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HOOFDSTUK 1 – INLEIDING 
 
Medewerkers van HEEMwonen zijn belast met het inkopen van goederen en diensten. We stellen dat 
inkopen alles is, waarvoor bij HEEMwonen een externe factuur binnenkomt.  
 
Het inkoopbeleid vormt het kader waarbinnen de organisatie op verantwoorde wijze haar 
inkoopactiviteiten kan uitvoeren. Eveneens geeft het richtlijnen voor de werknemer die uit hoofde 
van zijn of haar functie met inkopen te maken heeft. 
 
HOOFDSTUK 2 – AFBAKENING 
 
§ 2.1 Doelstellingen 
 
Organisatorische uitgangspunten  
De volgende doelstellingen zijn van belang voor het inkoopbeleid van HEEMwonen:  

• Professionalisering van het inkoopproces.  

• Reduceren van de inkoopgebonden kosten.  

• Optimalisatie van de kwaliteit van leveringen.  

• Optimalisatie en actualisatie van het leveranciersbestand.  

• Beheersbaarheid en controleerbaarheid van het inkoopproces.  

• Verantwoording, transparantie en integriteit.  

• Innovatie van goederen en diensten.  
 
Juridische uitgangspunten  
Woningcorporaties zijn geen aanbestedende dienst en vallen daarom niet onder de 
Aanbestedingswet 2012. Met dit inkoopbeleid haakt HEEMwonen echter zoveel mogelijk aan op de 
beginselen zoals opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Het betreft het non-
discriminatiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het 
proportionaliteitsbeginsel. 
 
§ 2.2 Afbakening 
 
Proces  
Het inkoopproces is opgedeeld in zes stappen, te weten:  

1. Specificeren – definiëren inkoopbehoefte, opstellen Programma van eisen (PvE)  

2. Selecteren – leveranciersselectie, prestaties in de markt zetten en beoordelen  

3. Contracteren – onderhandelen, contracten afsluiten / opdrachten gunnen  

4. Bestellen – plaatsen orders conform PvE  

5. Bewaken – contracten en leveringen bewaken  

6. Controleren – leveranciersbeoordeling, contractherziening  
 
Dit inkoopbeleid heeft betrekking op alle fases van het inkoopproces. Hoe bij HEEMwonen uitvoering 
wordt gegeven aan deze fases is nader toegelicht in hoofdstuk 3 van dit inkoopbeleid.  
 
Thema’s  
De hoofdthema’s in dit inkoopbeleid zijn:  

• Inkoopproces – Het proces dat noodzakelijk is om aan een verantwoorde inkoop te kunnen 
voldoen.  

• Leveranciersmanagement – leveranciersselectie, leveranciersbeoordeling  

• Contractmanagement – registreren, bewaken en managen van contracten  
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De inkoopbehoefte van HEEMwonen wordt als volgt afgebakend:  

• Het onderhoudsproces (reparatie-, mutatie- en contractonderhoud)  

• Bouwkundige projecten (sloop, nieuwbouw, woningverbetering, groot- en planmatig 
onderhoud)  

• Interne bedrijfsvoering (ICT, Facilities en HRM)  

• Sociaal beheer (leefbaarheid, overlast)  

• Huurproces (incasso)  

• Service (groenonderhoud, schoonmaak, energie)  
 

Dit inkoopbeleid geeft handvatten voor de uitvoering van inkoop gerelateerde activiteiten bij 
voornoemde processen. 

 
§ 2.3  Rollen in het inkoopproces 
 
Inkoper 
De Inkoper is de eigenaar van het inkoopproces en heeft daarmee de verantwoordelijkheid ervoor te 
zorgen dat het proces aan de gestelde doelstellingen blijft voldoen, of doelstellingen waar nodig  
worden bijgesteld.  
 
Inhoudsdeskundige 
De inkoper ondersteunt de inkoop behoevende medewerker (hierna: inhoudsdeskundige) bij het 
inkoopproces. Hierbij blijft de inkoper verantwoordelijk voor het proces, maar is de 
inhoudsdeskundige verantwoordelijk voor het inhoudelijke resultaat van de geleverde goederen en / 
of diensten. 
 
Leidinggevende 
In dit beleid wordt gerefereerd aan de term ‘leidinggevende’. De leidinggevende is in de basis de 
teamleider. Echter wanneer een teamleider is gemoeid met inkoopactiviteiten is de directeur de 
leidinggevende.  
 
§ 2.4 Randvoorwaarden 
 
Dynamics Empire 
Alle inkopen worden uitgevoerd en vastgelegd in ons primaire systeem, Dynamics Empire. De 
afdeling inkoop kan alle inkopen monitoren via dit systeem en waar nodig bijsturing geven. 
 
Opstarten inkoopproces inclusief inkoopdossier  
De verantwoordelijkheid voor het opstarten van een inkoopproces, inclusief inkoopdossier, ligt bij de 
inhoudsdeskundige. De inhoudsdeskundige legt het inkoopdossier tijdig en volledig vast in het 
Document Management system (DMS). Een inkoopdossier wordt aangelegd om verantwoording af te 
leggen en transparantie en integriteit te kunnen waarborgen richting interne en externe 
belanghebbenden. De inkoper heeft hierin een controlerende taak en een adviserende rol.  
 
Een inkoopdossier bestaat uit:  

1. Waardeverwervingsformulier  

2. Opdrachtgeleidestaat of Proces verbaal van inschrijving 

3. Offertes / aanbiedingen  

4. Opdrachtbrief / overeenkomst  
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Financieel uitvoeringskader  
Jaarlijks wordt de bedrijfsbegroting opgesteld. Deze bestaat uit een bedrijfskostenbegroting, een 
investeringsbegroting en een onderhoudsbegroting. De uitvoering van inkoopgerelateerde 
activiteiten dienen plaats te vinden binnen deze, door directie goedgekeurde begrotingen. Budget 
over- of onderschrijdingen (al dan niet voortkomend uit meer- of minderwerk) van minimaal 5 % of € 
25.000,- legt de inhoudsdeskundige voor aan zijn leidinggevende. De leidinggevende bepaalt of de 
directie in kennis wordt gesteld. De verantwoordelijkheid voor budgetbeheersing ligt bij de 

inhoudsdeskundige en zijn leidinggevende. De verantwoordelijkheid van het budgetbeheer ligt 
te allen tijde bij de teamleiders, welke fungeren als budgethouder. Het is mogelijk dat zij 
(delen van) deze taak om praktische redenen delegeren aan de inhoudsdeskundige die 
fungeert als budgetbeheerder. 
 
Alle in dit stuk genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven 
 
Clusteren werkzaamheden  
Om schaalvoordelen te behalen worden werkzaamheden, daar waar mogelijk, geclusterd. 
Afwijkingen van het clusterprincipe worden verantwoord op het Waardeverwervingsformulier en 
worden geaccordeerd door de leidinggevende. De inkoper heeft hierbij een signalerende taak en een 
adviserende rol. 
 
§ 2.5 Functiescheiding en procuratie 
De activiteiten en acties in de verschillende fasen van het proces inkoop moeten voldoende geborgd 
worden door (primaire) functiescheidingen. Functiescheiding zorgt te allen tijde voor verdeling van 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over meerdere personen waardoor de 
onafhankelijkheid wordt verzekerd. Hiermee wordt ook het risico op fraude zo laag mogelijk 
gehouden. 
 
In Dynamics Empire is de procuratie- en fiatteringsregeling opgenomen t.b.v. 
goedkeuringsaanvragen. Goedkeuringsaanvragen voor inkooporders verlopen altijd via Dynamics 
Empire. 
 

PROCURATIE- EN FIATTERINGSREGELING 
Medewerkers Crediteurenadministratie Geen procuratie 

Inhoudsdeskundigen (excl. tb-ers) Procuratie tot € 500,- incl. btw 

Technisch beheerders Procuratie tot € 12.500,- incl. btw (dit i.v.m. prijsafspraken NPO) 

Inkopers Procuratie tot € 50.000,- incl. btw 

Teamleiders Procuratie tot € 50.000,- incl. btw 

Directeuren Onbeperkte procuratie 

 

Procuratie en fiattering - Reparatie en mutatie 
Orderbedrag incl. btw Fiattering orders Fiattering facturen 

 
< € 12.500,- 
 

Technisch beheerder Match & book (Bij geen match & 
book fiattering door 
Inhoudsdeskundige en 
leidinggevende) 

 
€ 12.500,- < > € 50.000,- 

Technisch beheerder 
Leidinggevende 

Match & book (Bij geen match & 
book fiattering door 
Inhoudsdeskundige en 
leidinggevende) 

 
> € 50.000,- 

 
 

Technisch beheerder 
Leidinggevende 
Directeur 

Match & book (Bij geen match & 
book fiattering door 
Inhoudsdeskundige, leidinggevende 
en directeur) 
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Procuratie en fiattering - VGO-, PO-, CO-projecten 
Orderbedrag incl. btw Fiattering orders in Dynamics 

Empire 
Fiattering facturen in Dynamics 
Empire 

 
< € 500,- 
 

Inhoudsdeskundige Match & book (Bij geen M&B 
Inhoudsdeskundige 
Leidinggevende) 

 
€ 500,- < > € 7.500,-  

Inhoudsdeskundige 
Leidinggevende 
 

Match & book (Bij geen M&B 
Inhoudsdeskundige 
Leidinggevende) 

 
€ 7.500,- < > € 50.000,- 

Inhoudsdeskundige 
Inkoper 
Leidinggevende 

Match en book (Bij geen match & book 
fiattering door inhoudsdeskundige en 
leidinggevende) 

 
> € 50.000,- 

Inhoudsdeskundige 
Inkoper 
Leidinggevende 
Directeur 

Match en book (Bij geen match & book 
fiattering door inhoudsdeskundige, 
Leidinggevende en directeur) 

 

Procuratie en fiattering - Secundaire inkoop (alles behalve vastgoed) 
Orderbedrag incl. btw Fiattering orders Fiattering facturen 

 
< € 2.500,- 
 

Geen order in DE Inhoudsdeskundige 
Leidinggevende 

 
€ 2.500,- < > € 7.500,- 
 

Inhoudsdeskundige 
Leidinggevende 

Inhoudsdeskundige 
Leidinggevende 

 
€ 7.500,- < > € 50.000,-  

Inhoudsdeskundige 
Inkoper 
Leidinggevende 

Inhoudsdeskundige 
Leidinggevende 

 
> € 50.000,-  

Inhoudsdeskundige 
Inkoper 
Leidinggevende 
Directeur 

Inhoudsdeskundige 
Leidinggevende 
Directeur 

 
Opmerking bij procuratie en fiatteringstabellen: Als een teamleider, directeur of inkoper een 
inkooporder plaatst, dan moet de betreffende persoon, indien dit niet automatisch gebeurt in DE, 
handmatig een 2e fiatteur (leidinggevende c.q. andere directeur) toevoegen. 
 
Bij investeringen hoger dan € 3.000.000,- excl. btw, zoals opgenomen in de Herzieningswet, is via de 
directeur-bestuurder toestemming vereist van de Raad van Commissarissen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 3 – HET INKOOPPROCES 
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§ 3.1 Specificeren 
Het inkoopproces start met het specificeren van de inkoopbehoefte en de toetsing hiervan aan het 
budget.  
 
Bij leveringen vanaf  € 50.000,- levert de inhoudsdeskundige het ingevulde 
Waardeverwervingsformulier aan bij de inkoper. Binnen 10 werkdagen geeft de inkoper 
terugkoppeling aan de inhoudsdeskundige. 
  
Bij leveringen met een waarde die lager is dan  € 50.000,- hoeft de inhoudsdeskundige het 
Waardeverwervingsformulier niet aan te leveren bij de inkoper. Deze leveringen hebben een laag 
financieel risico. De inhoudsdeskundige mag echter te allen tijde advies inwinnen bij de inkoper.  
 
De koppeling van een inkoopbehoefte aan een productgroep geschiedt in onderling overleg tussen 
inhoudsdeskundige en inkoper en is noodzakelijk om te kunnen bepalen welke inkoopvorm het beste 
past. De gekozen inkoopvorm wordt verantwoord op het Waardeverwervingsformulier. 
 

 
 
 
 
Schema I – inkoopmatrix (productgroepen) 
 

 
Ongeacht de gekozen  inkoopvorm blijven de inhoudsdeskundige en de inkoper gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de inkoop. 
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§ 3.2 Selecteren 
 
§ 3.2.1 Leveranciersselectie bij inkoopactiviteiten 
Nadat de inkoopbehoefte is gedefinieerd en de inkoopvorm is gekozen wordt overgegaan tot het 
selecteren van geschikte leveranciers. HEEMwonen werkt met een leverancierslijst met door 
HEEMwonen goedgekeurde leveranciers. Alleen leveranciers die op deze lijst staan mogen worden 
geselecteerd voor de levering van goederen en diensten.  
 
Hoeveel leveranciers er bij een inkoop geselecteerd dienen te worden is afhankelijk van de waarde 
van de opdracht. Dit is weergegeven in onderstaand schema. 
 

Waarde 
opdracht, 
inclusief BTW 

Geldt voor Eis aantal 
leveranciers in 
offertetraject 

Begeleiding inkoop Vastleggen resultaten 
inschrijving 
(vastleggen in DMS) 

< € 7.500,- Enkelvoudig 
onderhands 

Minimaal 1 
leverancier* - met 
offerte 

Inhoudsdeskundige 
selecteert leverancier van 
leverancierslijst 

Offerte en opdracht  

€ 7.500,- <> € 
25.000,- 

Meervoudig 
onderhands 

Minimaal 2 
leveranciers* - met 
offertes 

Inhoudsdeskundige 
selecteert leveranciers van 
leverancierslijst, inkoop 
controleert keuze, motivatie 
en compleetheid 
inkoopdossier bij 
documentgoedkeuring in 
Dynamics Empire  

Offerte/aanbieding, 
Opdrachtgeleidestaat, 
Opdracht/overeenkomst 

 € 25.000,- <> 
€ 50.000,- 

Meervoudig 
onderhands 

Minimaal 3 
leveranciers (als 
beschikbaar, dan 
verplicht 1 nieuwe 
leverancier 
selecteren)* - met 
offertes 

Inhoudsdeskundige en 
inkoper selecteren samen 
de leveranciers en bepalen 
gezamenlijk de 
inkoopstrategie. Inkoop 
controleert keuze, motivatie 
en compleetheid 
inkoopdossier bij 
documentgoedkeuring in 
Dynamics Empire  

Offerte/aanbieding, 
Opdrachtgeleidestaat 
Opdracht/overeenkomst 

> € 50.000,- Meervoudig 
onderhands 

Minimaal 4 
leveranciers (als 
beschikbaar, dan 
verplicht 1 nieuwe 
leverancier 
selecteren)* - met 
offertes 

Inhoudsdeskundige en 
inkoper selecteren samen 
de leveranciers en bepalen 
gezamenlijk de 
inkoopstrategie. Inkoop 
controleert keuze, motivatie 
en compleetheid 
inkoopdossier bij 
documentgoedkeuring in 
Dynamics Empire  

Offerte/aanbieding, 
Proces verbaal van 
inschrijving (traditionele 
inkoop) of proces 
verbaal van inschrijving 
(EMVI-inkoop), 
Opdracht/overeenkomst 

* Uitzonderingen 

• In de procedures betreffende mutatieonderhoud is opgenomen dat indien de totale mutatiekosten op 1 adres 
hoger zijn   dan € 12.500,- de technisch beheerder altijd akkoord moet vragen bij de teamleider via de 
documentgoedkeuring in Dynamics Empire. Dit is een uitzondering op het inkoopbeleid.  

• Bij secundaire inkoop hoeft pas een offerte te worden opgevraagd vanaf € 2.500,- incl. btw. 
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De opdrachtgeleidestaat of het proces verbaal wordt niet ondertekend, maar samen met de 
offerte(s) toegevoegd in het DMS zodat deze bij de goedkeuringsaanvraag in Dynamics Empire kan 
worden opgevraagd. Inkoper controleert bij orders boven de € 7.500,- de compleetheid van het 
inkoopdossier conform documentgoedkeuring in Dynamics Empire. 
 
Net als de inkoper heeft de controller een controlerende taak in het proces. Bij een inkoopbedrag tot 
€ 7.500,- is deze controle achteraf en steekproefsgewijs. Bij inkopen boven € 7.500,- is de controle 
integraal en tijdens het proces.  
 
Selecteren nieuwe leveranciers  
De selectie van nieuwe leveranciers die nog niet op de leverancierslijst staan, vindt plaats op basis 
van een bedrijfsanalyse, creditsafecheck, marktonderzoek en referentiecheck. De selectie van 
nieuwe leveranciers vindt plaats door de inkoper in samenwerking met de inhoudsdeskundige. Het 
resultaat van de creditsafecheck wordt vastgelegd op de opdrachtgeleidestaat. 
 
Nieuwe crediteuren worden, na aanlevering van de benodigde documentatie door 
inhoudsdeskundige(n), verwerkt in Dynamics Empire door de crediteurenadministratie. 
Als een leverancier door negatieve beoordeling niet aan de leverancierslijst wordt toegevoegd, wordt 
deze leverancier op de leverancierslijst geregistreerd met bijbehorende motivatie. Na minimaal twee 
jaar mag de betreffende leverancier weer geselecteerd worden voor een inschrijving in de 
verwachting dat hij zich heeft verbeterd.  
 
Beheer leverancierslijst  
De leverancierslijst is opgenomen in Dynamics Empire, is een dynamisch document en wordt door de 
inkoper beheerd en jaarlijks geëvalueerd. In de laatste kwartaalrapportage van het jaar wordt door 
de inkoper een korte toelichting gegeven op opvallende veranderingen in de leverancierslijst. Daarbij 
stelt het team Inkoop jaarlijks een spendanalyse op. 
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§ 3.2.2. Inkoopvormen 
 
Traditionele inkoop  
Bij een traditionele inkoop wordt de opdracht gegund aan de leverancier die de gestelde (minimum) 
kwaliteit kan leveren voor de laagste prijs. De minimumkwaliteit van de gewenste levering wordt bij 
een traditionele inkoop door de inhoudsdeskundige vastgelegd in een bestek of werkomschrijving in 
harde minimumeisen.  
 
Prijsaanbiedingen dienen op een vastgestelde datum en tijd door de inschrijvers te worden 
aangeboden. De prijsaanbiedingen worden inhoudelijk door de inhoudsdeskundige beoordeeld. Bij 
bedragen groter dan € 7.500,- worden de prijsaanbiedingen t.b.v. het leveranciermanagement ook 
procesmatig beoordeeld, door de inkoper. Bij bedragen groter dan € 50.000,- worden de 
prijsaanbiedingen middels het ‘inschrijfbiljet HEEMwonen’ in een gesloten enveloppe aangeleverd, 
en in het bijzijn van de inhoudsdeskundige en de inkoper geopend.  
 
Bij prijsaanbiedingen groter dan € 50.000,- wordt met inkoop overlegd of het ‘proces verbaal van 
inschrijving (traditionele inkoop)’ wordt gebruikt. De inkoper registreert de data uit de formulieren 
opdrachtgeleidestaat of ‘proces verbaal van inschrijving’ t.b.v. benchmarking of rapportage. 
 
EMVI-inkoop (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)  
Waar bij een traditionele inkoop de laagste prijs doorslaggevend is, spelen bij een EMVI-inkoop meer 
gunningscriteria een rol. De minimumkwaliteit van de gewenste levering wordt bij een EMVI-inkoop 
vastgelegd in een marktvraagdocument middels de gunningscriteria prijs en kwaliteit, waarbij de 
score voor het criteria kwaliteit tot stand komt conform meerdere kwaliteitscriteria.  
 
HEEMwonen hecht veel waarde aan duurzaamheid en social return. Daarom moeten deze thema’s 
gezamenlijk voor minimaal 5% meewegen in de totaalscore voor het criteria kwaliteit.  
 
De inhoudsdeskundige dient, in samenspraak met de inkoper, alle gunningscriteria bij iedere EMVI-
inkoop opnieuw te specificeren en te waarderen. Niet elk gunningscriterium weegt namelijk even 
zwaar mee in de beoordeling. De gespecificeerde gunningscriteria worden bij de uitvraag bekend 
gemaakt in het marktvraagdocument.  
 
Bij EMVI-inkopen worden de inschrijvingen op een vastgestelde datum, tijd en plaats aan minimaal 2 
inhoudsdeskundigen gepresenteerd. De inschrijvingen worden door de inhoudsdeskundigen 
onafhankelijk beoordeeld. De inkoper draagt zorg voor de procesbegeleiding van dit inkooptraject.  
 
Ook voor EMVI-inkopen geldt dat de prijsaanbieding bij leveringen groter dan € 50.000,- in een 
gesloten enveloppe worden aangeleverd.  
 
De beoordelingen van de gunningscriteria worden zichtbaar gemaakt op de EMVI-beoordelingsmatrix 
en vastgelegd op het ‘proces verbaal van inschrijving (EMVI-inkoop). De inkoper registreert de data 
uit het formulier ‘proces verbaal van inschrijving’ t.b.v. benchmarking of rapportage. 
 
 
 
 
 
 
§ 3.3 Contracteren en bestellen 
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Contracteren  
Contracteren betreft alle situaties waarbij HEEMwonen optreedt als opdrachtgever bij het verlenen 
van opdrachten aan leveranciers. Het contracteren van leveranciers is de verantwoordelijkheid van 
de inhoudsdeskundige, met ondersteuning van de inkoper. Het bepalen van de 
onderhandelingsstrategie is de verantwoordelijkheid van de inkoper.  
 
Eenmalig contract (opdrachtleverancier)  
Eenmalige contracten zijn contracten die voor een specifieke eenmalige opdracht binnen een 
vastgestelde periode worden afgesloten. Deze contracten worden voorbereid, gegund en tot 
uitvoering gebracht door de inhoudsdeskundige. 
 

Autorisatie eenmalige contracten inclusief facturen 

Bedragen Ondertekening opdracht in DMS 

< € 7.500,- Inhoudsdeskundige 

 €7.500,- < € 50.000,- leidinggevende 

> € 50.000,- directeur 
 
 

Duur- en raamcontract (contractleverancier)  
Duur- en raamcontracten zijn contracten waarbij de leverancier voor een vooraf overeengekomen 
periode wordt gecontracteerd voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden en / of leveren van 
goederen en diensten. Duur- en raamcontracten worden aangegaan indien één- of meerjarige 
levering van goederen en diensten vanuit prijs-, service-, kwaliteits- en continuïteitsoogpunt 
wenselijk zijn. De inkoper registreert alle duur- en raamcontracten. 
 

Autorisatie duur- en raamcontracten inclusief facturen 

Contractomvang op 
jaarbasis 

Ondertekening contract 

< € 2.500,- n.v.t. 

 € 2.500 ,- < € 7.500,- Inhoudsdeskundige, inkoper en leidinggevende 

 € 7.500,- < € 50.000,- Inhoudsdeskundige, inkoper en leidinggevende 

> € 50.000,- Inkoper,  leidinggevende en directeur 

 
Bestellen 
De inhoudsdeskundige is verantwoordelijk voor de controle van het inhoudelijke resultaat en de 
tijdige afroep van geleverde goederen en diensten. 
 
De controle van de bestelling vindt plaats op: 

• Budget 

• Tijd 

• Inhoud 

• Kwaliteit 
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§ 3.4 Bewaken en controleren 

 
Bewaken (contractmanagement)  
Lopende contracten worden beheerd door de inhoudsdeskundige in Dynamics Empire en bewaakt 
door de inkoper.  
 
Bij wijzigingen in duurcontracten of aflopende contractdata treedt de inkoper in overleg met de 
inhoudsdeskundige. De inkoper heeft hierin een signalerende taak.  
 
Controleren (leveranciersbeoordeling)  
HEEMwonen beoordeelt al haar leveranciers. Voor de beoordeling wordt een onderscheid gemaakt 
in contractleveranciers en opdrachtleveranciers. De formulieren ‘beoordelingsformulier 
contractleverancier’ en ‘beoordeling opdrachtleverancier’ zijn hierbij leidend. 
 

 Beoordelingsfrequentie 

Contractleveranciers Minimaal 1 keer per jaar. 

Opdracht, omzet >  € 25.000,- Na oplevering opdracht 

Opdracht, bouwkundig 
project 

Eén keer tijdens realisatie en één keer na oplevering. 

De inkoper is er voor verantwoordelijk dat beoordelingen (tijdig) worden uitgevoerd. De 
inhoudsdeskundige is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling. 
 
Vervolgacties uit beoordeling  
Naar aanleiding van de gemiddelde scores op het beoordelingsformulier dienen onderstaande 
vervolgacties uitgevoerd te worden. Opmerking hierbij is dat als er onvoldoende (cijfer 3) of matig 
(cijfer 5) op bepaalde onderdelen worden gescoord, maar de gemiddelde score een voldoende is, er 
ook een evaluatie plaats vindt met de betreffende leverancier. 
 

Gemiddelde score Beoordeling Vervolgactie 

5,5 of lager Onvoldoende Gesprek met leverancier, voorleggen sancties. 

5,5 tot 7 Voldoende Gesprek met leverancier, benoeming aandachtspunten. 

7 of hoger Ruim voldoende Beoordeling wordt kenbaar gemaakt aan leverancier. 

 
Leveranciers die onvoldoende blijven scoren lopen de kans om van de leverancierslijst te worden 
verwijderd. Na minimaal twee jaar mag de betreffende leverancier weer geselecteerd worden voor 
een inkoop in de verwachting dat hij zich heeft verbeterd.  
 
Alle beoordelingen worden door de inkoper in het leveranciersmanagementsysteem geregistreerd. 
Beoordelingen worden meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van de leverancierslijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


