Workshop

InkoopScan

Deze workshop helpt u in één dag op weg om snel
te weten te komen hoe inkoop er bij uw organisatie
voor staat; zonder uitputtende cijfermatige analyses
en met direct toepasbare uitkomsten. U bent er van
overtuigd dat professionele inkoop uw organisatie
kan helpen om succesvol te zijn. Dus snel
aanpakken en stappen zetten. Hier leert u waar en
hoe te beginnen.
Vaak start men hier met een zogenaamde “spendanalyse”, oftewel; “waar geeft u uw geld aan uit”. Al
uw facturen worden in ellenlange spreadsheets
samengevoegd om zodoende een beeld te krijgen
van het verbeterpotentieel. Deze analyse is zeer
arbeidsintensief en heeft als randvoorwaarde dat alle
informatie ook voor handen moet zijn. Daarnaast
belicht het slechts een heel klein deel van de
“inkoop” binnen uw organisatie, zegt het vooral iets
over gisteren en niets over morgen. En het is vooral
niet gericht op "geld verdienen".
Sneller resultaat
Om u snel op weg te helpen met een effectieve
analyse tool, is de InkoopScan ontwikkeld,
gebaseerd op het InkoopModel. Hierin worden alle
aspecten van inkoop bekeken. Het is dan ook van
belang om die aspecten in onderlinge samenhang te
analyseren en zodoende de kans op succes bij
implementatie van de verbeteringen serieus te
vergroten. Omdat deze methodiek is gebaseerd op
processen en werkwijzen (en niet primair op cijfers),
vormen collega’s uw informatiebron, en die zijn altijd
voorhanden.

Resultaat
Na het doorlopen van deze workshop heeft u
de beschikking over een complete set templates en
de juiste kennis en inzicht om een inkoopscan bij
uw eigen organisatie uit te voeren. Door de
verschillende vragenlijsten per inkoopgebied te
doorlopen, identificeert u de aspecten die voor
verbetering in aanmerking komen.
• Vragen InkoopFunctie
• Vragen InkoopProces
• Vragen InkoopMarketing
• Vragen Inkoop

Data, lokatie en Prijs
Kijk op www.inkoopacademie.nl om te zien waar en
wanneer u deze workshop kunt volgen en wat de
actuele prijs is. Bij de prijs van deze workshop zijn
koffie/thee, lunch, het interactieve, digitale iBook en
de templates en tools inbegrepen.

Contract.
InkoopAcademie BV
Borneolaan 2, 1217 HA Hilversum
t: 035 - 624.38.25
w: www.inkoopacademie.nl

Voor wie
Iedereen die snel structurele verbeteringen in
inkoop wil doorvoeren. Zeer interessant voor MBK
en kleine en middelgrote instellingen.
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