
  

Sourcing van middelen en services 

Make, buy or ally? 
Naarmate uw bedrijf groeit, groeien uw sales-
organisatie, bedrijfsvoering en inkoop-processen 
mee. Deze transformatie brengt nieuwe 
uitdagingen op het gebied van sourcing. Meer 
sales betekent meer productie. En meer 
productie betekent meer personeel en inkoop 
nodig. Maar hoe source je dat?  
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Sourcing Strategie Framework 
 
Sourcing Strategie ontwikkelen 
Alles staat of valt met een goede strategie. We beginnen met een gedegen 
analyse van uw behoefteprofiel, met uw groei als uitgangspunt. We kijken 
naar uw spend en naar uw supply markt. Op basis daarvan adviseren we 
over de mogelijke scenario’s betreffende scoping, categoriemanagement, en 
keuzes ten aanzien van outsourcing, carve-outs, offshore transformaties en 
SaaS transformaties en de daarbij bestaande risicoprofielen. 
 
Procurement Plan opstellen 
De inkoop van dienstverlening en producten van de gewenste kwaliteit 
tegen de juiste voorwaarden is vaak een lang proces van leveranciers 
zoeken, offertes vergelijken, voorwaarden en prijzen uitonderhandelen en 
contracten opstellen. We maken een goed doordacht plan hoe u dit proces 
zo efficiënt mogelijk doorloopt met de voor uw organisatie meest gunstige 
uitkomst. 
 
Selectie en contractering 
Na het opstellen van het procurement plan is het tijd voor executie. Het 
opstellen van product- en leveringseisen, contract(vormen) en selectie- en 
beoordelingsmechanismen waardoor u verzekerd bent van de juiste 
ketenpartners. En natuurlijk de onderhandeling en contractering zelf. 
 
(Keten)regie voeren 
Na transformatie gedurende de operatie is het zaak regie te voeren over uw 
supply-keten. Dankzij een goed doordacht plan heeft u hiervoor nu 
voldoende sturingsmechanismen in handen. Uiteraard is dit een cylcisch 
proces, waarbij we continue op zoek zijn naar optimalisatie. Immers, uw 
bedrijf groeit gewoon door en uw sourcing strategie moet meegroeien. 

Meer weten? 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met onze Principal Consultant voor 
deze dienstverlening, Sander Boerema op 06 
15 59 92 83, of lees onze whitepapers op 
www.perzival.nl. 

Uw plaats in de waardeketen 
“Blijf ik bij mijn kernactiviteiten en laat ik derden mijn niet-core bedrijfsprocessen regelen?” Voor sommige bedrijfsfuncties ligt de 
keuze voor de hand: hosting van websites, drukwerk en soms ook boekhouding en IT. Weinig bedrijven doen dat in huis. Maar 
daar waar u uitbesteedt, vermindert uw grip en controle en moet u vertrouwen dat derden uw belangen en die van uw klanten 
goed behartigen. Dat brengt risico’s met zich mee.  
Toch maar alles zelf doen dan? Maar dan loopt u weer kans om toegevoegde waarde van uw leveranciers (als ketenpartners) te 
missen. Steeds vaker zien we een kanteling van hiërarchische structuren naar waardeketens; het overlaten van ‘niet-core’ 
activiteiten aan gespecialiseerde bedrijven die ieder op hun eigen expertise waarde toevoegen aan de keten. Hierbij is een 
groeiende behoefte aan grip op wendbaarheid, veerkracht en snelheid over de hele keten van partijen die van elkaar afhankelijk 
zijn in het leveren van toegevoegde waarde aan een klant. 
Een goede sourcing strategie zorgt ervoor dat u grip houdt op sourcing en tegelijkertijd uw klanten optimaal laat profiteren van 
de toegevoegde waarde van uw ketenpartners. Wij gebruiken hiervoor ons Sourcing Strategy Framework. 


