één externe 
woordvoerder zijn die leveranciers in de ogen kon kijken en 
zeggen: ‘Als je je volume van x naar 5x wilt opvoeren – en daar 
heb je de gelegenheid voor – hoef je de prijs alleen maar met y 
te verlagen.’ We rekenden uit wat de werkelijke kosten van de 
leveranciers waren – met een erg gedetailleerde technologische 
analyse (ruwe grondstoff en, investeringen, verwerkingskosten) 
– en wat hun winstgevendheid was. Toen we hen om een prijs 
vroegen, wisten we dan ook hoeveel we aan hen zouden over-
laten en dat dit aanvaardbaar voor hen was, al zouden we wel 
veel minder gaan betalen dan we tot dan toe hadden gedaan – 
tenminste, dat vermoedden we.

Natuurlijk ontdekten we in enkele gevallen dat er gewoon 
niet veel marge beschikbaar was, maar in de meeste gevallen 
betaalden we te veel. Het onderzoek was vrij gemakkelijk. 
We hadden goede ingenieurs die alleen maar langs een fabriek 
hoefden te rijden om inzicht in de capaciteit te krijgen. Het 
was de bedoeling dat we meer over onze leveranciers zouden 
weten dan onze leveranciers over zichzelf wisten. Dat was iets 
totaal nieuws, en het stelde ons in staat de markt agressief te 
‘testen’ aan de inkoopkant. We merkten dat informatie macht 
is, en we hadden behoeft e aan de juiste mentaliteit en de juiste 
lokmiddelen: als de verkoper van de leverancier je kantoor 
verlaat, moet hij begrijpen dat als hij je de juiste prijs geeft , 
hij zijn volume bij jou kan verdubbelen en misschien zelfs een 
uitbreiding van zijn eigen activiteiten kan rechtvaardigen. Uit-
eindelijk wil elke onderneming groeien. We maken gebruik 
van het winstmotief aan hun kant. En zelfs als de leverancier 
op dat moment niet in staat is zo'n groot volume te leveren, 
ziet hij in dat hij in de toekomst de gelegenheid zal hebben 
zijn activiteiten als essentiële leverancier uit te breiden. Onze 
leveranciers waren er dan ook in geïnteresseerd om harde 
maar faire onderhandelingen met ons te voeren.

bodem van de markt heeft  gevonden. Alleen wanneer de CPO 
de bodem van de markt kent en daar net iets boven blijft , kan 
hij of zij de eigen organisatie laten zien dat de meest com-
petitieve inkoopprijs op de markt is bereikt. Dat is precies wat 
CFO's moeten aanmoedigen.

Het spreekt vanzelf dat veel inkoop/verkooprelaties – som-
mige met echte partnerschapscomponenten waarbij winsten 
worden gedeeld, of met andere dergelijke speciale regelingen 
– zich niet voor deze benadering lenen. Maar veel van wat 
tegenwoordig wordt ingekocht kan voor een meer kosten-
competitieve prijs worden verkregen als de test van `koop-
prijs/beschikbaar volume' wordt gedaan. En dit is niet alleen 
van toepassing op aankopen van de belangrijkste ruwe grond-
stoff en. Het is ook van toepassing op alle essentiële aankopen 
van zowel producten als diensten, bijvoorbeeld IT-apparatuur, 
soft ware en contractarbeid. Alleen door markttests aan de 
inkoopkant uit te voeren, met de discipline die hiervoor is 
beschreven, kan een onderneming de potentiële bijdrage van 
inkoop aan de algehele winstgevendheid van de onderneming 
optimaliseren.
 
Waar te beginnen?
Hoe begint deze reis? Laten we eens naar het volgende verhaal 
van een inkoopmanager kijken (zie ook kadertekst).
 
Toen we met dit programma begonnen, moesten we de top 
van de onderneming ervan overtuigen dat er een mogelijkheid 
was om inkoop een grote bijdrage aan de winstgevendheid te 
laten leveren. We zeiden: als we voor vijf miljard dollar aan 
goederen kopen en we reduceren de inkoopkosten met vijf 
procent, dan leveren we een bijdrage van ongeveer twee-
honderdvijft ig miljoen. Maar we zeiden ook dat we niet zo 
onverstandig waren om zo'n groot bedrag meteen al aan het 
begin te beloven. Ons eerste target was vijft ig miljoen dollar.

We gingen eerst olifanten schieten. We hanteerden het 
principe van Pareto. Van de vijf miljard werd ongeveer drie 
miljard aan ruwe grondstoff en besteed. Vervolgens namen we 
alle inkopen van honderd miljoen dollar of meer en zeiden 
dat we de rekensommen later zouden doen. Zo bouwden we 
de lijst op, en de tien of twintig producten die boven aan de 
lijst kwamen te staan, vormden ongeveer tachtig procent van 
het totaal. We hadden nu iets behapbaars waarop we ons kon-
den concentreren. Van die bovenste twintig producten waren 
de hoogste twee of drie de producten waarop we ons het eerst 
zouden richten, want we deden erg grote inkopen op verschil-
lende locaties, en die werden door verschillende mensen afge-
handeld. We gingen naar elk van die locaties en zeiden tegen 
de mensen: ‘Weet je wat, jullie doen dit niet meer. Dit wordt 
voortaan centraal geregeld, en wel om de volgende redenen. 
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fi guur 2 gesuggereerde eff ectieve veranderingsmanagement 
en de prestatiemetingen noodzakelijk en moet een en ander 
met hardnekkige vastbeslotenheid in de praktijk worden 
gebracht. De CPO moet ervoor zorgen dat inkoop gebruik-
maakt van een teamgerichte benadering, met gebruikmaking 
van sommige van de beste resources van businessunits, pro-
ductie, kwaliteit, technische diensten en andere afdelingen. 
Het inkoopteam moet een zodanige cultuur ontwikkelen, 
dat het voortdurend gericht is op het testen van de markt 
om tot de beste prijs te komen. Dat betekent dat een zekere 
mate van risico moet worden genomen. Het totale bevoor-
radingsketenproces moet worden gemeten en geleid om via 
inkoop tot de beoogde verhoging van winstgevendheid te 
komen. Wanneer daarbij een zekere mate van succes wordt 
behaald, kan de CPO inderdaad de beste vriend van de CFO 
worden.

Richard A. Gerardo is voormalig vice president 'Global Sup-
ply Chain' bij Dow Chemical. Andrew Spanyi is onder meer 
auteur van het boek 'More for Less: Th e Power of Process 
Management'. Dit artikel is een vertaling van het artikel 'Th e 
CFO’s Best Friend', verschenen in Strategic Finance, december 
2008. Vertaling: Hugo Kuipers.

We begonnen met bescheiden doelen, maar overtroff en aan 
het eind van ons eerste jaar het target van vijft ig miljoen dollar. 
Na drie jaar overtroff en we het target van tweehonderdvijft ig 
miljoen.
  
En uw onderneming?
U bepaalt hoeveel voordeel u kunt behalen. Is inkoop het 
waard om extra aandacht te krijgen? Zo ja, dan zijn het in 

5 tips om te beginnen

1.  De CEO en CFO zien er de waarde van in om een krachtige CPO 

te hebben en actie te ondernemen om de juiste persoon in die 

rol te krijgen.

2.  De CEO, CFO en CPO zien in dat inkoop geleidelijk een grotere 

bijdrage aan de winstgevendheid moet leveren.

3.  De CPO stelt een actiegericht inkoopteam samen en geeft de 

terreinen aan die de hoogste prioriteit krijgen.

4.  De CPO en het inkoopteam ondernemen de acties die nodig 

zijn om succes te behalen en voeren met name `markttests' uit.

5.  De CFO en CPO werken samen om de aandacht van de directie 

gevestigd te houden op de vorderingen die de onderneming 

maakt om inkoop geleidelijk een grotere bijdrage aan de winst-

gevendheid te laten leveren.
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KENNIS CREDIT RATING BELANGRIJKER DAN OOIT!
  Voor RA’s, RC’s, RV’s en RT’s
  Start 5 maart 2009
  Duur 6 maanden
  Daarnaast 2 x per jaar actueel PE-cursusaanbod

NIVRA-NYENRODE, DE GROOTSTE IN ACCOUNTANCY & CONTROLLING!
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