
Woningcorporaties geven gemiddeld meer dan 70% van hun 
kosten uit aan externe opdrachtnemers. De prestaties van 
deze opdrachtnemers hebben een grote invloed op de kosten 
en de kwaliteit van de woningportefeuille en daarmee op de 
huurdertevredenheid, betaalbaarheid en het realiseren van de 
doelstellingen van corporaties. Daarnaast ondervinden  
corporaties een groeiende druk vanuit toezichthouders en 
publieke opinie op transparantie, doelmatigheid en rechtmatig 
handelen. Professioneel inkoop- en contractmanagement is 
daarmee van strategische waarde voor iedere corporatie.

Dit symposium geeft inzicht in de samenhang tussen inkoop
beleid, -organisatie en inkoopprocessen. Daarnaast leert u 
meer over de kansen en risico’s van de inkoopfunctie binnen 
een woningcorporatie en het potentieel ervan in relatie tot de 
corporatiedoelstellingen en worden succesvolle praktijkervarin-
gen bij corporaties besproken. 

Als deelnemer krijgt u een compleet beeld van de impact van 
de inkoopfunctie op de corporatie en haar doelstellingen en 
kunt u hier in de praktijk direct mee aan de slag.

Voor wie?
Dit symposium is bij uitstek interessant voor iedereen die op 
strategisch niveau actief is bij een woningcorporatie zoals o.a. 
directeuren, bestuurders, commissarissen, toezichthouders, 
directieleden, controllers of (senior) management leden. 

Uw investering
€ 325,- exclusief BTW en inclusief lunch, koffie, thee en 
netwerkborrel.

Symposium - De strategische waarde van 
inkoop bij corporaties
Datum: maandag 14 september 2017
Tijd: 13.30 uur – 17.00 uur 
Locatie: Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort

De strategische waarde van inkoop bij corporaties

Lees meer op www.ivvd.nl/symposium-inkoop

12.30 uur - Ontvangst met inlooplunch
13.30 uur - Inkoop in strategisch persectief

 Ruud Stassen, directeur INK
14.15 uur - Van strategie naar executie: Professioneel 

 inkopen en contractmanagement
 Dennis Swart, partner Trevian

15.00 uur - Pauze
15.30 uur - Inkoopsamenwerking: Praktijkerveringen bij 

 Nieuwe Lente
 Roel van Gurp, directeur-bestuurder Casade en 
 Koen Kerstens, programmamanager Nieuwe Lente

16.15 uur - Inkoopaudit: Toetsing en verbetering van 
 inkoopprocessen
 Pieter de Boer, senior manager BDO Advisory

17.00 uur - Netwerkborrel

Het gehele programma met sprekers vindt u op de achterkant 
van deze flyer of op www.ivvd.nl/symposium-inkoop

Programma

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Roel Meulenbeld
mobiel: 06 - 533 08 379
email: roel.meulenbeld@ivvd.nl

14 
sept



14 
sept

12.30 uur – ontvangst met inlooplunch
13.30 uur – aanvang

Inkoop in strategisch perspectief - Ruud Stassen
Ruud Stassen presenteert aan de hand van het INK-model waar de inkoopfunctie gepositioneerd wordt, 
welke integrale bijdrage de inkoopfunctie levert aan een organisatie en waar verbeterpotentieel zit. Hij 
richt zich met name op de organisatiegebieden leiderschap, strategie en beleid, managen van middelen 
en processen waar de focus van inkoop wordt bepaald. Verder gaat hij in op de resultaatsgebieden 
klantresultaten en bedrijfsresultaten omdat deze door inkoop worden beïnvloed. 

Van strategie naar executie: Professioneel Inkopen en contractmanagement - Dennis Swart
Het is van strategisch belang om die partijen uit de markt te selecteren die maximaal bijdragen aan de 
doelstellingen van uw corporatie en deze relaties optimaal te onderhouden. Om dit te realiseren is een 
gestructureerde projectmatige aanpak noodzakelijk. Dennis Swart presenteert hiervoor de stappen van de 
Best Practice systematiek en behandelt de toevoegde waarde van contract management voor zowel de 
huurder, opdrachtgever als opdrachtnemer. 

15.00 uur – pauze

Inkoopsamenwerking: Praktijkervaringen bij Nieuwe Lente - Roel van Gurp en Koen Kerstens
Roel van Gurp, directeur-bestuurder van Casade, is voorzitter van de stuurgroep Nieuwe Lente en deelt 
tijdens deze sessie de ervaringen op bestuurlijk niveau en impact op zijn eigen organisatie. Als 
programmamanager van deze inkoopsamenwerking zal Koen Kerstens dieper ingaan op de resultaten 
en het ontwikkelpad die de corporaties hebben doorlopen.  

Inkoopaudit: Toetsing en verbetering van inkoopprocessen - Pieter de Boer
BDO en Trevian hebben in samenwerking een praktisch model ontwikkeld om de uitvoerende werking van 
inkoopbeleid en -processen te toetsen. Pieter de Boer van BDO zal in deze sessie een toelichting geven op 
het Audit Framework. Het doel van deze inkoopaudit is om inzichtelijk te maken in welke mate uw 
organisatie voldoet aan de voorgeschreven processen, dan wel waar verbeterpunten naar professioneel 
opdrachtgeverschap mogelijk of noodzakelijk zijn. 

17.00 uur – netwerkborrel

Programma

In 2013 zijn de Brabantse corporaties Casade, WonenBreburg, Zayaz en AlleeWonen gestart met een samenwerking op inkoop 
(Nieuwe Lente). Sindsdien zijn er vele gezamenlijke inkoopprojecten uitgevoerd en hebben de organisaties een kwalitatieve 
sprong gemaakt op de borging van inkoop- en contractmanagement binnen de deelnemende corporaties. In 2015 is er een 2de 
spoor van deze inkoopsamenwerking gestart tussen de Brabantse corporaties Area Wonen, Brabant Wonen, Tiwos Stadlander 
en WEL. Deze corporaties hebben hierdoor versneld kunnen leren van reeds opgedane ervaringen. 

Inschrijven kan op www.ivvd.nl/symposium-inkoop


