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Een tenderboard is een toezichtsinstrument om scherp te
blijven op projectresultaten en om risico's te beheersen. Daarnaast
kan een tenderboard een bijdrage leveren aan het verkrijgen van draagvlak
voor het strategisch belang van Inkoop. lnskoop sprak met drie
ervaringsdeskundigen.

TENDERBOARD BOUWT AAN
"
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e hadden behoefte aan een gremium dat de kracht
W
zou hebben om vastgelopen inkoopprojecten, ver

oorzaakt door tegengestelde belangen van afdelingen,
weer vlot te trekken en een beslissing te forceren. Zo'n
tenderboard kan dat, omdat deze hoger in de organisatie
zit en doordat de leden geacht worden boven de belangen
te staan en het totaalbelang van de organisatie in de gaten
te houden." Aan het woord is Johan Schepers,
beleidsadviseur bij de Directie Financiën van Erasmus
MC in Rotterdam, met inkoop als speciaal
aandachtsgebied. Drieënhalf jaar geleden werd daar een
tenderboard ingesteld. "Een tweede reden was dat de
tenderboard een kans bood om de functie inkoop en het
belang ervan te verankeren binnen de organisatie."
Bij Isala klinieken in Zwolle wilden zowel de raad van
bestuur als de afdeling Inkoop meer regie hebben op het
inkoopproces. Een tenderboard bood de oplossing. "Er
was een gemeenschappelijk belang. Dal had ook te
maken met de kanteling waarmee de organisatie toen, in
2003, bezig was. Doordat de decentrale integrale
verantwoordelijkheid toenam, ontstond de behoefte om
de inkoop te stroomlijnen

en op een goede manier met elkaar te kunnen afstemmen",
vertelt manager Inkoop a.i. Gea Oord. "Je wilt tenslotte wel
dat de lijn voldoet aan een aantal voorwaarden als het gaat
om inkoop. Met een tenderboard heb je daar grip op."
Betrokken bij Inkoopproces

De tenderboard van het Erasmus MC adviseert de raad van
bestuur omtrent het inkoopbeleid voor de komende
planperiode. Schepers: "Daarnaast stelt de tenderboard het
inkoopjaarplan vast dat wordt voorbereid door de afdeling
Inkoop. Alle inkoopprojecten uit het jaarplan, in totaal zo'n
veertig stuks, worden door de tenderboard besproken. De
projecten in het jaarplan worden gekozen op basis van
spend, strategisch belang, personele gevolgen en dergelijke."
De tenderboard van Isala klinieken functioneert ongeveer
hetzelfde: de board stelt ook de projecten voor het komende
jaar vast en projecten die uitkomen boven een bepaald
bedrag moeten worden voorgelegd aan de tenderboard.
"Bij inkooptrajecten is de tenderboard op twee momenten
betrokken: bij het goedkeuren van de projectopdracht en bij
het gunningsadvies", aldus Oord. De tenderboard van het
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goede lijn uit." Oord vertelt dat de tenderboard in het begin wel
als controlemechanisme werd gezien. "Men voelde zich aangetast
in de net verworven decentrale bevoegdheid. Maar daar is nu
geen sprake meer van. Dat hangt samen met de houding van de
tenderboard: er moet sprake zijn van een dialoog, niet van een
ondervraging."
Ook Schepers is tevreden. "Jaarlijks evalueren we de werking van
de tenderboard en die evaluaties zijn altijd positief. Wat ik het
belangrijkste vind, is dat de tenderboard heeft gezorgd voor
meer interne samenwerking. Afdelingen trekken nu wel degelijk
met elkaar op bij de aanschaf van nieuwe apparatuur." Vanuit de
accountmanagers van de afdeling Inkoop hoort Schepers nog wel
eens dat de komst van de tenderboard voor extra werk heeft
gezorgd. "Ze moeten bepaalde procedures volgen. Sommigen
vinden het wat bureaucratisch daardoor en anderen vinden het
lastig dat ze tussentijds moeten rapporteren en soms moeten
wachten op de reactie van de tenderboard. Die vertraging zou je
als een nadeel kunnen beschouwen. Aan de andere kant, de
opmerkingen van de tenderboard snijden nog steeds hout,
waardoor de kwaliteit van de aanbesteding nog altijd toeneemt."

PROFESSIONALISERINCi
Erasmus MC is op drie momenten betrokken, vertelt Schepers.
"De board neemt een beslissing over het kick-offdocument
waarin staat wat de scope van het project is, wat het beoogde
resultaat is en wat de doorlooptijd is. Ook het
aanbestedingsdocument wordt door de tenderboard beoordeeld
en ten slotte komt het project nog een keer ter tafel kort voordat
het contract met de leverancier wordt gesloten."
Toegevoegde waarde

Oord is erg te spreken over de werking van de tenderboard. "Het
gaat niet alleen om een goede afstemming, maar veel meer om de
dialoog. Het komt geregeld voor dat wij naar aanleiding van
projectvoorstellen de gebruikers vragen om in de vergadering
van de tenderboard te komen uitleggen wat de overwegingen zijn
geweest achter een voorstel. Dat is een belangrijke toegevoegde
waarde. Je moet als tenderboard niet doorschieten naar control;
als je dat te veel doet, loop je het risico dat er een contract wordt
afgesloten dat onvoldoende wordt benut door de specialisten.
Dat is dus ook de reden dat we er met elkaar over praten, over de
overwegingen erachter. Over het algemeen komt daar in
consensus een
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Opvoeden

Volgens Schepers professionaliseert een tenderboard de
inkoopfunctie. "Twintig jaar geleden besliste de medicus zelf
bij wie hij de apparatuur kocht. Dat tijdperk hebben we
gelukkig achter ons. Een tenderboard is een erkenning van het
strategisch belang van de inkoopfunctie. Het dwingt
tegelijkertijd de accountmanager zijn vak goed uit te oefenen
en de projecten gedegen voor te bereiden. Want er kijkt wel
een commissie mee die steeds meer ervaring krijgt en daardoor
steeds kritischer wordt."
"De tenderboard helpt bij het leveranciersneutraal specificeren
van de programma's van eisen", aldus Oord. "Dat is een
belangrijk punt. En het voedt de organisatie op in het stra
tegisch belang van inkoop. Want professionaliseren van je
inkoopproces betekent ook dat je organisatiebreed wilt dat de
specialisten zo veel mogelijk gebruikmaken van contracten en
dat er een goede afstemming plaatsvindt met inkoop. Met een
tenderboard maak je dat voortdurend bespreekbaar." Oord
denkt dat een tenderboard zonder deelname van de raad van
bestuur minder kracht heeft. "De raad
van bestuur-deelname geeft de tenderboard een belangrijke
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''Een tenderboard zorgt voor meer
interne samenwerking"

formele status. Zonder hen hangt de kracht van de tender
board af van de mensen die erin zitten en de informele kracht
die zij hebben."
Ook Schepers denkt dat deelname van de raad van bestuur een
noodzakelijke voorwaarde is voor een tenderboard.
"Dat betekent wel dat je als inkoop al redelijk hoog in de
organisatie moet zitten. De raad van bestuur moet ervan
overtuigd zijn dat inkoop van strategisch belang is en dat ze
daar tijd in moet steken. Dus als dat nog niet zo is, moet je
daarmee beginnen." Ook geeft hij aan dat het inrichten van een
tenderboard slechts een onderdeel is van de gehele
inkoopstrategie. "Van belang is dat je je hele inkoopfunctie
goed inricht. Dat betreft niet alleen strategisch-tactisch
inkopen, maar ook het operationele deel. Als je je bestelfunctie
en je bestelsystemen niet op orde hebt, dan heb je
waarschijnlijk ook geen goede managementinformatie. Dan
kun je dus je projectplan niet goed opzetten. Als je
al wat verder bent in de ontwikkeling van de inkoopfunctie en
je de stap wilt maken naar een echt professionele inkoop
functie die is verankerd in de top van je organisatie, dan is het
inrichten van een tenderboard een heel logische stap."

]

staan bij de implementatie van het nieuwe inkoopbeleid." De
tenderboard is op twee momenten betrokken: bij het bepalen
van de te volgen strategie en voordat er tot een gunning
wordt overgegaan. "Onze businessdirecteuren moeten in de
vergadering van de tenderboard hun overwegingen toelichten.
Je merkt dat ze zich daardoor uitgedaagd voelen. Ik kan een
tenderboard echt iedereen aanraden."

Een a a n r a d er

Ook buiten de zorgsector en bij niet-aanbestedingsplichtige
organisaties blijkt een tenderboard toegevoegde waarde te
hebben. Zo startte ANWB vorig jaar met een tenderboard.
Maria van Oeveren, manager Inkoopmanagement, vertelt
waarom. "Drie jaar geleden is het besturingsmodel van ANWB
aangepast. Inkoop heeft hierbij een belangrijkere positie
gekregen, direct onder de hoofddirectie. Ik ben sinds die tijd
bezig met het ontwikkelen van de inkoopfunctie binnen de
organisatie. De CPO van ANWB, Roland Wanders, heeft bij
Shell ervaring opgedaan met een tenderboard en opperde dat
het mogelijk wat voor ANWB zou kunnen zijn." Met het
inrichten van de tenderboard heeft Van Oeveren twee
belangrijke doelstellingen gerealiseerd. "We hebben de leden
van de hoofddirectie betrokken bij alles wat met inkoop te
maken heeft. Daarnaast zijn inkoopprocessen en -procedures
gestroomlijnd en gewaarborgd. De tenderboard is dus echt een
belangrijk onderdeel van het professioneel organiseren van de
inkoopfunctie, met name ook vanwege het boardroom
alignment. De leden van de hoofddirectie zijn nu betrokken bij
alle grote inkoopbeslissingen en worden gedwongen mee te
denken over de richting die moet worden gekozen." Een
bijkomend voordeel van die betrokkenheid van de
hoofddirectie is ook dat zij het belang van inkoop meegeeft aan
de business. "Dat maakt dat we sterker
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vaststellen van de mate van allgnment Is de focus van de

organisatie; het ambitieniveau van Inkoop ten aanzien van de
negen boardroomthema's en het huidige niveau van lnl<oop
worden uitgevoerd door inkoopconsultants van Benefit.
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