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1. Inleiding 
 

1.1 Belang 
HEEMwonen heeft bestaansrecht door het huisvesten van mensen die niet zelf in hun huisvesting 
kunnen voorzien. HEEMwonen werkt over het algemeen voor mensen die het financieel niet breed 
hebben. Waar onze huurders vaak bewust met hun geld moeten omgaan, zijn wij dit zeker ook 
verplicht aan onze huurders. We doen dit met aandacht voor wat de huurder belangrijk vindt. Hier 
doen we het uiteindelijk voor.   
 
Daarbij zijn er externe ontwikkelingen die ons uitdagen om goed na te denken over hoe we onze 
dienstverlening uitvoeren. We werken in een vergrijzende en sociaaleconomisch zwakke regio en we 
merken door het scheiden van wonen en zorg dat mensen langer thuis blijven wonen. Daarbij is de 
financiële druk op woningcorporaties door o.a. het invoeren van overheidsheffingen en de 
vennootschapsbelasting behoorlijk toegenomen. 
 
Al deze uitdagingen vragen ons om na te denken over hoe we invulling geven aan onze product- en 
dienstverlening en hoe we ons geld besteden. Oftewel, wat vindt onze klant, onze huurder 
belangrijk.  
 
HEEMwonen heeft in haar ondernemingsplan 2017 – 2020 een aantal doelstellingen geformuleerd 
om richting te geven aan haar missie en visie, te weten: 
1. Onze huurders voelen zich welkom bij HEEMwonen. 
2. We kiezen meer de regierol richting partners. 
3. We blijven ons inzetten voor leefbare buurten, waar bewoners prettig (samen)wonen. 
4. We zorgen voor voldoende betaalbare en beschikbare woningen. 
5. Beslissingen die we nemen moeten duurzaam zijn. 
6. Onze financiële continuïteit op lange termijn is gewaarborgd. 

 
HEEMwonen is voor de uitvoering van haar dienstverlening voor een groot deel afhankelijk van 
leveranciers. We kopen diensten en producten in en treden dus op als opdrachtgever. De producten 
en diensten die we inkopen dragen bij aan de kwaliteit van de dienstverlening van HEEMwonen. 
Hiermee heeft opdrachtgeverschap invloed op onze prestaties, en invulling geven aan de missie en 
visie. Door opdrachtgeverschap professioneel te organiseren kunnen we risico’s beheersen en 
maatschappelijke taken efficiënt en effectief uitvoeren. Professioneel opdrachtgeverschap staat 
uiteindelijk aan de basis van professioneel inkopen bij HEEMwonen. 
 
Bij ieder inkoopvraagstuk vragen we ons telkens af in welke mate de keuze voor de een of andere 
vorm van inkopen bijdraagt aan het realiseren van onze ondernemingsdoelstellingen.  
 
Governance 
Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever in de Nederlandse 
woningbouwsector. Mede vanwege de omvang en de groeiende maatschappelijke behoefte aan 
transparantie, wordt gestreefd naar een professionele invulling van inkoop en direct daarmee 
samenhangend opdrachtgeverschap. Professioneel inkoopbeleid en opdrachtgeverschap zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met een professioneel inkoopbeleid speelt HEEMwonen in op 
doel- en rechtmatig inzetten van middelen. Het inkoopbeleid heeft hiermee een belangrijke rol bij 
de invulling van de Governancecode woningcorporaties en sluit aan op transparant ondernemen en 
een doelmatige bedrijfsvoering. 
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1.2 Missie 
Missie HEEMwonen: 
‘Wij zetten ons in voor voldoende betaalbare woningen en maken samen met huurders en partners 
het verschil als het om samenleven gaat.’ 

 

De missie van inkoop is afgeleid van de missie van HEEMwonen, en luidt als volgt: 
‘We focussen op slimme en innovatieve oplossingen in de samenwerking met onze partners, dragen 
bij aan proces- en productoptimalisatie en gaan daarbij bewust om met de effecten van inkopen op 
milieu en sociale aspecten en het besteden van onze maatschappelijke gelden. We willen hiermee 
(blijven) voldoen aan de behoefte van onze huurders en dragen gezamenlijk bij aan de missie van 
HEEMwonen.’ 
  
1.3 Kernwaarden 
De kernwaarden van HEEMwonen zijn: betrokken, ondernemend en duidelijk. We stellen ons 
regelmatig de vraag wat we slimmer kunnen doen en maken de afweging, zelf doen, uitbesteden of 
samenwerken. We kiezen steeds meer voor de regierol. Hierbij horen duidelijke opdrachten, vinger 
aan de pols houden en controleren. Een professionele invulling van de ketensamenwerking met onze 
huisaannemers is 1 van onze speerpunten. De kernwaarden houden in: 

• Betrokken: gastvrij, goed luisteren, respect, samenwerken. 

• Ondernemend: Lef, flexibel, verantwoordelijkheid nemen, zelf initiatief nemen, pro-actief, 
innovatief, grensverleggend. 

• Duidelijk: Afspraak = afspraak, duidelijk communicatie. 
 

1.4 Doelstellingen 
Onderstaand zijn de 5 doelstellingen benoemd waaraan inkoop tot eind 2020 gaat werken om bij te 
dragen aan de missie en kernwaarden van HEEMwonen. Doelstellingen kunnen in bepaalde gevallen 
complementair zijn aan elkaar. 

• Co-makership: Bij belangrijke bedrijfsprocessen die de huurders raken zetten we waar dat kan 
zoveel mogelijk in op co-makership. We werken samen met een aantal leveranciers voor de 
langere termijn, gericht op wederzijds voordeel. Intensieve samenwerkingen leiden tot proces-, 
product- en kostenoptimalisatie en hierdoor een betere dienstverlening.  

• Regisserend opdrachtgeverschap: Waar dat kan zetten we in op regisserend 
opdrachtgeverschap. We laten de expertise (het ‘hoe’) zoveel mogelijk over aan de leveranciers. 
HEEMwonen geeft aan wat de behoefte is. HEEMwonen heeft de expertise over de huurder, de 
leverancier heeft de expertise van de markt. Voorwaarde hiervoor is dat we leveranciers in een 
vroeg stadium betrekken, de verantwoordelijkheid meer bij marktpartijen leggen en rolvast zijn. 

• Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): De diensten en producten die wij als corporatie 
leveren dragen voor een belangrijk deel bij aan hoe duurzaam wij omgaan met onze wereld. 
Voor onze dienstverlening zijn we voor een groot deel afhankelijk van leveranciers. Bij het 
inkopen van diensten, producten en werken hebben daarom veel invloed op de effecten van 
inkoop op milieu en sociale aspecten. 

• Kostenbewust (Total Cost of Ownership): We gaan bewust om met het geld van onze huurders. 
Dit zetten we door in onze inkopen. Samenwerkingen met leveranciers en hieruit voortvloeiende 
slimme oplossingen moeten bijdragen aan kostenoptimalisatie. De manier waarop we ons geld 
uitgeven past binnen onze vastgestelde begrotingen. We focussen ons niet alleen op de 
aanschaf van een product of dienst maar ook op de gevolgen van de aanschaf op de totale 
levensduur, oftewel, we hebben meer aandacht voor Total Cost of Ownership (TCO). Uiteindelijk 
is een financieel gezonde bedrijfsvoering randvoorwaarde om ons werk te kunnen doen. 

• Klantfocus: Leveranciers moeten onze business snappen (maar ook vice versa). Regisserend 
opdrachtgeverschap vraagt van leveranciers dat zij meer communiceren met onze huurders dan 
dat zij dat tot nu toe moesten doen. Leveranciers zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk 
voor hoe onze huurders de dienstverlening van HEEMwonen ervaren en beoordelen. 
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1.5 Resultaten 
Met het realiseren van voornoemde doelstellingen draagt inkoop bij aan: 

• Een tevreden huurder 

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

• Professioneel opdrachtgeverschap 

• Proces- en productoptimalisatie en -innovatie 

• Bewust omgaan met het geld van onze huurders 

• Een gezonde bedrijfsvoering 
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2. Verdieping doelstellingen 
 

2.1 Co-makership en regisserend opdrachtgeverschap 
Bij belangrijke bedrijfsprocessen die de huurder raken zet HEEMwonen waar dat kan in op co-
makership en regisserend opdrachtgeverschap. Concreet zal co-makership en regisserend 
opdrachtgeverschap worden ingezet bij vastgoedgerelateerde processen, zoals nieuwbouw, 
renovatie en planmatig onderhoud.  
 
Waar samenwerkingen in het verleden eindigde bij de oplevering van het project, willen we inzetten 
op optimalisatie van product, proces en kosten door samenwerkingen door te zetten. Juist door 
samenwerkingen aan te gaan voor de langere termijn en leveranciers eerder te betrekken in het 
proces krijgen we de kans om te optimaliseren en doorontwikkelen. We zoeken gezamenlijk met 
onze leveranciers naar het beste resultaat op het gebied van o.a. woningontwerp, onderhoud, 
duurzaamheidsambities en huurdersbegeleiding. We doen dit met leveranciers die onze business 
snappen, maar wij vooral ook die van hun. Openheid en transparantie in de samenwerking is hierbij 
van cruciaal belang. 
 
Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) wordt geïmplementeerd, waarbij leveranciers voor een 
langere periode verantwoordelijk worden voor het onderhoud aan bepaalde bouwdelen van onze 
complexen. Hiermee willen we inzetten op een efficiënter proces, optimale kwaliteit, beter inzicht in 
investerings- en onderhoudskosten, maar uiteindelijk ook een tevreden huurder. Waar onze 
leveranciers tot nu toe vooral een inspanningsverplichting hadden, zal dit verschuiven naar een 
resultaatsverplichting. Dit maakt onderdeel uit van regisserend opdrachtgeverschap. 
 
De stap naar co-makership en regisserend opdrachtgeverschap zal stapsgewijs moeten landen en 
vraagt om een andere mindset, zowel voor ons als voor onze leveranciers. HEEMwonen definieert 
waar dat kan vooral het WAT en laat het HOE over aan de markt. Uiteindelijk moeten 
samenwerkingen bijdragen aan onze organisatiedoelstellingen. Samenwerkingen moeten leiden tot 
betere betaalbaarheid en tevredenheid, en een goed woon- en leefklimaat voor de huurder van 
HEEMwonen. 
 
Doel is dat co-makership en regisserend opdrachtgeverschap eind 2020 zijn geland binnen onze 
organisatie en samenwerkingen met betrekking tot nieuwbouw en renovatie zijn vormgegeven. 
De inkoper werkt de invulling van co-makership en regisserend opdrachtgeverschap samen met 
een afvaardiging van de afdeling Vastgoed uit.  
 

2.2 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
HEEMwonen is op weg naar een duurzame organisatie met een duurzame vastgoedportefeuille. Om 
dit te kunnen bereiken heeft HEEMwonen twee paden gedefinieerd, met de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de VN als leidraad. Het eerste pad is de weg volgens de principes van The 
Natural Step, grotendeels gericht op het creëren van een duurzame mindset bij medewerkers, 
huurders en stakeholders. Met als resultaat een organisatie met een ‘groen’ DNA o.b.v. duurzame 
doelstellingen. Het tweede pad is de weg naar een CO2 neutrale woningvoorraad. 
 
Het eerste pad volgt dus de weg volgens de principes van The Natural Step, te weten: 

• Niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken. 

• De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen. 

• Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften. 

• Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan 
verwerken. 
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Inkoop kan vooral bijdragen aan het realiseren van het eerste pad door in te zetten op 
Maatschappelijk Verantwoord inkopen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een 
onderdeel van MVO. Met MVI nemen we maatschappelijke problemen mee in onze 
inkoopprocessen. Hiermee streven naar een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke 
problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en slechte arbeidsomstandigheden. 
 
Inkoop sluit aan op het groene DNA van HEEMwonen en geeft op de volgende wijze invulling aan de 
vijf lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen zoals opgenomen in het duurzaamheidsbeleid: 

Doelstelling Lange termijn visie (tot 2035) 

Organisatie Wij beginnen en geven het goede voorbeeld. MVI is niet iets wat we erbij doen. 
We werken toe naar een duurzame organisatie en zien MVI daarom ook als een 
vast onderdeel van het inkoopproces. We letten bij iedere inkoop op de 
gevolgen van inkopen op milieu en sociale aspecten. 

Mens en gedrag Niet alleen de medewerkers en huurders van HEEMwonen, maar ook onze 
leveranciers worden aangemoedigd en uitgenodigd om te werken volgens de 
principes van The Natural Step. Leveranciers die hier actief aan bijdragen 
hebben onze voorkeur. Dit houdt in dat wij van leveranciers op termijn 
verwachten dat zij net als ons een duurzame bedrijfsvoering hebben. 

Natuur en omgeving In onze samenwerkingen met leveranciers werken we toe naar een groene 
omgeving. Om dit te realiseren is innovativiteit in dienstverlening en producten 
noodzakelijk. Samen met leveranciers staan we voor de uitdaging om een 
groene omgeving te realiseren waarin de biodiversiteit groot is. 

Materiaal Hergebruik (circulariteit) en oplossingen bedenken voor schaarste van 
grondstoffen (biobased) wordt onderdeel van de dienstverlening en producten. 
HEEMwonen inspireert en selecteert leveranciers met vergelijkbare ambities, 
alleen dan komen we verder. 

Energie HEEMwonen gaat voor 100% hernieuwde, regionaal opgewekte energie. 
HEEMwonen inspireert en selecteert leveranciers met vergelijkbare ambities. 

 
Voornoemde ambitie is een kwestie van een lange adem. Stap voor stap werken we hier naartoe 
door jaarlijks kortetermijndoelstellingen te formuleren die op lange termijn moeten bijdragen aan de 
vijf duurzaamheidsdoelstellingen. 
 
Maar waar kan inkoop dan concreet op korte termijn aan bijdragen? Concreet doen we dit door 
tot eind 2020 in ieder geval in te zetten op de volgende acties: 

• Bij het opstellen van een inkoopplan wordt bekeken welke MVI-criteria meegenomen 
kunnen worden in het inkoopproces. De MVI-criteria worden vervolgens meegenomen bij 
het selecteren van leveranciers. Leveranciers die aantoonbaar bijdragen aan MVI-thema’s 
krijgen een extra waardering. We kunnen hierbij o.a. letten op: 

o Sociale impact (mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie, social return) 
o Milieuvriendelijk inkopen (energie- en klimaatbewust, lage milieubelasting bij het 

verwerven van leveringen, diensten en werken) 
o Circulair en biobased inkopen (schaarste grondstoffen) 

 

• Regelmatig zijn er in het kader van duurzaamheid subsidies beschikbaar. We bekijken bij 
de start van inkooptrajecten of er dergelijke subsidies beschikbaar zijn. Er zijn adviseurs 
die voor ons een subsidiescan kunnen uitvoeren. 
 

• In 2020 werkt HEEMwonen een plan van aanpak uit, gericht op de implementatie van 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij HEEMwonen. 
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2.3 Kostenbewust (Total Cost of Ownership) 
HEEMwonen gaat verantwoord en bewust om met haar maatschappelijke gelden. Daarbij is een 
gezonde bedrijfsvoering van belang voor het kunnen uitvoeren van ons werk, maar vooral ook om de 
huurder goed te kunnen helpen. 
 
Om grip te hebben op het geld dat we in de toekomst besteden hebben we bij inkopen niet alleen 
aandacht voor de aanschafkosten, maar voor de gehele economische levensduur van een product of 
dienst.  
 
Met Total Cost of Ownership (TCO) hebben we aandacht voor keuzes die we nu maken en wat die 
betekenen voor de toekomst. Zo weten we wat een dienst of product kost vanaf het moment van 
aankoop tot het moment dat we er afstand van doen. Hierdoor kunnen we beter inschatten welke 
kosten ons in de toekomst tegemoet komen. Daarbij helpt de TCO-gedachte om inzichtelijk te 
krijgen wat we over de totale levensduur nodig hebben, en wat we dus allemaal moeten regelen met 
onze leveranciers. 
 
Met de TCO-gedachte waarborgen we dat we de huurders van HEEMwonen ook in de toekomst 
goed kunnen blijven bedienen, en gaan we bewust om met het besteden van ons geld. 
 
Doel is dat medewerkers van HEEMwonen zich telkens afvragen wat de aanschaf van een product 
of dienst in totaal kost, en niet alleen wordt geconcentreerd op de aanschaf. Eind 2020 is er een 
methodiek uitgewerkt die ondersteunend werkt bij het inzichtelijk krijgen van kosten over de 
gehele economische levensduur van een product of dienst. 
 

2.4 Klantfocus 
Klantfocus staat bij HEEMwonen hoog in het vaandel. Met klantfocus benaderen we onze huurders 
vanuit het principe dat wij weten wat onze huurders nodig hebben en hoe zij behandeld willen 
worden. 
 
Waar HEEMwonen de volle aandacht heeft voor de huurder verwachten wij dat ook van onze 
leveranciers. Vooral van leveranciers die bij onze huurders over de vloer komen verwachten wij dat 
zij huurders behandelen zoals wij dat zouden doen.  
 
Waar bouwbedrijven zich voorheen vooral moesten bezig houden met bouwkundige zaken merken 
we dat sociale aspecten en soft skills in dit werk steeds belangrijker worden. 
 
Doel is dat leveranciers onze business snappen en bij de uitvoering van werkzaamheden hiernaar 
handelen. Uiteindelijk zijn leveranciers een verlengstuk van de dienstverlening van HEEMwonen, 
waardoor zij voor een belangrijk deel de klantreis en klantbeleving bepalen. KWH wordt een 
belangrijk hulpmiddel om te toetsen hoe huurders van HEEMwonen de dienstverlening van 
leveranciers ervaren. 
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3. Status inkoopbeleid 
 

3.1 Reikwijdte, looptijd en ontwikkeling 
Dit inkoopbeleid geldt voor de uitvoering van alle inkoopgerelateerde werkzaamheden bij 
HEEMwonen. Het inkoopbeleid geldt als visie voor de langere termijn waarbij door middel van  
inkoopactieplannen de concrete doelstellingen en acties op het gebied van inkoop voor het komende 
jaar worden beschreven. Het inkoopactieplan wordt jaarlijks opgesteld door de inkoper, en afgestemd 
met het Strategisch Overleg en de directie. Het inkoopactieplan wordt gecommuniceerd met de 
stakeholders. 
 
De inkoopdoelstellingen zoals benoemd in § 1.4 dienen aan het einde van de looptijd van het 
ondernemingsplan 2017 – 2020 te zijn geland binnen de organisatie. De voortgang van het realiseren 
van de inkoopdoelstellingen bespreekt de Inkoper periodiek met de directeur Bedrijfsvoering en 
Vastgoed. 
 
Jaarlijks wordt het inkoopbeleid middels de PDCA-cyclus aan het einde van het jaar door de inkoper 
met het strategisch overleg (SO) en de directie (DO) geëvalueerd en als nodig bijgesteld. 
Het inkoopbeleid heeft dus een bepaalde mate van flexibiliteit om zeker te stellen dat het blijft 
aansluiten bij (gewijzigde) wetgeving, conjunctuur, organisatiebeleid en opgedane ervaringen. Het 
jaarlijks evalueren van het inkoopbeleid is opgenomen in de jaarlijkse inkoopactieplannen. 
 

 
Figuur 1 - Grafische weergave looptijd inkoopbeleid 
 

3.2 Randvoorwaarden 
Onderstaande randvoorwaarden gelden bij het uitvoeren van inkoopgerelateerde werkzaamheden 
bij HEEMwonen. 

• Rechtshandelingen die voortkomen uit inkoopgerelateerde werkzaamheden mogen alleen 
worden uitgevoerd conform vigerend procuratiereglement HEEMwonen. 

• HEEMwonen handelt bij inkoopgerelateerde werkzaamheden te allen tijde conform de 
vigerende Integriteitscode HEEMwonen. 

• Van het inkoopbeleid kan alleen worden afgeweken als daar gegronde redenen voor zijn. 
Redenen om af te wijken kunnen dwingende spoed (calamiteit) of samenwerkingen met 
andere corporaties zijn. Voor een afwijking overlegt de inkoopverantwoordelijke met de 
procesverantwoordelijke en inkoper en wordt er als nodig een voorstel ter goedkeuring 
voorgelegd aan de directie. 

 

3.3 Aanbestedingswet 
Woningcorporaties worden door de Nederlandse wetgever niet beschouwd als aanbestedende 
diensten en zijn zodoende niet verplicht de aanbestedingswet toe te passen. De Aanbestedingswet 
2012 en daarmee ook de ARW 2016 zijn daarom niet op HEEMwonen van toepassing. In het kader 
van professioneel opdrachtgeverschap voert HEEMwonen inkoopprocessen echter wel uit met het 
oog op transparantie, objectiviteit, gelijke behandeling en proportionaliteit. 
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4. De inkooporganisatie 
 

4.1 Positionering 
Inkoop is bij HEEMwonen georganiseerd conform gecoördineerde inkoop. Dit betekent dat de 
Inkoper een centrale coördinerende, adviserende en faciliterende rol heeft. 
Inkoopverantwoordelijken zitten verspreid over de afdelingen, verrichten daar hun werk en leggen 
verantwoording af aan een procesverantwoordelijke. De tactische inkoop wordt niet door 1 vast 
team uitgevoerd, maar door diverse tijdelijke multidisciplinaire teams. De Inkoper valt onder de 
afdeling Bedrijfsvoering en rapporteert aan de Directeur Bedrijfsvoering en Vastgoed. 
 

4.2 Inkoopniveaus 
De inkooporganisatie bij HEEMwonen kent drie niveaus, te weten: 
 

Inkoopniveau Omschrijving 

Strategische inkoop Strategische inkoop richt zich op beslissingen die de organisatie op langere 
termijn beïnvloeden. Hieronder valt o.a. het bepalen van de inkoopdoelstellingen 
in het inkoopbeleid. Het inkoopbeleid is een afgeleide van het ondernemingsplan 
en geeft aan hoe inkoop bijdraagt aan het realiseren van 
organisatiedoelstellingen. In het inkoopbeleid worden dan ook de strategische 
keuzes vastgelegd m.b.t. inkoop. Het inkoopbeleid is een dynamisch document 
dat wordt bijgesteld bij ontwikkelingen en veranderingen die de organisatie 
raken. 

Tactische inkoop Tactische inkoop omvat activiteiten die vallen onder specificeren, selecteren en 
contracteren. Over het algemeen ‘aanbesteden’ genoemd. HEEMwonen gebruikt 
de term aanbesteden echter niet omdat woningcorporaties niet 
aanbestedingsplichtig zijn. Om deze reden wordt aanbesteden bij HEEMwonen 
het tactisch inkoopproces genoemd. 

Operationele inkoop Operationele inkoop ziet erop toe dat wat is ingekocht, wordt gemanaged. Het 
omvat activiteiten die vallen onder bestellen, managen en evalueren. Dit noemen 
we over het algemeen contractmanagement. De contractmanager werkt hiervoor 
nauw samen met leveranciers en met diverse medewerkers binnen de organisatie 
(stakeholders). Contractmanagement betreft zowel het managen van eenmalige 
als meerjarige verplichtingen. 
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4.3 Inkoopfunctie en -rollen 
Onderstaand is aangegeven welke inkoopfuncties en -rollen bij HEEMwonen worden onderscheiden. 
 

Inkoopfunctie Omschrijving 

Inkoper 
(Strategisch / Tactisch) 

• Is verantwoordelijk voor het vertalen van (gewijzigde) wetgeving, 
conjunctuur, organisatiebeleid en opgedane ervaringen op het gebied 
van inkoop in het beleid op strategisch niveau. 

• Zorgt voor het vertalen van strategische keuzes naar het tactisch 
inkooptraject, het doorlopen van de juiste stappen in het proces en 
vervult hier een coördinerende, adviserende en faciliterende rol. 

• Is verantwoordelijk voor het implementeren van inkoopgerelateerde 
thema’s binnen de organisatie. 

 
Inkooprollen Omschrijving 

Procesverantwoordelijke 
(Strategisch / Tactisch) 

• Betreft degene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor een 
bedrijfsproces. De procesverantwoordelijke is de sparringpartner van 
de inkoper als het gaat om het vertalen van strategische 
inkoopvraagstukken en het vertalen van deze vraagstukken naar de 
tactische inkoop. 

• De procesverantwoordelijke en de inkoper hebben periodiek overleg 

Inkoopverantwoordelijke 
(Tactisch / Operationeel) 

• Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het tactische inkoopproces. 
Ook wel vaak de inhoudsdeskundige of materiedeskundige genoemd. 

• De procesverantwoordelijke keurt het werk dat de 
inkoopverantwoordelijke uitvoert goed. 

Stakeholders 
(Operationeel) 

• Is iemand die geraadpleegd moet worden tijdens het uitvoeren van 
het tactisch inkoopproces.  

• Is iemand die werkt op operationeel niveau, en daardoor weet wat er 
speelt in het werkveld en levert daarom belangrijke input. 

Contractmanager 
(Operationeel) 

• Voert werkzaamheden uit op operationeel niveau en is 
verantwoordelijk voor het prestatie- en relatiemanagement van een 
samenwerking. 

• Heeft inhoudelijke kennis van het contract/ de opdracht en 
beantwoord vragen van huurders, medewerkers en leveranciers 
omtrent het contract. 

• Stuurt op afspraken, KPI’s, verplichtingen, voorwaarden, aannames, 
verwachtingen en doelstellingen met betrekking tot een contract / 
opdracht. 

Contractbeheerder 
(Operationeel) 

• Verantwoordelijk voor het registreren en archiveren van documenten 
m.b.t. meerjarige verplichtingen. 

• Heeft een signaalfunctie m.b.t. het bewaken en signaleren van 
expiratiedata. 

• Rapporteren over (de werking van) meerjarige verplichtingen. 
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5. Inkoopproces 
HEEMwonen volgt het inkoopproces zoals weergegeven in figuur 2. Dit hoofdstuk bevat een globale 
omschrijving van de wijze waarop HEEMwonen haar inkoopprocedures doorloopt. In bijlage 1 is een 
checklist opgenomen die medewerkers van HEEMwonen kunnen gebruiken om de juiste stappen 
van het inkoopproces te doorlopen. 
 

 
Figuur 2 – Inkoopproces HEEMwonen 

 

5.1 Voortraject 
 

Inkoopbehoefte 
Ieder inkoopproces begint met een behoefte. Een inkoopbehoefte kan voortkomen uit: 

• Begrotingen: Jaarlijks worden een onderhoudsbegroting, bedrijfsbegroting en 
(des)investeringsbegroting opgesteld/bijgesteld en goedgekeurd door de directie. Inkopen 
mogen in beginsel alleen plaatsvinden als deze zijn opgenomen in één van voornoemde 
begrotingen en hier een goedgekeurd budget voor is. Inkoopbehoeftes voortkomend uit de 
onderhoudsbegroting en (des)investeringsbegroting hebben hun oorsprong bij de 
veranderopgave van portefeuillemanagement die de kaders geeft voor het complexbeleid van 
assetmanagement. De inkoper heeft periodiek overleg met de assetmanager om te bepalen of 
een vraag naar de markt strookt met de inkoopbehoefte. 

• Niet begrootte behoeftes: Een inkoopbehoefte kan voortkomen uit een calamiteit of een niet 
voorziene behoefte waardoor deze niet zijn opgenomen in een begroting en hier geen budget 
voor beschikbaar is. In dit geval stemt de inkoopverantwoordelijke met de 
procesverantwoordelijke af wat de te nemen stappen zijn. 

• Strategische keuze: Soms is niet een begroting, maar een strategische keuze het uitgangspunt 
voor een inkoopbehoefte. Voorbeeld: HEEMwonen wil inzetten op co-makership. Het 
uitgangspunt is hierbij een strategische keuze op het gebied van samenwerken om hiermee 
product-, proces-, en kostenoptimalisatie de realiseren. Projecten die co-makers uitvoeren voor 
HEEMwonen komen uiteindelijk wel voort uit begrotingen. Echter, wordt de selectiefase in dit 
geval overgeslagen, omdat deze al heeft plaatsgevonden bij de strategische keuze. 

 

Inkoopplan 
Ieder inkoopproces is maatwerk. Voordat een vraag voor de markt wordt gespecificeerd wordt er 
een (vormvrij) inkoopplan opgesteld. Het initiatief om een inkoopplan op te stellen ligt bij de 
inkoopverantwoordelijke die hierbij de Inkoper inschakelt. Een inkoopplan helpt bij het maken van 
de juiste keuzes als het gaat om het benaderen van de markt en het invullen van de inkoopbehoefte.  
 

Allereerst wordt bekeken of de inkoopbehoefte eenmalig is of een repeterend karakter heeft. Voor 
de invulling van repeterende inkoopbehoeften zal HEEMwonen zoveel mogelijk toewerken naar het 
maken van (contractuele) afspraken met voorkeurleveranciers waar de organisatie gebruik van kan 
maken. Met deze leveranciers worden afspraken gemaakt met als doel: 

• Het doorlopen van een leercurve waar zowel HEEMwonen als leverancier beter van worden; 

• Proces-, product-, en kostenoptimalisatie; 

• Korte lijnen doordat HEEMwonen en leverancier elkaars werkprocessen kennen; 

• Leveranciers meer verantwoordelijkheid te kunnen geven (regisserend 
opdrachtgeverschap); 

• Een invulling te kunnen geven aan Total Cost of Ownership; 

• De klant beter te kunnen bedienen.  
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In een inkoopplan wordt o.a. het volgende opgenomen: 

• Mate van ‘make-or-buy’. Dit is van belang om te bepalen welke prestaties van de leverancier 
worden gevraagd en welke taken het beste bij HEEMwonen kunnen blijven. 

• Bij (des)investeringen de keuze voor de bouworganisatievorm. 

• Bepalen inkoopstrategie om te bepalen hoe de markt wordt benaderd. 

• Bepalen soort inkoopprocedure waarbij het aantal leveranciers wordt vastgesteld waarmee 
een traject wordt doorlopen. 

• Oriëntatie inkoopsamenwerking met andere woningcorporaties. 

• Bepalen welke criteria m.b.t Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van toepassing zijn. 
 

5.2 Tactisch inkoopproces 
 
Specificeren 
De inkoopbehoefte wordt vervolgens, met het inkoopplan als kader, gespecificeerd voor de markt. 
Een belangrijk moment in de inkoopprocedure want dit is het moment waarop wordt omschreven 
wat HEEMwonen van een leverancier verwacht, oftewel: Welke prestaties moet een leverancier 
leveren om te voldoen aan de verwachtingen van HEEMwonen. Als nodig schakelt HEEMwonen hulp 
in van een specialist of adviseur om behoeftes te specificeren. 
 
Selecteren 
Deze fase valt uiteen in het selecteren van de meest geschikte leverancier en het verkrijgen van de 
beste passende aanbieding.  
 
Allereerst bekijkt HEEMwonen of de inkoopbehoefte kan worden gekoppeld aan een vigerende 
samenwerking of contract. 
 
HEEMwonen beschikt over een leveranciersbestand. Dit leveranciersbestand bevat leveranciers 
waar HEEMwonen contractafspraken mee heeft gemaakt en leveranciers waar HEEMwonen reeds 
naar tevredenheid mee heeft samengewerkt. Afhankelijk van de inkoopbehoefte worden 
leveranciers uit dit leveranciersbestand geselecteerd of dient er een marktoriëntatie plaats te 
vinden. 
 
HEEMwonen onderscheidt een enkelvoudige of meervoudige inkoopprocedure. In § 6.3 is 
omschreven hoe HEEMwonen bepaald wat de meest geschikte inkoopprocedure in welk geval is. 
 
Bij een meervoudige procedure onderscheidt HEEMwonen drie selectieprocedures, namelijk selectie 
op basis van: 

• laagste kosten 

• beste verhouding kosten / kwaliteit 

• hoogste kwaliteit 
 
HEEMwonen waakt ervoor dat inkoopprocedure en inkoopmethodiek ondersteunend werken en 
niet een doel op zich worden. Uiteindelijk gaat het namelijk om het selecteren van de meest 
geschikte leverancier die HEEMwonen kan helpen bij het uitvoeren van haar dienstverlening. 
 
Contracteren 
Zodra een geschikte leverancier is geselecteerd maakt HEEMwonen samen met de leverancier 
afspraken over de samenwerking. Hierbij is het belangrijk dat duidelijk is welke prestaties er 
geleverd moeten worden en wie waarvoor verantwoordelijk is op welk moment. In deze fase wordt 
tevens bepaald wie de contractmanager van de levering wordt. De verplichting wordt vervolgens 
aangegaan conform vigerend procuratiereglement HEEMwonen. 
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Een belangrijk onderdeel van deze fase in het proces is de implementatie en overdracht van 
gemaakte afspraken binnen de organisatie. Mogelijk moeten procedures worden aangepast op de 
gemaakte afspraken. De inkoopverantwoordelijke is samen met de contractmanager 
verantwoordelijk voor de implementatie. 
 

5.3 Uitvoering / Levering 
We noemen deze fase van het inkoopproces ook wel contractmanagement. Contractmanagement is 
het geheel van activiteiten gericht op het nakomen van wederzijdse afspraken tussen partijen. 
Contractmanagement bestaat uit twee onderdelen, namelijk prestatiemanagement en 
contractbeheer. Onderstaand is een globale weergave van de manier waarop HEEMwonen invulling 
geeft aan contractmanagement. Een verdieping hierop is beschreven in het Beleid voor 
Contractmanagement. 
 
Bestellen 
Bestellen omvat het administratieve proces van de uitvoering / levering en loopt totdat de opdracht 
is afgerond of het contract is beëindigd. HEEMwonen legt eenmalige verplichtingen vast in Dynamics 
Empire, het ERP-systeem. Meerjarige verplichtingen worden door de contractbeheerder vastgelegd 
in een contractoverzicht. Hiermee borgen we dat contractdata worden gesignaleerd en kan er tijdig 
actie ondernomen worden. 
 
Managen 
Managen omvat prestatie- en relatiemanagement waarmee de samenwerking wordt gemanaged. 
Om dit goed te kunnen borgen dienen in ieder geval afspraken te worden gemaakt over: 

• de te behalen doelstellingen; 

• te leveren prestaties, met eventueel KPI’s; 

• overlegstructuur; 

• een duidelijke verdeling van werkzaamheden en verantwoordelijkheden. 
 
Evalueren 
Contractmanagement heeft een cyclisch karakter waardoor samenwerkingen en bijbehorende 
afspraken telkens worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het evalueren van samenwerkingen 
is van belang om te bekijken of de samenwerking voldoet aan de gestelde verwachtingen. Met de 
voor de dienstverlening belangrijkste leveranciers voert HEEMwonen periodiek overleg om de 
voortgang van de samenwerking te bespreken.  
 
Middels enquêtes beoordelen medewerkers van HEEMwonen hoe zij de dienstverlening van een 
leverancier hebben ervaren. Leveranciers worden beoordeelt op de volgende punten: Geleverde 
prestaties, proces en samenwerking, veiligheid en gezondheid, service en administratieve 
afhandeling. Vice versa vindt HEEMwonen het waardevol als leveranciers HEEMwonen beoordelen. 
Hiervoor stelt HEEMwonen een beoordelingsformulier ter beschikking. 
 

5.4 Afronding 
In deze fase wordt de samenwerking afgerond en administratief afgehandeld en geëvalueerd. 
 
Externe evaluatie 
Eenmalige verplichtingen hebben een eindig karakter. Na oplevering wordt de samenwerking met de 
leverancier geëvalueerd  
 
M.b.t. meerjarige verplichtingen worden afspraken periodiek geëvalueerd om te kunnen bepalen of 
gemaakte afspraken nog aansluiten bij verwachtingen. Als blijkt dat gemaakte afspraken niet meer 
aansluiten op de behoefte, dan moet er altijd ruimte zijn om afspraken te kunnen aanpassen. Tijdens 
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een evaluatie kunnen partijen er achter komen dat de samenwerking niet meer werkt en dat het 
aanpassen of bijstellen van afspraken geen meerwaarde meer heeft. In dit geval wordt de 
samenwerking beëindigd.  
 
Interne evaluatie 
Aandachts- & verbeterpunten uit het inkoopproces neemt HEEMwonen mee voor de start van een 
nieuw inkoopproces. We leren van ervaringen uit het verleden, en nemen dit mee naar de toekomst. 
 

5.5 Inkoopplaat 
In de inkoopplaat (figuur 3) staan de stappen van het inkoopproces, zoals omschreven in § 5.1 tot en 
met § 5.4 beschreven, door wie deze stappen worden uitgevoerd en welke producten en tools 
HEEMwonen beschikbaar heeft ter ondersteuning. Een groter exemplaar van de inkoopplaat is 
opgenomen in bijlage 3. 
 

 
Figuur 3 – Inkoopplaat HEEMwonen 
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6. Administratieve kaders 
 

6.1 Uniformiteit inkoopdocumenten 
HEEMwonen heeft een aantal uniforme inkoopdocumenten opgesteld om te waarborgen dat de 
voor HEEMwonen belangrijke uitgangspunten altijd worden meegenomen. Zo zijn er o.a. uniforme 
inkoopdocumenten voor: 

• Offerteaanvragen 

• Marktuitvragen 

• Opdrachtbrieven 

• Overeenkomsten 

• Algemene Voorwaarden 
 

De uniforme inkoopdocumenten zijn op te vragen bij de inkoper, of kunnen worden opgehaald uit 
de SharePoint-inkoopomgeving. De uniforme opdrachtbrieven kunnen ook worden gekozen bij het 
aangaan van een verplichting in Dynamics Empire. Medewerkers van HEEMwonen dienen gebruik te 
maken van de uniforme inkoopdocumenten. In overleg met Inkoop mag hier, als hier moverende 
redenen voor zijn, van worden afgeweken. 
 

6.2 Vastleggen verplichtingen 
 

Eenmalige verplichting (opdracht) 
Alvorens een eenmalige verplichting met een leverancier mag worden aangegaan legt de 
inkoopverantwoordelijke hier een inkooporder voor vast in het ERP-systeem Dynamics Empire (DE). 
In DE wordt de inkooporder vervolgens ter interne goedkeuring doorgestuurd naar de daarvoor 
bevoegde fiatteurs. In principe moeten alle verplichtingen worden vastgelegd in DE, met 
uitzondering van eenmalige verplichtingen, die niet-vastgoedgerelateerd zijn en een waarde hebben 
die lager is dan € 2.500,- inclusief btw. Echter, voor deze uitzondering geldt wel dat er altijd een 
getekende opdrachtverstrekking moet worden vastgelegd in het DMS.  
 

Meerjarige verplichting (contract) 
Meerjarige verplichtingen worden vastgelegd in een contractoverzicht dat te vinden is op de 
SharePoint-omgeving van HEEMwonen. In 2020 gaat HEEMwonen onderzoeken hoe en of deze 
verplichtingen kunnen worden vastgelegd in DE. 
 

6.3 Inkoopdossier 
Voor iedere inkoop wordt een inkoopdossier vastgelegd in het Document Management System 
(DMS) van DE . Het vastleggen van een inkoopdossier is belangrijk om te kunnen motiveren en 
verantwoorden (zowel intern als extern) waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en waarborgt de 
integriteit van het tactische inkoopproces. 
 

Soort verplichting Waarde incl. btw Vastleggen in DMS (inkoopdossier) 

Eenmalige verplichtingen Lager dan € 7.500,- incl. btw Offerte / Aanbieding 
Getekende opdracht 

Gelijk aan of hoger dan € 
7.500,- incl. btw 

Offerte(s) / Aanbieding(en) 
Motivatieformulier 
Getekende opdracht 

Meerjarige verplichtingen In alle gevallen Offerte(s) / Aanbieding(en) 
Motivatieformulier 
Getekend contract 

 

De controle van inkoopdossiers vindt plaats op de volgende manieren: 

• Intern: door de controllers tijdens periodieke interne controles 

• Extern: door de accountant 
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6.4 Motivatieformulier 
Keuzes die zijn gemaakt in het tactisch inkoopproces worden verantwoord op het motivatieformulier 
(bijlage 2). Dit motivatieformulier wordt op het moment van de interne besluitvorming vastgelegd in 
het DMS van DE.  
 
Het motivatieformulier wordt ingevuld bij: 

• Alle eenmalige verplichtingen met een waarde hoger dan € 7.500,- inclusief btw; 

• Alle meerjarige verplichtingen. 
 
De motivatieformulieren met bijbehorende bijlages worden getoetst bij interne en externe audits.  
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7. Verdieping inkoopplan 
 

7.1 Make or buy 
Zodra is gespecificeerd wat nodig is wordt bekeken welke taken HEEMwonen het beste zelf kan 
uitvoeren, waar beter kan worden samengewerkt en waar de markt beter in is. Het is van belang dit 
helder te krijgen zodat de markt met de juiste vraag wordt benaderd en wordt ingeschat wie een 
bepaald risico het beste kan dragen.  
 
Om tot een goede overweging te komen worden de volgende vragen gesteld: 

• Welke kennis hebben we in huis / welke kennis niet? 

• Hebben we de capaciteit in huis om activiteiten uit te voeren? 

• Wat past bij ons als organisatie / wat niet? 

• Is het beter om bepaalde taken in huis te houden / of niet? 

• Moeten we gezamenlijk optrekken met een partij om tot de juiste oplossing te komen? 
 

7.2 Inkoopstrategie 
Met het kiezen van een inkoopstrategie wordt bepaald hoe HEEMwonen de markt wil benaderen, 
maar vooral ook hoe ervoor wordt gezorgd dat leveranciers op de beste manier worden ingezet 
t.b.v. de dienstverlening. 
 
Om de inkoopstrategie te bepalen gebruikt HEEMwonen de Kraljic-matrix (figuur 4). In deze matrix 
worden leveringen geplaatst in 4 kwadranten (routine, hefboom, knelpunt of strategisch) door het 
inkooprisico te bepalen (horizontale as) en daarbij te bekijken wat de invloed op het realiseren van 
organisatiedoelstellingen is (verticale as). 
 

 
Figuur 4 – Kraljic-matrix 

 
Om de mate (laag-middel-hoog) van inkooprisico te bepalen wordt antwoord gegeven op de 
volgende vragen: 

• Is het product of de dienst makkelijk te verkrijgen (marktomstandigheden)? 

• Zijn er veel leveranciers die het product of dienst kunnen leveren? 

• Zijn producten of diensten vervangbaar? 

• Hoe staat het met de technologische ontwikkeling van het product of dienst? 

• Wat is de complexiteit van het product of de dienst. 
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Om de mate (laag-middel-hoog) van invloed op het bereiken van organisatiedoelstellingen te 
bepalen wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

• Hoe belangrijk is het product of de dienstverlening voor het realiseren van 
organisatiedoelstellingen? 

• Komt de dienstverlening van HEEMwonen in gevaar wanneer het product of de dienst niet 
geleverd wordt? 

 
Het is niet noodzakelijk om op elke vraag een antwoord te geven. Het is per product of dienst 
verschillend hoe relevant een vraag is. Er wordt uitgegaan van de belangrijkste vragen en er wordt 
gekeken naar de grootste risico’s of invloeden. 
 
Het uitvoeren van een analyse in de Kraljic-matrix is een momentopname. De markt en het belang 
van een product of dienst kan naarmate de tijd vordert, veranderen. Een Kraljic-matrix wordt 
daarom niet statisch ingevuld. Het is een dynamische methode die afhankelijk is van 
marktomstandigheden. 
 
Afhankelijk van in welk kwadrant een inkoop kan worden geplaatst wordt een inkoopstrategie 
bepaald. Onderstaand is aangegeven welke inkoop strategieën er per kwadrant kunnen worden 
ingezet. 
 

Kwadrant Inkoopstrategie 

Strategische producten Samenwerking 

Hefboom producten Concurrentiestelling 

Knelpunt producten Veiligstellen levering en het ontwikkelen van alternatieven 

Routine producten Procesvereenvoudiging en het reduceren van aantal leveranciers 
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7.3 Inkoopprocedures 
Bij HEEMwonen worden onderstaande inkoopprocedures onderscheiden. De keuze voor het type 
procedure wordt gemaakt bij het opstellen van het inkoopplan en wordt gemotiveerd op het 
motivatieformulier. 
 

Type procedure Kaders Procedure geschikt in elk van de volgende situaties 

Enkelvoudige 
procedure 

• Met 1 leverancier wordt 
een traject doorlopen 

• Bij bouwkundige 
projecten (nieuwbouw, 
renovatie, sloop en 
planmatige 
werkzaamheden) dient 
de marktconformiteit te 
worden aangetoond 
middels een 
onafhankelijke 
kostentoets na indienen 
van de offerte, maar 
voor goedkeuring 
hiervan. 

• Een goed onderbouwde 
motivatie voor keuze 
van de enkelvoudige 
procedure 

• In beginsel bij eenmalige verplichtingen tot € 
7.500,- inclusief btw, omdat meervoudig 
offertetraject niet opweegt tegen een mogelijke 
omzet voor de leverancier. 

• In beginsel bij meerjarige verplichting (repeterend 
karakter) tot € 7.500,- inclusief btw per jaar. 

• Markttechnische redenen: Het is slechts mogelijk 
van 1 leverancier een inschrijving te ontvangen 
(vanwege monopolypositie). 

• Specifieke deskundigheid: Opdrachten waarbij 
specialistische kennis aantoonbaar en onderbouwd 
slechts bij een 1 partij aanwezig is.  

• Vervolgopdrachten waarbij voortzetting door de 
huidige leverancier van belang is. 

• Voor leveranciers die zich aantoonbaar en 
onderbouwd in positieve zin bewezen hebben. Het 
betreft hier een marktpartij die voor HEEMwonen 
als voorkeursleverancier wordt aangemerkt doordat 
deze volgens beoordelingen een positieve score 
heeft behaald. HEEMwonen legt deze leveranciers 
vast in het leveranciersbestand. 

Meervoudige 
procedure 

2 of meer leveranciers 
worden (eventueel na 
voorselectie) uitgenodigd 
voor een tactisch 
inkooptraject. 

• In beginsel bij eenmalige verplichtingen hoger dan 
€ 7.500,- inclusief btw. 

• In beginsel bij meerjarige verplichtingen 
(repeterend karakter) hoger € 7.500,- inclusief btw 
per jaar 

• Bij opdrachten waar concurrentiestelling gewenst 
is. 

• Bij het inkopen van werken of diensten die voor 
HEEMwonen onbekend zijn of waar HEEMwonen 
nog geen ervaring mee heeft. 

3 of meer leveranciers 
worden (eventueel na 
voorselectie) uitgenodigd 
voor een tactisch 
inkooptraject. 

• In beginsel bij eenmalige verplichtingen hoger dan 
€ 50.000,- inclusief btw. 

• In beginsel bij meerjarige verplichtingen 
(repeterend karakter) tot € 50.000,- inclusief btw 
per jaar 

• Bij opdrachten waar concurrentiestelling gewenst 
is. 

• Bij een markt waar veel leveranciers actief zijn. 

• Bij het inkopen van werken of diensten die voor 
HEEMwonen onbekend zijn of waar HEEMwonen 
nog geen ervaring mee heeft. 
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7.4 Samenwerkingsvormen in de bouw 
Al bij de start van een nieuw inkoopproces met betrekking tot bouwkundige werkzaamheden weegt 
HEEMwonen af wat de best passende bouworganisatievorm is. De bouworganisatievorm zegt iets 
over hoe de onderdelen van een opdracht over de verschillende deelnemers van het bouwproces 
worden verdeeld en hoe deze deelnemers vervolgens samenwerken.  
 
De begrippen ‘bouworganisatievorm’ en ‘contractvorm’ moeten niet door elkaar worden gebruikt. Er 
is een samenhang tussen beide, maar ze zijn echter verschillend. Een bouworganisatievorm bepaalt 
wie waarvoor verantwoordelijk is in welke fase van het proces en hoe er wordt samengewerkt. Een 
contract gaat over het vastleggen van afspraken m.b.t. de samenwerking. 
 
Deze paragraaf heeft betrekking op samenwerkingsvormen m.b.t. bouwkundige werkzaamheden 
(nieuwbouw, renovatie en onderhoud). Hier wordt in dit inkoopbeleid specifieke aandacht aan 
besteed vanwege de complexiteit en risico’s van dit soort vraagstukken en omdat het gaat over de 
manier waarop wordt samengewerkt en hoe verantwoordelijkheden zijn belegd. Daarbij wil 
HEEMwonen voorkomen dat er interpretatieverschillen ontstaan over samenwerkingsvormen. 
 
Belangrijk is dat HEEMwonen en bouwbedrijven in hun rol blijven. Rolvastheid betekent dat het hele 
proces van kiezen van bouworganisatievorm, contractvorm en marktbenadering goed voorbereidt 
wordt en er tijdens de rit geen onnodige wijzigingen worden aangebracht. Rolvastheid betekent ook 
dat er wordt gehandeld op de manier die past bij de rol die is gekozen. 
 
In figuur 5 is globaal aangegeven welke bouworganisatievormen er bij HEEMwonen worden 
onderscheiden. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer welke bouworganisatievorm 
het beste past. 
 

 
Figuur 5 - Bouworganisatievormen 
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heden gescheiden 
Traditioneel Activiteiten (architect, constructeur, bouwbedrijf) die in de 

opeenvolgende fase plaatsvinden worden afzonderlijk ingekocht. 
Deze bouworganisatievorm is geschikt voor werkzaamheden waar 
geen innovatie wordt verwacht en waar op basis van een bestek 
wordt ingekocht. 
 
Kenmerken: 

• Verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie, onderhoud 
en beheer liggen bij verschillende leveranciers. 

• HEEMwonen is expert en neemt zelf besluiten. 

• HEEMwonen voert regie en directie en is verantwoordelijk 
voor management, inspectie en controle. 

Bouwteam Het bouwteam is nagenoeg gelijk aan een traditioneel proces. Het 
bouwbedrijf schuift echter tijdens de ontwerpfase al aan en 
adviseert over uitvoeringszaken en kosten. Deze 
bouworganisatievorm is geschikt als HEEMwonen veel invloed en 
flexibiliteit wil hebben in het ontwerpproces. 
 
Kenmerken: 

• HEEMwonen voert regie en directie. 

• Een bouwbedrijf en installateur treden tijdens de 
ontwerpfase op als adviseur. 

Verantwoordelijk
heden gedeeld 

Resultaatgericht 
samenwerken 
(RGS) 

Bij RGS denkt de leverancier samen met HEEMwonen al in een vroeg 
stadium mee over complexstrategieën. Samen bepalen zij de beste 
onderhoudsaanpak van bepaalde bouwdelen op complexniveau en 
op basis van de totale economische levensduur. Middels een 
prestatieovereenkomst met bijbehorende meetmethodiek wordt de 
kwaliteit van het werk gedurende langere tijd conform de eisen 
gegarandeerd. 
 
Kenmerken:  

• HEEMwonen werkt samen met vaste leveranciers met wie 
een langdurige relatie wordt aangegaan. 

• Kwaliteitseisen worden vastgelegd. 

• Er wordt uitgegaan van een strategie en langetermijnvisie 
op complexniveau. 
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Ketensamenwerki
ng 

Ketensamenwerking is geen bouworganisatievorm maar een andere 
benadering van de verhouding tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Ketensamenwerking gaat uit van gelijkwaardige, 
langdurige en projectongebonden samenwerking. 
 
Kenmerken: 

• Samenwerking staat centraal, niet het individuele belang 
van HEEMwonen of bouwbedrijf. 

• HEEMwonen en bouwbedrijf overleggen in een zo vroeg 
mogelijk stadium met elkaar. 

• Betreft een langdurige en projectongebonden 
samenwerking 

• Er wordt gestreefd naar gelijkheid in de verhouding. 

Verantwoordelijk
heden bij 
leverancier 

Design & Build 
(D&B) 

HEEMwonen specificeert wat nodig is zonder dat al tekeningen en 
berekeningen (het bestek) worden gemaakt. HEEMwonen selecteert 
en contracteert vervolgens een partij die verantwoordelijk wordt 
voor de ontwerpopdracht en de uitvoering. HEEMwonen heeft in 
beginsel geen prominente rol op de voorgrond, voert geen directie 
noch regie, maar controleert slechts – met enige afstand tot de 
dagelijkse gang van zaken op het project – of de gecontracteerde 
partij de afspraken nakomt. 



23 
Inkoopbeleid HEEMwonen 20 augustus 2019 – Versie 1.0 

 
Kenmerken: 

• Verantwoordelijkheid voor ontwerp en realisatie liggen bij 
bouwbedrijf. 

• De vraagspecificatie is vastgelegd in prestatie-eisen en 
resultaten. 

• Wordt gebruikt bij innovaties die lastig te specificeren zijn 
en waarvan HEEMwonen op technisch gebied niet precies 
weet wat zij wil. 

Conceptueel 
bouwen 

HEEMwonen kiest een standaard huisvestingsoplossing die in 
meerdere projecten kan worden gebruikt. Er is hierbij nog altijd 
ruimte voor maatwerk. Er zijn zowel concepten voor nieuwbouw als 
voor renovatie.  
 
Kenmerken: 

• Oplossingen zijn projectoverstijgend, maar bieden binnen 
grenzen ruimte voor maatwerk. 

• Wordt gebruikt bij innovaties die lastig te specificeren 
zijn en waarvan HEEMwonen op technisch gebied niet 
precies weet wat zij wil. 

Turn Key Lijkt veel op Design & Build, maar gaat verder bij het leggen van de 
verantwoordelijkheden bij de leverancier. HEEMwonen wordt in 
beginsel niet of nauwelijks betrokken in het ontwerp- en 
bouwproces. Er wordt zonder veel nader overleg volledig 
‘sleutelklaar’ opgeleverd. 

Design, Build & 
Maintain (DBM) 

Is gelijk aan D&B. Daarbij voegt HEEMwonen ook het meerjarig 
onderhoud aan de overeenkomst toe. De leverancier die het werk 
realiseert, wordt dus niet alleen verantwoordelijk voor het 
(resterende) ontwerp en de bouw, maar ook voor het binnen 
overeengekomen kaders instandhouden van het gebouw. 
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7.5 Inkoopsamenwerking 
Waar dat kan zet HEEMwonen in op inkoopsamenwerking. Concreet betekent dit dat HEEMwonen 
bij ieder nieuw inkooptraject inventariseert of in zekere zin kan worden samengewerkt met andere 
woningcorporaties.  
 
De belangrijkste doelen van inkoopsamenwerking zijn: 

• Uitwisselen van kennis. Het wiel hoeft niet twee keer uitgevonden te worden. Er wordt 
aangesloten op opgedane kennis en deze wordt ingezet deze in waar dat past. Vice versa is 
HEEMwonen bereid om kennis te delen. 

• Vergroten van de inkoopkracht met als gevolg betere inkoopcondities van de individuele 
organisaties, doordat volumes worden gebundeld. 

• Verhogen van de efficiëntie, door organisaties niet afzonderlijk maar samen inkopen. 
 
Netwerk inkoop Aedes 
HEEMwonen is aangesloten bij brancheorganisatie Aedes. HEEMwonen neemt deel aan het 
inkoopnetwerk van Aedes. Het inkoopnetwerk komt minimaal 3 keer per jaar bijeen en helpt elkaar 
bij het professionaliseren van inkoop- en contractmanagement. Aedes ondersteunt het netwerk 
inhoudelijk. Het netwerk zet in op onderlinge kennisdeling en het voorkomen dat iedere corporatie 
zelf het wiel moet uitvinden.  
 
Doelen van het netwerk zijn: 

• Professionalisering van de inkoop en het ontwikkelen van deskundigheid en inkooptools 
door het delen van actuele en relevante informatie, kennis en ervaringen; 

• Stimuleren van gezamenlijke inkoop; 

• Stimuleren van onderling netwerken. 
 
Samenwerking C8 
C8 is een samenwerkingsverband tussen de grootste woningcorporaties in Limburg. Binnen de C8 
vindt er regelmatig kennisuitwisseling op het gebied van inkoopthema’s plaats.  
 
HEEMwonen omarmt samenwerkingen en zal hier dan ook altijd voor open staan. Dit betekent niet 
per definitie dat alle corporaties binnen de C8 elkaar opzoeken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een 
samenwerking met slechts 3 corporaties binnen de C8 wordt opgericht.  
 
Concreet 

• HEEMwonen neemt deel aan het inkoopnetwerk van Aedes t.b.v. kennisuitwisseling. We 
onderzoeken en wegen af waar we kunnen aansluiten bij gezamenlijke inkopen. 

• HEEMwonen onderhoudt contact met de woningcorporaties binnen de C8 en doet dit o.a. 
t.b.v. kennisuitwisseling en het gezamenlijk optrekken in inkooptrajecten en 
inkoopgerelateerde thema’s. 
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8. Samenhangende procedures en beleidsstukken 
HEEMwonen beschikt over een aantal procedures en beleidsstukken die samenhangen met het 
inkoopbeleid. 
 

Beleidsstuk / procedure Omschrijving 

Procuratiereglement Het procuratiereglement regelt de bevoegdheid van functionarissen van 
HEEMwonen tot het aangaan van verbintenissen en/of het verrichten van 
rechtshandelingen namens HEEMwonen. 
 
Middels het procuratiereglement verstrekt de bestuurder van HEEMwonen een 
doorlopende volmacht tot het uitvoeren van bepaalde rechtshandelingen 
namens HEEMwonen. Daarbij is het procuratiereglement bedoeld om zowel 
(medewerkers van) Woningstichting HEEMwonen als derden te beschermen 
tegen onbevoegde handelingen of onbevoegde vertegenwoordiging.  
 
Het procuratiereglement is te raadplegen op de website van HEEMwonen. 

Integriteitscode HEEMwonen stelt integer en transparant ondernemen voorop en duldt geen 
belangenverstrengeling. Het is dan ook van groot belang dat huurders en 
stakeholders vertrouwen hebben in HEEMwonen als organisatie en in de 
mensen die met elkaar het gezicht van de organisatie bepalen. Om dit te 
kunnen waarborgen heeft HEEMwonen gedragsregels omtrent integriteit 
vastgelegd in een integriteitscode. 
 
De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens HEEMwonen, dus 
ook voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van HEEMwonen.  
 
De integriteitscode is te raadplegen op de website van HEEMwonen. 

Handleiding voor 
tactische inkoop 

Aanbesteden is het tactisch inkoopproces om te komen tot het contracteren 
van die leverancier die het meest geschikt wordt geacht voor een bepaalde 
inkoopbehoefte. Aanbesteden omvat dus het gedeelte van het inkoopproces 
dat gaat over specificeren, selecteren en contracteren.  
 
Woningcorporaties, en dus ook HEEMwonen, zijn niet aanbestedingsplichtig. 
Om geen verkeerde verwachtingen te wekken gebruiken we te term 
‘aanbesteden’ niet, maar spreken we van het tactisch inkoopproces. 
 
De handleiding voor tactische inkoop is bedoeld als handleiding voor 
medewerkers van HEEMwonen die een tactisch inkoopproces doorlopen. Het 
geeft handvatten mee en geeft aan waar op gelet moet worden bij de 
uitvoering. 
 
Om de handleiding te kunnen opstellen is de Leidraad aanbesteden van Aedes 
gebruikt. De handleiding geeft een samenvatting van de voor HEEMwonen 
belangrijkste aandachtspunten. Mocht deze handleiding niet voldoende 
verdieping geven, dan wordt de leidraad aanbesteden van Aedes erop 
nageslagen. 

Beleid voor 
contractmanagement 

Het beleid voor contractmanagement biedt kaders voor en geeft richting aan 
activiteiten m.b.t. het totstandkomen, beheren en managen van verplichtingen. 
Daarbij is het beleid bedoeld om inzicht te geven in de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden binnen het contractmanagement 
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9. Definities 
In dit inkoopbeleid worden termen gebruikt die regelmatig terugkeren. Ter verduidelijking is 
onderstaand gedefinieerd wat met de betreffende termen wordt bedoeld. 
 

Term Definitie 

Co-makership Langetermijnsamenwerkingsrelatie tussen een afnemer en leverancier, 
waarin sprake is van wederzijds, zakelijk vertrouwen. De relatie is gericht op 
het omzetten van wederzijds vertrouwen in wederzijds voordeel. 

Contractmanagement Contractmanagement is het geheel van activiteiten, gericht op het managen 
van contractuele afspraken tussen opdrachtgever en leveranciers. 
Contractmanagement bestaat uit twee deelactiviteiten: contractbeheer en 
prestatiemanagement. Contractmanagement vindt vooral op operationeel 
niveau plaats. 

Contractbeheer Contractbeheer betreft het registreren van meerjarige verplichtingen in een 
overzicht en heeft als doel de interne organisatie te voorzien van voldoende 
inzicht in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en 
informatie, door middel van het voeren van een daartoe bestemde 
administratie 

Eenmalige verplichtingen Een eenmalige verplichting wordt gebruikt voor de eenmalige inkoop van 
goederen of diensten. Na de levering van het bestelde is de verplichting 
afgerond. 

KPI’s KPI’s of Kritieke Prestatie-Indicatoren zijn variabelen om de prestaties van 
een leverancier te analyseren. Het zijn overeengekomen parameters om de 
kwaliteit van de dienstverlening te meten. 

Leveranciersmanagement Betreft het bepalen van welke leveranciers het meest geschikt zijn en het 
bepalen van de rol en verantwoordelijkheden. Leveranciersmanagement is 
overkoepelend aan het gehele proces van inkoop tot beëindiging van 
contracten/opdrachten. 

Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 

Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat naast op de kosten en 
kwaliteit van producten en diensten ook wordt gelet op de gevolgen voor 
milieu en sociale aspecten. 

Meerjarige verplichtingen Een meerjarige verplichting is een wederzijdse verplichting tussen twee of 
meer partijen, waarmee de wederzijdse prestaties (met een repeterend 
karakter) binnen een bepaalde periode door HEEMwonen en de 
samenwerkende partij worden vastgelegd. 

Prestatiemanagement Het monitoren van prestaties en het bijsturen waar nodig. Het doel is om de 
leverancier en opdrachtgever in staat te stellen snel en adequaat bij te 
sturen, foutkansen te voorkomen en continue te verbeteren door 
prestatieafspraken te volgen en te analyseren. Het meten van prestaties is 
hier belangrijk. 

Regisserend 
Opdrachtgeverschap 

Bij regisserend opdrachtgeverschap laten we de expertise (het ‘hoe’) zoveel 
mogelijk over aan de leveranciers, en geeft de opdrachtgever aan ‘wat’ de 
behoefte is. Oftewel, concentreer je op je kerntaak. We geven de marktpartij 
meer verantwoordelijkheid. Het is een procesaanpak die ervoor zorgt dat 
effectiever en efficiënter wordt samengewerkt. 

Relatiemanagement Het opbouwen, verdiepen en verstevigen van langdurige relaties met 
leveranciers. Het betreft het gericht investeren in relaties die waardevol zijn. 
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Bijlages 
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Bijlage 1 – Checklist inkoopprocedure 
 

Processtap Check Omschrijving 

Inkoopbehoefte  Check begroting (goedgekeurd budget) 
 Niet begroot (budgetaanvraag) 
 Strategische keuze (goedkeuring DO) 

Inkoopplan  Omschrijving inkoopbehoefte (waarom willen we dit? / wat is de noodzaak? / wat 
is het doel? / wat is de aanleiding?). Verplaats je in hoe het voor een leverancier 
duidelijk is wat we willen. 

 Check of het al eens is ingekocht 
 Bepalen eenmalige of repeterende levering 
 Make or buy 
 Bepalen inkoopstrategie 
 Bepalen inkoopprocedure 
 Bepalen bouworganisatievorm 
 Benoemen stakeholders / wie zijn de eindgebruikers / wie moeten betrokken 

worden 
 Check MVI 
 Check subsidies 
 Check inkoopsamenwerking / navragen referenties of ervaringen bij collega-

corporaties 
 Wanneer hebben we het nodig? 

Specificeren  Check of hulp van specialist of adviseur nodig is om specificatie op te stellen 
 Omschrijving te leveren prestaties (gedetailleerd of functioneel) 
 Omschrijving omvang 
 Omschrijving verantwoordelijkheden (demarcatie) 
 Total Cost of Ownership (Wat heb je nodig van moment van aanschaf, tot het 

moment dat we er afstand van doen). 
 Omschrijving planning 
 Check wet- en regelgeving 
 Check normen, voorschriften en richtlijnen 
 Check benodigde certificaten, keurmerken of managementsystemen 
 Opstellen uitvraagdocument met o.a.: 

• Opnemen specificatie 

• Bepalen uitsluitingsgronden 

• Bepalen geschiktheidseisen 

• Bepalen gunningscriteria 

• Bepalen beoordelingsmethodiek 

• Omschrijving uitwerking aanbieding 

• Bepalen procedure 
- laagste kosten 
- beste verhouding kosten / kwaliteit 
- hoogste kwaliteit 

Selecteren  Orientatie uit te nodigen leveranciers: 
- Check leveranciersbestand 
- Check leveranciersmarkt 

 Definitieve keuze leveranciers: 
- CreditSafe check leveranciers 

 Check bereidheid deelname 
 Uitvraagdocument versturen naar geselecteerde leveranciers 
 Aanwijzing 
 Gelegenheid tot stellen van vragen 
 Nota van inlichtingen 
 Indienen aanbieding 
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 Toelichting aanbieding 
 Beoordeling aanbieding (bij vastgoedgerelateerde inkopen check met Asset inzake 

PvE) 
 Verificatie 
 Gunningsadvies middels besluitdocument naar directie 
 Gunningsadvies middels besluitdocument naar RvC 
 Voorlopige gunning 
 Bezwaartermijn 
 Definitieve gunning 

Contracteren  Aanstellen contractmanager 
 Opstellen gezamenlijke visie / doelstellingen 
 Definiëren prestaties 
 Afspreken KPI’s 
 Afspreken Overlegstructuur 
 Procesafspraken 
 Afspraken heldere rolverdeling en verdeling van werkzaamheden 
 Financiële afspraken 
 Afspraken vastleggen in opdracht / contract / SLA 
 Implementatie van afspraken binnen de organisatie 

Bestellen  Eenmalige verplichting (opdracht) middels inkooporder vastleggen in Dynamics 
Empire, ter goedkeuring doorsturen en gunnen middels opdrachtbrief (conform 
procuratiereglement) 

 Meerjarige verplichtingen (contract) doorsturen naar contractbeheerder (inkoper) 
t.b.v. vastleggen meerjarige verplichting in contractoverzicht SharePoint. 

Managen  Prestatiemanagement: Meten KPI’s 
 Prestatiemanagement: Overlegstructuur met leverancier en bespreken gemeten 

KPI’s 
 Contractbeheer: Expiratiedata managen 

Evalueren  Uitvoeren leveranciersbeoordeling door medewerkers HEEMwonen 
 Uitvoeren beoordeling HEEMwonen door leveranciers 

Afronding  Bij afronding eenmalige of meerjarige verplichting aandachts- en verbeterpunten 
meenemen voor de start van een nieuw inkoopproces. 
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Bijlage 2 – Motivatieformulier 
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Bijlage 3 - Inkoopplaat 
 

 
 
 


