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Abstract  
Inleiding: Jaarlijks spenderen Belgische ziekenhuizen ongeveer 2,8 miljard euro 

aan aankopen van goederen en diensten. Dit is een groot bedrag die efficiënt 

besteed moet worden. Daarom zijn tal van aankoopmodellen en 

aankoopmaturiteitsmetingen ontwikkeld.  

 

Doelstelling: Het doel van deze studie is om de stand van zaken omtrent 

aankoopprocessen en aankoopmaturiteit te identificeren. Hiervoor worden in vijf 

ziekenhuizen een maturiteitsmeting uitgevoerd. De maturiteitsmeting gaat na op 

welke aankoop onderdelen verbetering en groei mogelijk is. Het doel is dat 

ziekenhuizen na het waarnemen van de resultaten actie ondernemen om hun 

aankoopbeleid te optimaliseren.  

 

Methode: Tijdens de empirische studie wordt gebruik gemaakt van een 

gestandaardiseerde vragenlijst, namelijk het Model voor Maturiteitsmeting in de 

zorg (MMM+). Dit model gaat aankoop gaan bevragen op zes verschillende 

vlakken aangaande organisatie, personeel, beleid, informatiesystemen, 

procedures en processen en relatiebeheer. Ieder onderdeel wordt gescoord op 

een vijfpuntenschaal en hiervan wordt de gemiddelde score berekend, de 

maturiteitsscore van het aankoopbeleid.  Deze resultaten worden onderling 

vergeleken tussen de vijf ziekenhuizen. Ook wordt een nulmeting uitgevoerd met 

de resultaten van het model die enkele jaren geleden werd afgenomen.  

 

Onderzoeksbevindingen: Na het afnemen van het MMM+ kan er worden 

vastgesteld dat het aankoopdepartement van de ziekenhuizen het slechtst scoort 

op de onderdelen personeelsbeleid en relatiebeheer. Beste score wordt 

vastgesteld voor het onderdeel informatiesystemen.  

 

Hoofdconclusie: Aankoopmaturiteit is bij het grootste deel van de ziekenhuizen 

ondermaats. Een groot probleem situeert zich bij het uitschrijven van processen 

en procedures die het aankoopproces ondersteunen. De overgang van 

operationeel aankoopbeleid naar strategisch aankoopbeleid loopt moeizaam.  
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Inleiding 

 
Aankoopbeleid is een topic dat sinds 1980 van steeds toenemend belang geniet. 

De laatste 40jaar zijn er talrijke theorieën rond aankopen ontwikkeld en 

verschenen in de literatuur. Ook in de gezondheidszorg wordt deze topic niet uit 

de weg gegaan. In België gaat er ongeveer 10% van het bruto binnenlands 

product naar de gezondheidszorg. Ziekenhuizen maken hier een groot deel van 

uit. In België zijn er in totaal 91 ziekenhuizen, waarvan er zich 51 in Vlaanderen 

bevinden. Alle ziekenhuizen samen hebben een omzet van 14 miljard euro. Het 

uitvoeren van aankopen van zowel goederen en diensten neemt 2,8 miljard euro 

in beslag. Om dit hoge bedrag onder controle te houden dienen aankopen op de 

meest efficiënte en effectieve manier te gebeuren (Gielenst & Dessoy, 2016). 

Een ziekenhuis wordt op verschillende manieren gefinancierd. Ongeveer 40% 

van de financiering gebeurt door de overheid, een andere 40% is afkomstig van 

de afhouding van honoraria van artsen. De laatste 20% is afkomstig uit de 

werking van de ziekenhuisapotheek. Financiering van een ziekenhuis is vaak 

ontoereikend en aan verandering onderhevig. Hierdoor moeten middelen op de 

meest efficiënte manier worden ingezet en aankopen dienen te gebeuren op de 

meest effectieve wijze. Om dit te bereiken is samenwerking noodzakelijk. Dit 

wordt ook benadrukt door de overheid die aanstuurt op het vormen van 

netwerken tussen verschillende ziekenhuizen die akkoorden met elkaar gaan 

afsluiten (Van Herck, 2009). 

Door de complexe financiering en de beperkte winstmarges die ziekenhuizen 

hebben worden op verschillende manieren maatregelen getroffen. Deze 

maatregelen zijn meer dan welkom daar het gemiddeld courant resultaat van de 

Vlaamse ziekenhuizen gedaald is tot minder dan 1%  (Gielenst & Dessoy, 2016). 

In eerste instantie wordt er nagezien om het personeel efficiënter in te zetten. De 

ziekenhuissector stelt momenteel 97.659 voltijdse equivalenten te werk. Dit 

maakt personeel de grootste kost voor een ziekenhuis. In tweede instantie 

kunnen maatregelen getroffen worden in verband met de aankoop van goederen 

en diensten. Maatregelen aangaande aankoop kunnen betrekking hebben op de 
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organisatie van aankoop, de gebruikte informatiesystemen, het al dan niet 

toepassen van aankoopprocedures,…  (Gielenst & Dessoy, 2016).  

De organisatie en evaluatie van een aankoopdepartement in een ziekenhuis 

wordt het hoofdpunt van deze masterproef. In het eerste deel, de systematische 

literatuurstudie, wordt nagegaan hoe een aankoopproces georganiseerd wordt 

en in welke mate dit geëvalueerd wordt. In het twee onderdeel, het empirisch 

gedeelte, wordt onderzocht in welke mate ziekenhuizen gebruik gaan maken van 

aankoopprocessen en strategieën en dit aan de hand van een 

gestandaardiseerde vragenlijst. Onderstaande vraag staat tijdens de empirische 

studie centraal:    

“Heeft het uitvoeren van een aankoopmaturiteitsmeting een positief  effect 

op de werking van een aankoopdepartement van ziekenhuizen?” 

Indien dit een positief effect teweeg brengt wordt achterhaald aangaande welke 

onderdelen van het aankoopproces het ziekenhuis vooruitgang boekte.  

Het doel van het systematisch literatuuronderzoek is het belichten van de 

aankooporganisatie en de mogelijke aankoopstrategieën. Eerst en vooral wordt 

gefocust op het aankoopproces (hoofdstuk 1.2). Dit proces wordt duidelijk 

gemaakt aan de hand van een theorie opgesteld door Van Weele. Centraal staat 

de machtsrelatie tussen de aankoper en de leverancier (hoofdstuk 1.3). De 

afhankelijkheidskwestie zal de keuze voor een specifieke inkoopstrategie 

ondersteunen. Niet alleen de relatie met de leverancier is belangrijk. Ook nieuwe 

toetreders, kopers en substituten moeten mee in rekening genomen worden. Het 

beschrijven hiervan gebeurt aan de hand van drie verschillende modellen: theorie 

van Kraljic, vijf krachten model van Porter en de theorie van Quayle. Nadat het 

aankoopdepartement deze zaken heeft vastgesteld kan een aankoopstrategie 

(hoofdstuk 1.4) worden geformuleerd. Hierbij is het beschrijven van de 

aankooporganisatie heel belangrijk. De aankoopstrategie kan belicht worden 

vanuit verschillende standpunten. Er kan een strategie opgesteld worden aan de 

hand van het analytisch hiërarchisch proces om op die manier op een 

gestructureerde manier aankoopkeuzes te maken.  Ook kan een ziekenhuis 

focussen op de maatschappelijke verantwoordelijkheden die ze dragen door op 
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een sociaal verantwoorde manier aankopen te verrichten. Een 

maturiteitsevaluatie (hoofdstuk 1.5) wordt vervolgens uitgevoerd. Verschillende 

modellen zijn beschikbaar die polsen naar de effectiviteit, efficiëntie en 

organisatie van de inkoopafdeling.  Hieromtrent bestaat het 

inkoopontwikkelingsmodel van Van Weele. Het meten van de maturiteit kan 

gebeuren aan de hand van een aankoopmaturiteit beoordeling. In de literatuur 

zijn hier enkele theorieën rond bekend zoals Keough/ Van Weele en MSU++  zijn 

hiervan twee voorbeelden. Gedurende dit gebeuren dient ten alle tijde rekening 

gehouden te worden met de wet overheidsopdracht (hoofdstuk 1.6) daar een 

openbaar ziekenhuis een publiekrechtelijke instantie is.  

Het uitvoeren van een maturiteit meting is wat plaatsvindt onder het empirisch 

luik. Hiervoor worden vijf ziekenhuizen geïncludeerd. Er werd gekozen voor vijf 

ziekenhuizen die reeds samenwerken aan de hand van een gezamenlijk 

aankoopplatform. De oprichting van het aankoopplatform werd in goede banen 

geleid door het bedrijf AAA+ partners in de zorg. Dit bedrijf is eveneens 

verantwoordelijk voor het opstellen van de gebruikte maturiteitsmeting model 

(MMM+).De maturiteitsmeting in de ziekenhuizen gebeurt via een interview met 

de directeur verantwoordelijke voor aankoop en de aankoopverantwoordelijke. 

De verschillende percepties worden vergeleken en de achterliggende betekenis 

wordt achterhaald. Evenals wordt een nulmeting uitgevoerd daar de meting via 

het model enkele jaren geleden in ieder ziekenhuis al eens plaatsvond. Ook wordt 

een benchmarking toegepast tussen de ziekenhuizen onderling. Het schetst een 

beeld waar de organisatie zich bevindt op vlak van aankoopbeleid en organisatie. 

Aan het MMM+ zijn eveneens actiepunten gekoppeld die ervoor zorgen dat het 

beleid op vlak van aankoop verbeterd kan worden. Door regelmatig gebruik te 

maken van het MMM+ kan het level van de maturiteit in de ziekenhuizen stijgen. 

Door een nulmeting uit te voeren kan er ingeschat worden in welke mate het 

model en de actiepunten invloed hebben op de verbetering van de 

aankooporganisatie.  
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1. Systematische literatuurstudie  

1.1 Inleiding  

Het doel van de systematische literatuurstudie is het belichten van de 

aankooporganisatie. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de relatie tussen de 

aankoper en leverancier. Vervolgens wordt gefocust op het formuleren van een 

aankoopstrategie. Als laatste wordt de aankoopmaturiteitsmeting besproken.  De 

centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:  

“Welke aankoopprocessen leiden tot een geoptimaliseerd aankoopbeleid 

en op welke manier kan dit geëvalueerd worden?” 

1.2 Aankoopproces  

1.2.1 Definitie  

Een éénduidige definitie voor de organisatie van aankopen is niet terug te vinden 

in de literatuur. Er bestaan tal van voorbeelden maar de interpretatie is 

gelijklopend. Hieronder worden twee definities weergegeven.  

Het proces van het beheren van alle inkoopaspecten zorgen dat werken, 

leveringen en diensten nodig voor de bedrijfsvoering aanwezig zijn tegen 

meest gunstige voorwaarden (LudovicDeBulck, 2016). 

Het proces van verwerving van goederen en/ of diensten, aan de best 

mogelijke kosten, terwijl het aan de behoeften van de koper in termen van 

kwaliteit, hoeveelheid, tijd en locatie voldoet (Bloch, 2011). 

1.2.2 Beschrijving  

Het uitvoeren van een aankoopproces in een organisatie bevindt zich op micro-

economisch terrein. Het gaat om een analyse van een welbepaalde leverancier 

samenhangend met de analyse van het product (LudovicDeBulck, 2016). 

Een organisatie kan te maken krijgen met drie verschillende soorten aankopen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe opdrachten, een 

herhalingsaankoop die gewijzigd wordt en een gewone herhalingsaankoop. Bij 

een nieuwe opdracht wordt er product gekocht bij nieuwe leverancier waar nog 

geen samenwerking aan vooraf is gegaan. Een herhalingsaankoop met een 

gewijzigde opdracht wordt een nieuw product gekocht bij een bekende 

leverancier of een bestaand product bij een nieuwe leverancier. Een normale 
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herhalingsaankoop beschrijft een eerder gebeurde aankoop die bij dezelfde 

voorwaarden herhaald wordt (Peelen, 1989). 

Het uitvoeren van de aankopen voor een ziekenhuis gebeurt door een team. Het 

team en de bijhorende functies worden duidelijk gemaakt aan de hand van een 

organigram. Er wordt onderscheid gemaakt tussen strategische aankopen en 

operationele aankopen. Op strategisch niveau worden  beslissingen genomen in 

verband met investeringen, de strategie en de aankoopplanning die men wil 

volgen. Het operationeel niveau voert de aankopen uit. Doorlopende opdrachten 

zijn de verantwoordelijkheid van dit niveau. Een samenwerking tussen beide 

niveaus is belangrijk om op één lijn te zitten en een gelijklopende perceptie te 

hanteren.  

Aankopers staan in nauw contact met de leveranciers en onderhandelen de 

aankoopvoorwaarden. Goede aankoopvoorwaarden dragen bij tot een betere 

financiële gezondheid van de organisatie. Hoewel de prijs van een product 

belangrijk is mag de kwaliteit niet uit het oog  verloren worden. Kwaliteitsvolle 

producten dienen gehanteerd te worden in de gezondheidszorg.  

Het is dan ook ten allen tijde belangrijk dat de aankoper goed op de hoogte blijft 

van de marktprijzen om op deze manier beter te anticiperen op veranderingen. 

Marktonderzoek is hierbij een must. Er mag niet blindgestaard worden op één 

leverancier voor een bepaald product (Robinson, 2008). 
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1.2.3 Verschillende stappen van een aankoopproces 

Verschillende stappen die gevolgd worden om het aankoopproces uit te voeren 

worden weergegeven aan de hand van de theorie van Van Weele (Van der Valk 

& Rozemeijer, 2009). De theorie beschrijft het proces van aankoop in 6 stappen. 

In de figuur hieronder staan de 6 stappen beschreven (Goudoever, 2008). 

Figuur 1: aankoopproces Van Weele 

 

1.2.3.1  Aankoopproces Van Weele: zes stappen 

Het start met het specifiëren (1) van de aankoop. Wat heeft de onderneming 

precies nodig? De eerste stap beschrijft de behoeftes en noden van een 

organisatie. Deze behoeftes kunnen gespecifieerd worden in drie aspecten:  

- Functionele specificatie: beschrijft de functie die het product moet inlossen 

voor de gebruiker. Deze specificatie is meestal kort en bondig 

- Concept specificatie: geeft op een nauwkeurige manier weer welke 

behoeftes moeten worden vervuld.   

- Detail specificatie: beschrijft op een gedetailleerde manier de concept 

specificatie die moet worden gerealiseerd.  

 

De detail specificatie is opgebouwd uit verschillende delen zoals de technische 

specificatie, de commerciële (prijszetting en korting), logistieke afspraken 

(voorwaarden levering, leveringstermijn, plaats voorraad), kwaliteit beschrijving 

(kwaliteitsnorm) en juridische afspraken (rechten en plichten van zowel de 

organisatie en de leverancier).  

Nadat alles in detail beschreven werd, wordt er overgegaan tot selectie (2) van 

leveranciers. In praktijk overlapt de selectie vaak met de specificatie. Er gebeurt 

een marktonderzoek gevolgd door de opstelling van een lijst met potentiële 
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leveranciers. Bij de geselecteerde leveranciers wordt overgegaan tot offerte 

aanvraag.. Als alle offertes ontvangen werden gaat het ziekenhuis over tot het 

maken van een keuze.  

Vervolgens wordt een contract (3) opgemaakt en met wederzijdse instemming 

aangegaan. Om een contract tot stand te brengen gebeuren vaak 

onderhandelingen tussen beide partijen die hun eigenbelang verdedigen. Er 

worden afspraken gemaakt in verband met condities, inkoopvoorwaarden, 

boetes en premies.  

Als een contract opgemaakt is, wordt er overgegaan tot het plaatsen van een 

bestelling (4). Om op een efficiënte wijze te handelen wordt er gebruik gemaakt 

van bestelroutines. Hierbij wordt een bestel/orderbon gehanteerd. Het is niet 

noodzakelijk dat de bestelling wordt geplaatst door de aankoper. Het kan ook 

door de opdrachtgever, interne klant of budgethouder gebeuren.  

De vijfde stap in het proces is het bewaken (5)  van de bestelling. Er moet worden 

toegezien dat de bestelde producten ook daadwerkelijk geleverd worden. De 

laatste stap van de procedure is de nazorg en evaluatie (6). De factuur wordt 

vergeleken met de originele bestelling en eventuele leveringsproblemen worden 

opgelost. Indien nodig kan de leverancier beoordeeld worden volgens een 

bepaalde ranking.  

De eerste drie stappen in het proces behoren onder het tactisch deel van het 

aankoopproces. Er worden bepaalde zaken beslist maar een definitieve aankoop 

gebeurt nog niet. De laatste drie stappen behoren onder de operationele inkoop. 

Hier wordt overgegaan tot aankoop.  

1.2.3.2 Knelpunten 

Gedurende het inkoopproces kunnen enkele knelpunten voorkomen. 

Specificaties kunnen op een te uitgebreid gedetailleerde wijze uitgevoerd 

worden. Een ander struikelpunt is het plaatsen van bestellingen bij bevriende 

instellingen. Er wordt niet gezocht naar andere leveranciers omdat men de 

andere partij niet in diskrediet wil brengen of er is sprake van een opgebouwde 

wedekerigheidsrelatie. Het is ook belangrijk om na te gaan of de contracten 

voldoende in detail worden opgesteld. Zo kunnen misverstanden vermeden 
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worden. Als de levering uiteindelijk geleverd wordt moet deze gecontroleerd 

worden. Vaak worden tekorten weergegeven door de eindgebruiker van het 

product. Het is belangrijk dat problemen tijdig gedetecteerd en opgelost worden 

zodat leveranciers adequaat beoordeeld kunnen worden (Weele, 2007). 

1.2.4 Besluit aankooporganisatie 

Om aankopen op een efficiënte manier tot uitvoering te brengen wordt het best 

gebruik gemaakt van een gestructureerd proces. Het begint met het herkennen 

van een bepaalde behoefte tot de evaluatie van deze behoefte. Het proces die 

men doorloopt bij aankoop dient aangepast te worden afhankelijk van het product 

of dienst die men aankoopt. Door iedereen op de hoogte te stellen van dit proces 

kan op de juiste manier worden ingegrepen indien dit nodig zou zijn. 

Het beschreven inkoopproces door Van Weele moet in bepaalde mate 

genuanceerd worden als dit gekoppeld wordt aan de gezondheidszorg. Een 

ziekenhuis werkt met overheidsmiddelen. Daarom moet er gebruik gemaakt 

worden van een lastenboek als men een aankoop wilt uitvoeren. Ook moet een 

publiek traject gevolgd worden. Dit houdt in dat er een publicatie dient te zijn van 

de aankoop zodat alle leveranciers de kans hebben om deze opdracht binnen te 

halen. Vervolgens wordt de aankoop toegewezen aan een bepaalde leverancier 

en kan het bestelproces gestart worden.  

1.3 Relatie organisatie en leverancier 

Wanneer er een aankoop plaatsvindt groeit er een verhouding tussen de 

aankoper en de leverancier. Deze relatie kan als oppervlakkig beschouwd 

worden of er kunnen partnerrelaties ontstaan.  

Er worden drie modellen gebruikt met een verschillende focus aangaande relatie 

tussen organisatie en leverancier tijdens het aankoopgebeuren en nadien. De 

eerste theorie is opgesteld door Kraljic. Centraal hier staat de machtsrelatie 

tussen beide partijen. Deze machtsrelatie wordt gezien als het fundament voor 

de aankoopstrategie. Vervolgens wordt het vijfkrachtenmodel van Porter 

geanalyseerd.  De macht wordt deels gesitueerd bij leveranciers maar evenals 

bij kopers, substituten, nieuwe toetreders en concurrenten. De laatste theorie is 
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deze van Quayle. Hierbij wordt gefocust op de hoeveelheid leveranciers en de 

gevolgen die hieraan verbonden zijn.  

1.3.1 Theorie van Kraljic  

1.3.1.1 Achtergrondinformatie  

Het aankoopportfolio opgesteld door Kraljic oefent een grote invloed uit op het 

hedendaags professioneel aankoopbeleid. Het inspireerde veel academici om 

verder onderzoek uit te voeren in verband met aankoopprocessen.  

Het doel van de theorie is organisaties te beschermen tegen schadelijke 

aankopen en organisaties leren omgaan met de voortdurende technologische 

veranderingen en economische groei. Efficiënt aankoopbeleid is noodzakelijk 

voor de financiële gezondheid van een organisatie (Caniels & Gelderman, 2005). 

Centraal in deze theorie staat de machtsrelatie tussen de aankoper en de 

leverancier. De onderlinge afhankelijke relatie tussen de organisatie en de 

leverancier is fundamenteel voor de wijze waarop beide partijen interageren. De 

afhankelijkheidskwestie zal de keuze voor specifieke inkoopstrategie 

onderbouwen. Het is zo dat organisaties altijd in een bepaalde mate afhankelijk 

zullen zijn van hun leveranciers. De verschillende soorten relaties worden 

hieronder opgesomd.  

- Exploitatie verhouding: organisatie bevindt zich in de machtspositie. 

- Evenwichtige relatie: machtsevenwicht tussen organisatie en leverancier.  

- Diversifiërende relatie: hier bevindt de leverancier zich in een 

machtspositie. 

De partner die het meest afhankelijk is van de andere partij bevindt zich in de 

zwakkere positie. Dit wordt beschreven met de term asymmetrie, verschil tussen 

niveau van afhankelijkheid van de twee partners. Relaties gekenmerkt door 

asymmetrie worden gezien als disfunctioneel en dit kan leiden tot onproductieve 

partnerschappen. Een onproductieve partnerschap kan tot uiting komen als de 

zwakkere partij teveel wordt uitgehold om aan de eisen van de machtige partner 

te voldoen. Hierdoor ontstaat er een lagere graad van samenwerking en een 

hogere graad van conflict. 
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1.3.1.2 Matrix van Kraljic  

Met deze achtergrondinformatie heeft Kraljic een theorie ontwikkeld die efficiënt 

aankopen handhaaft en asymmetrie tegengaat. De theorie wordt voorgesteld aan 

de hand van een matrix.  De eerste factor (y-as) is de impact op het financieel 

resultaat, de tweede factor (x-as) beschrijft het toeleveringsrisico. Deze matrix 

bevat vier kwadranten die de stadia van de aankoopverfijning weergeven 

(strategisch, knelpunt, hefboom, niet kritisch artikel).  

Figuur 2: matrix van Krajijc 

Producten worden gerangschikt volgens impact op de winst en risico in verband 

met aankoop. Ook de onderhandelingspositie van de leveranciers wordt 

afgewogen ten opzichte van de macht van de organisatie. Ieder product van de 

organisatie behoort tot een bepaald kwadrant. Per kwadrant zijn bepaalde 

strategieën en actieplannen geformuleerd om van positie te veranderen of om de 



18 
 

positie te handhaven.  Hieronder wordt ieder kwadrant en de bijhorende 

strategieën besproken. 

1) Strategische aankopen  

Rechts bovenaan in de matrix bevinden zich de strategische aankopen. Deze 

aankopen vormen een aanzienlijke waarde voor de organisatie, er is sprake van 

een grote impact op het financieel resultaat en een hoog aankooprisico. Vaak 

kunnen strategische producten enkel aangekocht worden bij één leverancier 

waardoor het aanbod een risico vormt. Er is nood aan strategisch partnerschap 

(1). Een goed partnerschap opbouwen is noodzakelijk daar er het aantal 

leveranciers beperkt is. Wederzijds vertrouwen is een must. Een duurzame 

samenwerking met leveranciers leidt tot verbetering kwaliteit van het product, 

leverbetrouwbaarheid, productontwikkeling en kostenreductie. Een ander 

mogelijk scenario is locked in partnerschap (2). Dit kan voorkomen wanneer de 

leverancier een marktmonopolie in handen heeft.  Het is belangrijk dat de 

aankooporganisatie dit aanvaard om zo de best mogelijke verstandhouding te 

waarborgen. Vaak is de organisatie onderworpen aan slechte 

aankoopvoorwaarden. Als het contract kan beëindigd worden kan het 

partnerschap stopgezet (3) worden. Een reden hiervoor zijn de onacceptabele 

voorwaarden geëist door de leverancier en er is geen andere uitweg mogelijk. 

Voor men een contract stop zet is het noodzakelijk dat een andere leverancier de 

aankopen overneemt om zo de organisatie niet in gevaar te brengen. 

2) Knelpunt aankopen 

De producten hebben een matige invloed op de financiële resultaten van de 

organisatie. Toch vormen ze een groot aankooprisico daar de leveranciers een 

dominante positie innemen. De strategische zet die hier genomen kan worden is 

het aanvaarden van de ongunstige positie (4) en de afhankelijkheid die de 

organisatie ervaart. Men kan de afhankelijkheid verlichten door voldoende 

voorraad van deze producten in te slaan. Het toepassen van een risicoanalyse 

kunnen bedrijven identificeren wat de knelpunt producten van de organisatie zijn 

en op die manier beter rekening houden met de gevolgen. Als de afhankelijkheid 

te sterk wordt moet er naar een oplossing (5) gezocht worden. De strategie is 
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gericht op het verminderen van de afhankelijkheid van de leverancier. Een 

mogelijke strategie is het verbreden van de specificaties van het product zodat 

andere leveranciers ook in aanmerking komen.  

3) Hefboom aankopen 

Hefboomproducten kunnen worden geleverd door een divers aantal leveranciers. 

Ze vormen een grote invloed op de financiën van de organisatie en hebben een 

laag aankooprisico. De organisatie is in de mogelijkheid om te onderhandelen 

met de leverancier om betere voorwaarden te verkrijgen. Beide partijen dienen 

op een strategische manier samen te werken. De koopkracht (6)  van de 

organisaties beïnvloed de concurrerende positie van de leveranciers. Er worden 

geen langdurige contracten afgesloten daar de leveranciers en hun producten 

vervangbaar zijn. Het doel om betere deals af te sluiten staat voorop. Er kan ook 

gekozen worden om de hefboompositie te verlaten en strategisch partnerschap 

(7) te ontwikkelen. Er ontstaat een evenwichtige relatie tussen de aankoper en 

de leverancier.  

4) Niet-kritieke artikelen  

Dit soort producten hebben meestal een kleine waarde per eenheid. Bovendien 

zijn er veel leveranciers beschikbaar voor dit soort producten. Hier kunnen 

hoogstens enkele technische of commerciële problemen aanwezig zijn. Daar 

deze producten 80% van de tijd van de aankoopafdeling innemen, eisen ze een 

efficiënte aanpak. Aankoop kan gebeuren op gemeenschappelijke (8) en 

individuele basis (9). De inkoopstrategie is gericht op het verminderen van 

administratieve en logistieke complexiteit. Hier heerst een evenwichtige 

machtspositie tussen beide partijen (Gelderman & Van Weele, 2003). 

1.3.1.3 Besluit  

Hierboven werden negen mogelijke strategieën besproken. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen strategieën die erop gericht zijn om een andere positie (scenario 

3,5,7 en 8) in te nemen in de matrix en er zijn er om de huidige positie(1,2,4,6 en 

9) in de matrix te handhaven. Als de strategieën worden opgevolgd kan de 

afhankelijkheid van de aankoper verlagen, wat positief is voor de onderneming. 

Bij het toepassen van deze theorie is het belangrijk dat de juiste strategie wordt 
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toegepast bij het bijpassend product. Er heerst wel nog onduidelijk over de juiste 

strategie per kwadrant, een éénduidig antwoord kan hier niet op geformuleerd 

worden. Dit hangt af van de ingesteldheid van de organisatie.  

1.3.2 Vijf krachten model van Porter  

Professor Michael Porter ontwikkelde 50 jaar geleden een 

positioneringsbenadering. Hoewel de theorie 50 jaar geleden ontwikkeld werd is 

de theorie nog steeds actueel in het tot stand komen van strategieperspectieven 

(Haring et al.). 

1.3.2.1 Theorie 

Het vijf krachten model van de concurrentie is de belangrijkste theorie ontwikkeld 

door Porter. De concurrentie van de organisatie is gevestigd in diverse 

onderdelen. Er wordt vaak gedacht dat alleen concurrentie gevonden kan worden 

in het gedrag van hun rivale spelers. Dit is echter niet correct. Volgens Porter 

wordt concurrentie veroorzaakt door vijf krachten. Deze kan je zien in de figuur 

hieronder. Onder de figuur wordt uitleg gegeven per concurrentiekracht en 

eventuele actiepunten (Rossem, 2006). 

Figuur 3: Krachtenmodel van Porter  
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1) Rivaliteit tussen bestaande concurrenten 

Om onderscheid te behouden met bestaande concurrenten kan de 

organisatie ervoor zorgen dat ze unieke kenmerken dragen die 

verschillend zijn van de concurrentie.  

2) Bedreiging nieuwe toetreders  

Nieuwe toetreder beschikken over nieuw capaciteit en nieuwe middelen 

die bestaande ondernemingen niet voor handen hebben.  

3) Macht van de leverancier  

Indien leveranciers een hoge prijs vragen en hier niet van willen wijken 

kan de winst van de onderneming onder dwang komen te staan. Het is 

belangrijk dat hun macht geneutraliseerd wordt. Zoals vermeld bij de 

theorie van Kraljic is het belangrijk dat de aankopen voldoende specifiek 

geformuleerd worden zodat er gemakkelijk kan overgegaan worden naar 

andere leveranciers indien nodig.  

4) Macht van de afnemers 

Om de macht van de klanten te beperken kunnen bepaalde diensten van 

de organisatie worden uitgebreid. Op die manier wordt het moeilijker voor 

de klant om te veranderen naar een andere organisatie.  

5) Dreiging van de substituten  

Substitutie producten kunnen klanten weglokken van andere organisaties. 

Om de schade van substituten te beperken kan de organisatie ervoor 

zorgen dat de waarde van hun product beter is dan dat van het substituut 

waardoor dit product beter toegankelijk is (Porter, 2008). 

Als dit toegepast wordt op de gezondheidszorg kunnen nabij gelegen 

ziekenhuizen gezien worden als rivaliteit tussen bestaande concurrenten. Als 

mensen geen aanspraak maken op een ziekenhuis kan ambulante zorg dienen 

als substituut. Zoals hierboven beschreven kunnen leveranciers een omvangrijk 

invloed hebben op de financiële prestaties van een ziekenhuis. Indien een nieuw 

ziekenhuis de markt betreed of een oud ziekenhuis vernieuwt of fusioneert is het 

mogelijk dat patiënten zullen kiezen voor deze nieuwe setting. Indien deze trends 

tijdig gesignaleerd worden kan dit concurrentievoordeel opleveren.  
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De concurrentiekrachten variëren van organisatie tot organisatie. De ene 

organisatie zal moeten omgaan met de procesinnovatie van bestaande 

concurrenten terwijl andere ondernemingen zullen moeten rekening houden met 

concurrentie van nieuwe toetreders. In de gezondheidszorg is het vooral de 

concurrentie tussen bestaande gezondheidszorginstellingen die moet worden 

bewaakt. Voor de onderneming is het belangrijk dat de concurrentiekrachten die 

van toepassing zijn op de onderneming in kaart worden gebracht. Op die manier 

kan het niveau van concurrentie bepaald worden. Zo kan de onderneming dit 

verwerken op strategisch niveau (Porter, 2008). 

1.3.2.2 Kritiek  

Porter gaat ervan uit dat de concurrentiekrachten stabiel en onveranderlijk zijn. 

Dat kan niet als waarheid worden aangenomen daar deze krachten voortdurend 

in beweging zijn en aan verandering onderhevig zijn. Dit komt omdat 

ondernemingen competitieve interactie ondervinden. Ook beslissingen van het 

strategisch management liggen aan de oorzaak dat de concurrentiekrachten op 

regelmatige basis opnieuw geëvalueerd moeten worden.  

Porter schenkt alleen aandacht aan de vijf krachten beschreven in het model die 

invloed kunnen uitoefenen op de concurrentie. Ook andere zaken kunnen een 

invloed vormen voor het niveau van concurrentie, co-evoluties. Co-evoluties 

kunnen interactie met het management zijn, omgevingsfactoren en institutionele 

effecten (regelgeving) (Haring et al.). 

1.3.3.3 Besluit 

Bovenstaande punten van kritiek ontkrachten het model van Porter niet. Op 

strategisch gebied moet er opzoek gegaan worden naar  dynamische bronnen 

van concurrentievoordeel. Ook organisaties kunnen fundamentele evoluties 

organiseren van het concurrentiemodel zodat het telkens optimaal is voor de 

onderneming (Haring et al.). 
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1.3.3 Quayle M  

De theorie van Quayle beschrijft de noodzaak voor optimalisatie voor het 

inkoopbeleid en de noodzaak omtrent een het toepassen van een methodologie 

rond inkoopbeleid (Quayle, 2002). Een bedrijf moet verschillende beslissingen 

nemen omtrent aankoop. Eén van de beslissingen beschreven door Quayle is de 

hoeveelheid leveranciers die de organisatie wil voor een bepaald product.  

1.3.3.1 Theorie 

Hij stelde vast dat er op 6 verschillende aankoopstrategieën kunnen voorkomen.  

- Single-sourcing: aankopen worden gedaan bij één bron of leverancier   

- Multiple- sourcing: aankopen worden gedaan bij meer dan één bron of 

leverancier  

- Parallel sourcing: combinatie van single en multiple sourcing  

- Backward vertical integration: leverancier wordt geïntegreerd in 

organisatie  

- Make in: wanneer de backward vertical integration heeft plaatsgevonden 

kan de organisatie ervoor kiezen om de leverancier ter beschikking te 

stellen van andere organisaties.  

- Sole sourcing: aankopen worden gedaan bij één leverancier omwille van 

externe factoren zoals locatie. De organisatie wordt gedwongen.  

Eén van de meest cruciale beslissingen van het aankoopbeleid is de bron van 

aankoop. Meestal is het voordelig om enkele leveranciers achter de hand te 

hebben om zo zekerheid op te bouwen en het waarborgen van voldoende 

voorraad voor de organisatie. Door marktonderzoek uit te voeren naar 

verschillende bronnen stijgt de kennis over het aanbod en het betreffende 

product. Maar aan multiple sourcing zijn ook nadelen verbonden. Zo kan de de 

administratiekost oplopen. Wordt er beslist om bij één enkele leverancier aan te 

kopen, wordt de vertrouwensband versterkt tussen beide partijen. Dit kan leiden 

tot een verlaging in kosten en een betere kwaliteit van communicatie. Rekenen 

op één leverancier kan ook nadelig zijn. Indien die leverancier wegvalt kan de 

continuïteit van de bevoorrading niet meer gewaarborgd worden. De leverancier 

in kwestie kan zich in de machtige positie brengen wat nadelig is voor de 

onderneming (Quayle, 1998). 
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1.3.4 Besluit relatie organisatie en leverancier  

Er dient een goed marktonderzoek te gebeuren naar potentiële leveranciers en 

huidige leveranciers moeten tijdig geëvalueerd worden. De matrix van Kraljic kan 

toegepast worden om producten te rangschikken en zo een betere strategie uit 

te werken per product of dienst. Een ziekenhuis kan op die manier sterker in hun 

schoenen staan. Deze theorie kan opgenomen worden in combinatie met de 

positioneringsbenadering van Porter.  Er worden nog vier andere krachten 

geïdentificeerd naast de leveranciers namelijk: substituten, concurrenten, koper 

en nieuwe toetreders. Door deze actoren te gaan evalueren kan er 

concurrentievoordeel ontstaan voor de betrokken instantie. Quayle vestigt de 

aandacht op de hoeveelheid leveranciers per product. Iedere beslissing 

hieromtrent draagt bepaalde voor en nadelen die iedere organisatie zelfstandig 

moet bekijken.  

Om een optimaal aankoopbeleid te bekomen kunnen bovenstaande theorieën 

naast elkaar gebruikt worden. Iedere theorie focust op een ander onderdeel van 

de relatie koper-verkoper. Een verhaal die in iedere theorie terugkomt is het 

schrijven van een methodologie en procedure betreffende de relatie koper- 

verkoper. Een uitgeschreven procedure zorgt dat het aankoopdepartement op 

één lijn zit en een gelijklopende perceptie hanteert.  

1.4 Aankoopstrategie 

Het verrichten van aankopen in ziekenhuizen focust zich op het behalen van drie 

belangrijke doelstellingen: naleven van de processen die zijn voorgeschreven, 

maximum voordeel halen uit de subsidies en maximale gebruik van de middelen 

(Moore, 2013). Een strategie wordt gebruikt om doelstellingen binnen een 

bepaalde instantie te volbrengen. Deze doelstellingen dienen bereikt te worden 

op lange termijn en zal helpen om bepaalde keuzes te maken binnen de 

organisatie.   

Om een gestructureerde strategie te formuleren wordt deze opgesplitst in 

segmentaties. Segmentaties kunnen worden gedefinieerd als een groepering van 

elementen met betrekking tot gemeenschappelijke kenmerken.  
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Een strategie opgesplitst volgens volgende segmentaties is mogelijk:  

- Producten 

- Leveranciers: in relatie tot het bedrijf 

- Plaats van het bedrijf: lokaal/ wereldwijd 

- Soort bedrijf: productie, kantoor 

Evenals kunnen combinaties gemaakt worden tussen verschillende 

segmentaties. Leveranciers kunnen gekoppeld worden aan bepaalde producten. 

Als dit wordt toegepast op de gezondheidszorg kan er een onderscheid gemaakt 

worden tussen de verschillende departementen van het ziekenhuis. Er moet 

inkoop gerealiseerd worden voor verpleegkundig, medisch, technisch, … 

departement (Bloch, 2011). 

Aankoopstrategie kan belicht worden vanuit verschillende standpunten. Ten 

eerste is een goede beschrijving nodig van de aankoopdienst. Binnen het 

aankoopdepartement zijn verschillende functies betrokken met ieder zijn 

bevoegdheid. Iedereen van het aankoopdepartement dient op de hoogte te zijn 

van de uitgeschreven strategie om bepaalde doelstellingen binnen het ziekenhuis 

te bereiken. Een belangrijk onderdeel van de strategie is de doelstelling van het 

nastreven van maatschappelijk ondernemen. Er moet met veel stakeholders 

rekening worden gehouden om subsidies ten volle te benutten waardoor de 

theorie rond Socially responsible buying kan helpen om een strategie uit te 

bouwen.  

Het aankoopdepartement krijgt vaak te maken met belangrijke beslissingen die 

ze dienen te nemen in samenspraak met andere leden van het bedrijf. Hiervoor 

is een analytisch hiërarchisch proces opgesteld. Dit proces kan beslissingen 

ondersteunen om doelstellingen geformuleerd in de strategie te bereiken.  
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1.4.1 Aankooporganisatie  

De organisatie kan verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. Om duidelijk 

onderscheid te maken tussen de verschillende aankoopfuncties maken bepaalde 

bedrijven gebruik van een organigram. In bepaalde bedrijven is er een aankoop 

directeur aanwezig. In de wereld van de ziekenhuizen wordt deze functie vaak 

vervangen door een financieel directeur. De verantwoordelijkheid strekt zich over 

de inkoop en de meer algemene resultaten. Meestal wordt bij de  aankoopdienst 

een hoofd aangesteld. Deze coördineren zowel de strategische als de 

operationele aankopende activiteiten. Aankoop is in vele bedrijven 

gecentraliseerd in samenwerking met verschillende aangestelde 

domeinexperten per departement (Bloch, 2011). Een uitgeschreven organisatie 

kan mee opgenomen worden in de aankoopstrategie.  

1.4.2  Socially responsible buying  

Het uitvoeren van aankopen is van groot belang voor het financieel resultaat van 

een instantie. Hoewel de prijs vaak de doorslaggevende beslissing is, ligt dit in 

de wereld van de ziekenhuizen anders. Hier is maatschappelijk ondernemen heel 

belangrijk. Als men bij het uitvoeren van aankopen rekening houdt met het 

maatschappelijk belang noemt men dat ‘socially responsible buying’ (SRB). SRB 

wordt voornamelijk toegepast om bestuurs kwesties in interactie met hun 

leveranciers efficiënt aan te pakken. Indien een aankoopbesluit genomen wordt 

zal erop worden toegezien dat maatschappelijke vraagstukken, bepleit door de 

stakeholders van de organisatie, in het besluit worden opgenomen. Stakeholders 

die hier van belang zijn worden hieronder opgesomd:  

- Reguliere stakeholders: lokale en nationale overheden, 

beroepsorganisatie en concurrenten 

- Gemeenschapsstakeholders: milieu en mensenrechtenorganisaties en 

potentiële activisten 

- Stakeholders in verband met media 

- Organisatorische belanghebbenden: klanten, medewerkers, 

aandeelhouders en leveranciers 
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1.4.2.1 Mogelijke strategieën  

Stakeholders die het maatschappelijk aspect bepleiten vindt je zowel binnen als 

buiten de organisatie terug. Het is dan ook uiterst belangrijk dat alle stakeholders 

één doel voor ogen hebben en een gemeenschappelijk maatschappelijk belang 

nastreven. Om dit belang te behartigen werden enkele strategieën uitgewerkt. Er 

worden in totaal 4 strategieën aangehaald.  

- Reactieve strategie: de wens van de stakeholders wordt naast zich 

neergelegd en wordt volledig genegeerd 

- Verdedigende strategie: er wordt toegegeven dat de stakeholders een 

probleem ervaren maar er wordt niets ondernomen  

- Accommodatie strategie: het probleem van de stakeholders in verband 

met maatschappelijk ondernemen wordt aangepakt zolang het geen 

afbreuk doet aan de gevestigde processen en de financiële belangen van 

de organisatie  

- Proactieve strategie: systematisch anticiperen op de aanvragen van de 

stakeholders in verband met maatschappelijk ondernemen  

Uiteraard is de proactieve aanpak het meest geschikt om de noden van de 

stakeholders tegemoet te komen. Deze tegemoetkoming kan worden ingelost 

door het nemen van enkele initiatieven. Zo kunnen er doelen geformuleerd 

worden om sociale verantwoordelijkheden in verband met aankopen op te 

nemen. Om een proactieve SRB houding aan te nemen is het effectief om een 

functie te creëren die gedeeltelijk bestaat uit het opstellen, uitvoeren en opvolgen 

van een SRB strategie. Opvolgen van de SRB strategie vormt hier een belangrijk 

onderdeel. De opvolging kan gebeuren door het vragen van feedback aan de 

stakeholders. Deze wordt op een regelmatig tijdstip opgevraagd en geëvalueerd.  

Op die manier kan de voortgang van aankoopbeleid gewaarborgd worden. Ook 

aankopers opleiden valt binnen het SRB. Het opleiden van mensen 

verantwoordelijk voor aankopen leidt tot  een effectievere aanpak (Maignan, 

Hillebrand, & McAlister, 2002). 
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1.4.2.2  Knelpunten 

Een proactieve SRB strategie lijkt een strategie die veel voordelen oplevert voor 

alle stakeholders, ondanks de bewezen voordelen wordt deze strategie niet vaak 

toegepast. Dit omdat vele bedrijven en organisaties niet over de nodige middelen 

beschikken om een SRB strategie uit te voeren. Het verzamelen van informatie, 

deze informatie verwerken en de strategie implementeren vraagt een grote 

inspanning van de volledige organisatie. SRB vraagt evenals een 

topmanagement die de stakeholders motiveert om zich achter het doel te stellen. 

SRB activiteiten vereisen aanzienlijke investeringen in leveranciersselectie, 

monitoring, etikettering, training, en kunnen de afhankelijkheid van duurdere 

leveranciers eisen. Daarom dienen inkoopmanagers te bepalen hoe proactief 

hun aankoopbeslissingen/strategieën kunnen zijn, en daarmee het bereik van de 

SRB initiatieven ondersteunen. Door de bovengenoemde onderdelen wordt SRB 

niet vaak toegepast in het ziekenhuismilieu daar ze het moeten stellen met een 

beperkt aantal middelen (Maignan, Hillebrand, & McAlister, 2002). 

1.4.2 Analytic hierarchy process  

Aankoopmanagers van organisaties krijgen vaak te maken met het nemen van 

grote beslissingen in verband met aankopen. Bepaalde aankopen vormen een 

grote investering voor een ziekenhuis. Het is de bedoeling dat deze beslissingen 

rationeel genomen worden en maximaal voordelig zijn. Aankoop in een 

gezondheidszorg omgeving is nog complexer dan in een private instelling daar 

het gesubsidieerd wordt door de overheid. Een aankoop moet zowel te 

verantwoorden zijn ten opzichte van de eigen organisatie en ten opzichte van de 

overheid. Door de heersende economische omstandigheden waarin de 

maatschappij zich bevindt moet iedere aankoopkeuze grondig overwogen 

worden. De complexe besluitvorming moet voldoen aan financiële criteria, 

medische voordelen en verwachtingen van de behoeften van de gebruiker. 

Om de juiste investeringsbeslissing te nemen kan het analytisch hiërarchisch 

model worden toegepast. Die model maakt gebruik van multiple criteria.  Er 

worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria toegepast.  

Aankopen kunnen ingedeeld worden in focusgroepen die voldoen aan bepaalde 

klinische behoeftes. Klinische behoeftes worden multidisciplinair bepaald. 
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Organisatieleden die kunnen betrokken worden bij een aankoop zijn: dokters, 

biomedische ingenieurs, verpleegkundigen, apothekers, kinesisten. Alles is 

afhankelijk van het soort product dat er wordt aangekocht. De geselecteerde 

multidisciplinaire groep identificeert bepaalde behoeftes die moeten vervuld 

worden met de aankoop van het product. Ze baseren zich hiervoor op 

wetenschappelijke literatuur en persoonlijke ervaring.  

Indien een aantal behoeftes geformuleerd werd, dienen deze ingedeeld te 

worden in bepaalde categorieën. Categorieën kunnen gericht zijn op prestatie 

van het product, patiëntveiligheid en technische noodzakelijkheden. De 

verschillende categorieën worden opgelijst. Indien iedere categorie in detail 

besproken worden kan er gebruik gemaakt worden van een oordeel matrix. Hier 

wordt per onderdeel de mate van noodzakelijkheid aangegeven. Deze 

onderdelen worden door het aankoopdepartement opgevraagd en zullen dienen 

als basis voor het marktonderzoek.  

Indien behoeftes bepaald zijn kan er worden overgegaan tot een marktonderzoek 

naar producten die voldoen aan de voorwaarden en binnen de prijscategorie 

liggen. Op basis hiervan kunnen bepaalde leveranciers gecontacteerd worden 

voor het opmaken van een offerte (Pecchia et al., 2013). 

1.4.4 Besluit  

Strategische uitlijning is belangrijk voor iedere organisatie. Het zorgt dat 

verschillende leden van het ziekenhuis op één lijn zitten. De doelen worden 

gesteld en worden nagestreefd. Er kunnen verschillende focussen gelegd 

worden zoals maatschappelijk ondernemen. Deze kan bereikt worden door een 

theorie te hanteren.  
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1.5 Aankoop maturiteit   

Aankoopmaturiteit kan worden gedefinieerd als het niveau van prestatie, 

effectiviteit, efficiëntie en de organisatie van een inkoopafdeling. Door het 

aankoop te gaan evalueren worden bepaalde tekortkomingen op vlak van 

aankoop blootgelegd. Om tegemoet te komen aan de tekortkomingen kunnen 

actiepunten geformuleerd worden om zo verbetering te bewerkstelligen. Veelal 

wordt er gebruik gemaakt van informatiesystemen die ervoor zorgen dat 

aankoopprocedures zo vlot als mogelijk verlopen. Om aankoop maturiteit te 

bekijken bestaan er verschillende modellen in de literatuur. 

Inkoopontwikkelingsmodel van Van Weele focust op de manier waarop  inkoop 

zich ontwikkelt binnen een organisatie.   

Een ander sterk ontwikkelt model is procurement maturity assessement (PMA). 

Het is een krachtig multidimensionaal instrument dat wordt gebruikt om het 

niveau van ontwikkeling van de aankoopdienst te bepalen van een organisatie. 

Multidimensionaal impliceert alle aspecten van de inkoopafdeling en hun 

onderlinge samenhang.  

1.5.1 Inkoopontwikkelingsmodel  van Van Weele  

Aankoop als discipline kan bijdragen tot de groei van een organisatie op lange 

termijn. Het weerspiegelt de strategische positie van een onderneming en het 

algemene concurrentievermogen. De onderneming moet voorzien zijn op 

veranderingen en onvoorziene gebeurtenissen. Inkoopontwikkelingsmodel gaat 

na of de behaalde resultaten het gevolg zijn van een zorgvuldige 

aankoopplanning in het verleden. Van Weele onderscheid zes fasen die een 

aankoopdepartement doorloopt. Deze vind je terug in onderstaande figuur.  
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         Figuur 3: inkoopontwikkelingsmodel  

 

Volgende zes fases kunnen onderscheiden worden:  

1) Transactie-oriënterend  

Het doel is de om de organisatie te voorzien van de nodige middelen tegen 

het juiste tijdstip. Er dienen geschikte leveranciers gevonden te worden en 

stock breuk mag niet voorkomen. Er wordt geen expliciete inkoopstrategie 

toegepast. Inkoopdoelen worden geformuleerd op intuïtieve wijze. 

Organisatorische structuur kenmerkt zich door een decentrale 

aankoopafdeling die geleid wordt door een aankoopmanager met een 

operationele visie. De cultuur is reactief.  

2) Commercieel oriënterend  

Aankoopmanager onderhandelt op een geloofwaardige manier met de 

leveranciers. Het streven naar de laagste kost per eenheid is prioriteit 

Inkoopfunctie beschikt over een eigen afdeling op bedrijfsniveau die 

rechtstreeks rapporteert aan de manager.  

3) Gecoördineerde inkoop 

Gecoördineerde inkoop wordt geleid door een centrale inkoopafdeling. 

Deze staat in voor het implementeren van een uniform aankoopbeleid en 

aankoopsystemen. Deze fase wordt gekenmerkt door bureaucratie. Hier 
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wordt voor het eerst gefocust op het vormen van een strategie omtrent 

aankoop. Het aankoopdepartement is er zich van bewust dat ze invloed 

uitoefenen op de kwaliteit van het product. Hoewel het 

aankoopdepartement overtuigd is van de toegevoegde waarde is de rest 

van de organisatie dit niet.  

4) Interne integratie 

Cross functionele inkoopteams worden ingezet en leveranciers worden 

onderverdeeld in bepaalde segmenten. Bij het uitvoeren van het 

aankoopbeleid worden steeds vaker processen toegepast. Aankoop wordt 

betrokken bij strategische beslissingen. Prestatiemetingen worden 

toegepast aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken en 

benchmarking.  

5) Externe integratie 

Hier wordt een uitgesproken uitbestedingsstrategie toegepast. Er wordt 

extra aandacht geschonken aan samenwerking met leveranciers. 

Geavanceerde computersystemen worden ingezet voor een hogere mate 

van efficiëntie. Verschillende disciplines worden betrokken bij het 

aankoopdepartement. Ook het aantal leveranciers wordt bekeken en 

veelal gereduceerd tot het minimum.  

6) Waardegerichte oriëntatie  

Bij waarde gerichte oriëntatie worden onderdelen die belangrijk zijn voor 

het succes van de onderneming herkent op strategisch niveau. 

Inkoopstrategie wordt vervat in de totale bedrijfsstrategie. Het 

inkoopbeleid is gebaseerd op een visie die door de alle leden van 

organisatie gedeeld wordt. Communicatie wordt gezien als een belangrijk 

punt en dit tussen de verschillende niveaus.  

De eerste drie fases worden gekenmerkt door een decentrale sturing en een 

functionele focus. De laatste drie fases worden gekenmerkt door een centraal 

bestuur en een cross functionele focus. De overgang van decentraal bestuur naar 

centraal bestuur is moeilijk door allerlei barrières (Van Weele, Rozemeijer, & 

Rietveld, 1998). 
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Tussen de verschillende fases bevinden zich barrières. De overgang van de ene 

fase naar de andere fase verloopt niet altijd van een leien dakje. Het kruisen van 

de barrières vraagt vaak inspanningen van de managers. Mogelijke barrière kan 

gevormd worden door het verspreiden van slechte informatie. Het is belangrijk 

om te weten hoeveel exact wordt gespendeerd aan aankopen en welke 

departement de grootste uitgave maakt. Hiervoor kunnen informatiesystemen 

een mogelijke oplossingen zijn. Een zwakke administratie is een voorbeeld van 

een andere barrière. Het aankoopdepartement wordt vaak overspoeld met 

administratie waardoor men niet kan focussen op de inrichting en organisatie van 

de aankoopdienst. Meer en goedkoper administratief personeel kan een 

oplossingen bieden.  Evenals kan het ontbreken van prestatiemetingen een 

barrière vormen. Op die manier wordt de toegevoegde waarde van de 

aankoopafdeling niet mee in rekening genomen. Ook andere barrières zijn 

mogelijk zoals lage status van de aankoopafdeling en het ontbreken van 

bekwaamheden.  

Het is belangrijk dat de aankooporganisatie evolueert doorheen de zes fases. Als 

men de overgang maakt van de ene fase naar een andere fase kan er een 

besparing optreden van 5%  tot 10% van de totale aankoopuitgaven. Deze 

besparingen hebben een rechtstreekse invloed op de bottom line (Rossem, 

2006). 
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1.5.2  Procurement Maturity assessment  

Procurement maturity assessment is een onafhankelijke gedetailleerde 

beoordeling van de inkoopfunctie van het bedrijf. Bench marking wordt evenals 

geïncludeerd bij het uitvoeren van de assessment tegen soortgelijke instellingen. 

De doelstelling hieromtrent is de inkoopinstelling beter te begrijpen en het 

verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van het aankoopbeleid. Dit kan leiden 

tot aanzienlijke besparingen. Er bestaat geen eenduidige meting die alle 

aspecten van de aankoopinstelling mee in rekening neemt. Hieronder worden 

twee voorbeelden besproken van een procurement maturity assessment.  

1.5.2.1 Contract Management Maturity Model 

Contract Management Maturity Model is een werkwijze voor het bepalen, meten 

en verbeteren van inkoopprocessen. Er wordt nagegaan wat de organisatorische 

groeibekwaamheden zijn in verband met processen en procedures. Het doel van 

de processen en procedures is het beheren van het toenemend aantal 

leveranciers en de daarbij horende contracten. Dit zijn voorbeelden van kritische 

kernprocessen die onder controle dienen gehouden te worden. Evenals software 

en projectmanagement worden mee opgenomen in de meting. De mogelijkheden 

van de inkoopprocessen worden gemeten aan de hand van het inherent 

vermogen om de geplande resultaten te behalen aan de hand van het gebruik 

van de voorgeschreven processen. Het is een meting om de evolutie na te gaan 

van ad hoc beslissingen nemen tot het gebruik maken van gestructureerde 

processen om tot de juiste oplossing te komen. Er kunnen vijf maturiteitsniveaus 

vastgesteld worden.  

1) Ad Hoc: er bestaan processen omtrent contract management maar hier 

wordt geen aandacht aan geschonken. Er wordt geen verantwoordelijke 

aangesteld hieromtrent  

2) Informeel: processen worden toegepast bij complexe vraagstukken waar 

nodige inzichten gevraagd worden maar wordt niet alledaags gebruikt  

3) Gedefinieerd: het management staat volledig achter contract management 

activiteiten  

4) Gemanaged: verantwoordelijken ondersteunen contract management 

activiteiten en zien deze als een sleutel tot hoger succes  
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5) Optimaliserend: contract management wordt opgenomen in het 

strategisch niveau van de organisatie en wordt toegepast bij iedere 

beslissing  

Het model heeft een duidelijk stappenplan aan voor het verbeteren van contract 

managent processen. Eerst en vooral dient er een aankoopplanning te worden 

opgesteld. Behoeften van de organisatie worden geïdentificeerd en er worden 

vragen gesteld als: wat, hoeveel, wanneer en hoe wordt er aangekocht. De 

tweede stap is het opstellen van een document om aankoopverzoeken vanuit de 

organisatie te ondersteunen. Vervolgens worden offertes aangevraagd en 

worden voorstellen van potentiële leveranciers bekeken. De vierde stap omvat 

de selectie van de leveranciers aan de hand van een uitgeschreven 

selectieprocedure. Als de contracten uiteindelijk worden afgesloten dienen deze 

onder beheer geplaatst worden. Hiervoor wordt meestal een software 

programma gehanteerd gekoppeld aan een bepaald proces. Als laatste stap in 

het proces moet worden nagegaan of het contract nauwgezet wordt opgevolgd. 

Indien de aankooporganisatie bovenstaand proces doorloopt en vervult kan de 

maturiteit van de onderneming groeien. Bij het meten van de maturiteit wordt er 

gefocust op enkele kernactiviteiten binnen elke stap van het proces. Een 

voorbeeld van een kernactiviteit is het uitvoeren van marktonderzoek om zo 

informatie te verzamelen omtrent alle leveranciers van een bepaald product. 

Prijzen en voorwaarden worden vergeleken tussen kandidaat leveranciers.  

Door het model te herevalueren op geregelde tijdstippen kan een groei 

vastgesteld worden van de aankoopdienst van een organisatie. Het resultaat kan 

gecombineerd worden met andere aankoop prestatiecijfers om een vollediger 

beeld weer te geven (Rene, 2006). 
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1.5.2.2 Procurement alignment framework 

Procurement alignment framework (PAF) is gebaseerd op de hypothese dat de 

prestatie van de aankoopdienst positief gerelateerd is aan de maturiteitsmeting 

van vijf business units van de aankoopdienst en de uitlijning ervan.  Volgende vijf 

onderdelen worden onder de loep genomen:  

1) Strategie en beleid 

2) Monitoring en controle 

3) Organisatie en processen  

4) Mensen en cultuur 

5) Informatietechnologie 

De vijf onderdelen worden op geregelde tijdstippen gemeten bij de onderneming. 

Hieraan worden specifieke aanbevelingen gekoppeld. Op die manier kan de 

onderneming verbeteringen maken. Dit wordt dan weer vastgesteld in de 

volgende aankoop maturiteitsmeting (Batenburg & Versendaal, 2008). 

De meting gebeurt volgens een driedelig stappenplan. Het eerste deel focust op 

de aankoopmaturiteit. Vooruitgang van de vijf bovenstaande onderdelen wordt 

hier gemeten. Maturiteit wordt gepresenteerd aan de hand van enkele groeistadia 

de opwaartse evolutie weergeeft. Het tweede onderdeel belicht de business 

opstelling. Hier wordt specifiek focust op de gebruikte informatietechnologie in 

combinatie tot de andere onderdelen van de aankoop. Het laatste onderdeel gaat 

over de prestatie van de aankoopdienst. De resultaten worden op die manier mee 

opgenomen in de analyse.  

PAF focust op nieuwe mogelijkheden omtrent inkoopfunctie. E-procurement, 

uitbesteden, gezamenlijk aankopen en andere zaken worden opgenomen in de 

maturiteitsmeting. Op deze vlakken kan de organisatie zich onderscheiden van 

andere organisaties. Aankoop moet geleid worden vanuit het strategisch niveau 

maar dit is nog niet overal het geval. Ook is er nog veel verbetering mogelijk rond 

het thema informatie technologie.  

Het doel van deze meting is dat organisaties praktische en academische 

voordelen bereiken van de integratie van vijf bovenstaande thema’s en zo de 

aankoopdienst optimaliseren (Batenburg & Versendaal, 2006). 



37 
 

1.5.3 Besluit   

Het uitvoeren van een maturiteitsmeting heeft een positief resultaat op het 

aankoopbeleid van een organisatie. Het zorgt ervoor dat ziekenhuizen er zich 

van bewust worden waar hun struikelpunten zich bevinden. Hoewel het een 

positief resultaat teweeg brengt bestaat er geen enkel instrument die alle 

aspecten van de gezondheidszorg meet en evalueert.  

1.6 Wet overheidsopdracht   

Het ziekenhuis is een publiekrechtelijke instelling. Een publiekrechtelijke 

instelling voldoet aan volgende voorwaarden:  

- Oprichting met een specifiek doel te voorzien in behoeften van algemeen 

belang die niet van industriële of commerciële aard zijn.  

- Het hebben van rechtspersoonlijkheid.  

- Werkzaamheden worden hoofdzakelijk gefinancierd door overheden. 

Het ziekenhuis wordt gezien als aanbestedende overheid en dient zich daarom 

te houden aan de wet overheidsopdracht opgesteld in 2006.  

Een overheidsopdracht word gedefinieerd als een overeenkomst tussen één of 

meerdere leveranciers en één of meerdere aanbestedende overheden die 

betrekking hebben op de uitvoering van de werken, leveringen van producten of 

het verlenen van een dienst.  

In het geval van aankoop is het vooral de overheidsopdracht in verband met 

leveringen die van toepassing is. Het betreft de aankoop, leasing of huur van een 

product. Ook installatiewerken die horen bij de aankoop vallen onder de 

overheidsopdracht. Het betreft een vrij verkeer van goederen en diensten.  

De algemene beginselen van de wet overheidsopdracht zegt dat de aannemers 

en leveranciers op een op een gelijke niet discriminerende en transparante wijze 

te behandelen. Betalingen mogen alleen verricht worden voor verstrekte en 

aanvaarde prestaties. De opdrachttoestemming kan pas worden uitgereikt na het 

bevragen van de volledige markt.  
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Evenals is een gunningsprocedure van toepassing aangaande bekendmaking 

overheidsopdrachten. Dit moet verplicht openbaar gemaakt worden in een 

lastenboek vanaf een bepaalde bedrag (Staatblad, 2016). 

1.7 Conclusie 

De onderzoeksvraag van deze literatuurstudie gaat als volgt: Welke 

aankoopprocessen leiden tot een geoptimaliseerd aankoopbeleid en op welke 

manier kan dit geëvalueerd worden? 

Het nastreven van een uitgeschreven procedure verhoogt de efficiëntie en 

effectiviteit van het aankoopbeleid. Gebruik maken van algemene 

aankoopprocedures, zoals de theorie  Van Weele en Kraljic, blijken een positieve 

impact te hebben op het aankoopbeleid.  Het beter aankoopbeleid staat in 

rechtstreeks verband met het vergroten van de winstmarge van ziekenhuizen. 

Door gebruik te maken van een gestructureerd model wordt er kost besparend 

gewerkt en winstmarges van ziekenhuizen worden op die manier vergroot.. 

Vooral een gedetailleerde studie maken van de mogelijke leveranciers geeft een 

positieve invloed op het aankoopbeleid (Van der Valk & Rozemeijer, 2009). 

Om aankoop te gaan optimaliseren bestaan tal van maturiteitsmetingen, telkens 

specifiek voor een bepaalt onderdeel van het aankoopproces. Een geïntegreerd 

model is niet bekend in de literatuur.  

Hoewel wordt aangegeven dat aankoopprocessen en strategieën in positief 

verband staan met een effectief aankoopbeleid is het geen garantie dat deze ook 

in de praktijk worden toegepast. De empirische studie onderzoekt het gebruik van 

strategieën, processen en procedures in ziekenhuizen aan de hand van een 

maturiteit meting model.  
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2. Empirisch onderzoek  

2.1 Probleemstelling 

Een probleem die vaak heerst in een ziekenhuis is het beheren van kosten.  Het 

beleid van een ziekenhuizen staat  onder druk om kosten te drukken, zich te 

houden aan de wet overheidsopdracht en nog tal van andere zaken mogen niet 

uit het oog verloren worden. Hierdoor gaan organisaties vaak op zoek naar 

oplossingen om zo efficiënt mogelijk te werken en deze efficiëntie te behouden. 

Een ziekenhuis kan op allerlei manieren maatregelen nemen om de winstmarge 

te vergroten. In eerste instantie kan men het personeel gaan herorganiseren. Een 

andere mogelijkheid is het invoeren van een efficiënter aankoopbeleid.   Efficiënt 

aankoopbeleid uit zich, zoals reeds aangegeven in de literatuurstudie, in 

processen, procedures, strategieën en informatiesystemen. De vraag is of deze 

voldoende zijn uitgewerkt en geïmplementeerd. Is de strategie diepgaand 

genoeg? Zijn processen uitgeschreven? Worden procedures door iedereen 

voldoende opgevolgd? De algemene vraag aangaande aankoopmaturiteit is de 

mate van efficiëntie, effectiviteit en het niveau van de aankooporganisatie. 

Maturiteitsniveau wordt omschreven als de mate dat een zorginstelling haar 

aankoop heeft ontwikkeld.  

De vraag die hierbij gesteld kan worden is: Heeft het uitvoeren van een 

aankoopmaturiteitsmeting een positief effect op de werking van een 

aankoopdepartement van ziekenhuizen?  

Indien deze vraag positief bevestigd kan worden wordt achterhaald op welke 

onderdelen van het aankoopbeleid de maturiteitsmeting invloed heeft gehad.  

2.2 Doelstelling 

De doelstelling van deze studie is het uitvoeren van een 

aankoopmaturiteitsmeting in vijf ziekenhuizen. Er wordt nagegaan op welke 

onderdelen van het aankoopproces verbetering en groei mogelijk is. Na deze 

vaststelling worden de resultaten teruggekoppeld naar de ziekenhuizen die actie 

kunnen ondernemen aan de hand van de voorgelegde resultaten.  
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2.3 Onderzoeksmethode  

Er wordt gebruik gemaakt van een kwantitatief design. Aankoopmaturiteit wordt 

gemeten aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. De vragenlijst 

draagt de naam Model voor MaturiteitsMeting in de zorg (MMM+). Het werd 

opgesteld door het bedrijf AAA+ Partners in de Zorg die gespecialiseerd is in het 

aankoopgebeuren van ziekenhuizen. Het model behandelt zes topics: 

organisatie, personeel, beleid, informatiesystemen, processen en procedures en 

relatiebeheer. Bij ieder onderdeel kan een score gehaald worden van maximum 

vijf punten. Iedere behaalde score wordt gekoppeld aan een actieplan zodat het 

ziekenhuis een groei kan doormaken. Er werd gekozen voor vijf ziekenhuizen die 

reeds beroep deden op het bedrijf AAA+. Om privacy redenen worden de namen 

van de ziekenhuizen niet vermeld in deze masterproef.  

Het gemiddelde van de vijf scores geeft de maturiteit van het 

aankoopdepartement weer. De aankoopmaturiteit wordt ook weergegeven op 

een vijf puntenschaal. Deze worden hieronder in detail besproken. Het model zal 

afgenomen worden van zowel de aankoop/financieel directeur en de 

verantwoordelijke voor aankopen. In onderstaande tabel wordt een overzicht 

weergegeven van de vijf ziekenhuis. Er wordt een benadering gemaakt van het 

aantal bedden en medewerkers. Er wordt een benadering gebruikt omwille van 

de anonimisatie. In de laatste rij worden de functies weergegeven die 

toestemming gaven voor het invullen van het MMM+.  

Tabel 1: overzicht deelnemende instanties 

 Ziekenhuis B Ziekenhuis G Ziekenhuis M Ziekenhuis T Ziekenhuis H 

Aantal bedden 250 350  200 700 800 

Aantal 

medewerkers 

600  1000 700 2.100 250 

Contactpersonen Financieel 

Directeur en 

aankoper 

Financieel  

Directeur en  

aankoper 

Financieel 

directeur en 

aankoper  

Algemeen 

directeur en 

hoofdaankoper 

Financieel 

directeur en 

aankoper 
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De discussie wordt opgesplitst in drie grote onderdelen. Eerst wordt de score van  

ieder ziekenhuis individueel behandeld en geanalyseerd. Vervolgens vindt een 

nulmeting plaats. Het MMM+ werd enkele jaren geleden reeds afgenomen in alle 

vijf de ziekenhuizen. De huidige resultaten worden vergeleken met de resultaten 

van enkele jaren geleden. Op die manier kan een evolutie vastgesteld worden. 

Het derde deel van het resultaat bestaat uit een benchmarking. Het resultaat van 

ieder ziekenhuis wordt onderling vergeleken met een ander ziekenhuis.  

2.3.1 Organisatie  

Bij dit onderdeel wordt nagegaan met welke perceptie het ziekenhuis het 

aankoopbeleid organiseert. Dit kan administratief, tactisch of strategisch gericht 

zijn. Er wordt bevraagd in welke mate het ziekenhuis aandacht besteedt aan de 

organisatie van de aankoopdienst. Dit kan tot uiting komen met een 

uitgeschreven visie. Aankooporganisatie heeft evenals betrekking op de 

positionering van de aankoopdienst binnen het ziekenhuis. De vraag wordt 

gesteld of de aankoopverantwoordelijke op regelmatige basis gevraagd wordt  bij 

directiecomité, MMC, OK commissie…  

2.3.2 Personeel 

De dimensie personeel verifieert of er in de eerste plaats competentieprofielen 

aanwezig zijn en hieraan een uitgeschreven functiebeschrijving gekoppeld is. Er 

wordt nagegaan of er gebruik wordt gemaakt van een persoonlijk opleidingsplan 

en er op regelmatige basis evaluaties afgenomen worden. Er wordt ook getoetst 

of er gebruik gemaakt wordt van een deontologische code voor de aankopers 

werkende in het ziekenhuis.      

2.3.3 Beleid 

De beleidsdimensie focust op aankoopdoelen gesteld door het ziekenhuis. Er 

wordt nagaan of het ziekenhuis strategische pijlers en doelstellingen bevat en 

reageert op relevante gebeurtenissen zoals de wet overheidsopdrachten. Beleid 

wordt evenals gekoppeld aan het opstellen van een begrotingsproces.  

Zoals hierboven vermeld wordt per ziekenhuis het maturiteitsmodel afgenomen 

van de aankoop/financieel directeur en van de aankoop verantwoordelijke. Bij het 

onderdeel strategische uitlijning worden visies van beide partijen vergeleken op 

vlak van ambitie en focus. Thema’s hieronder behandeld zijn kostenreductie, 
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efficiëntie, innovatie, servicegerichtheid… Op die manier kan men zien hoever de 

ambitie verwijderd is van de hedendaagse focus en zo kan achterhaald worden 

wat de reden hiervoor is. Het derde onderdeel van de dimensie beleid belicht het 

thema van in-en uitbesteden. In het derde onderdeel wordt nagetrokken hoeveel 

aandacht men aan dit onderwerp besteedt en op welke manier men met deze 

dossiers omgaat.  

2.3.4 Systemen 

Het vierde onderdeel onderzoekt in welke mate ziekenhuizen gebruik maken van 

informatiesystemen en welke functie deze innemen binnen het aankoopdomein. 

Ook de omvang van de informatiesystemen wordt nagegaan, dit gaat vooral over 

inclusie of exclusie van het departement farmacie. Er wordt navraag gedaan naar 

het logistiek informatiesysteem, systeem dat het aankoopproces ondersteunt, 

contractbeheer systeem en e-procurement.  

2.3.5 Processen en procedures 

Het vijfde rubriek geeft aandacht aan 6 grote onderdelen.  

- aankoopprocedures: operationeel aankoopproces, investeringsgoederen, 

delegatieregeling 

- voorraadbeheer 

- categoriemanagement en multidisciplinair aankopen  

- verwerving investeringsgoederen  

- contractbeheer en kwaliteitsbewaking  

- leveranciersbeheer 

2.3.6 Relatiebeheer 

Een goed relatiebeheer is een kritisch punt in het aankoopbeleid. Hier wordt 

zowel intern als extern relatiebeheer onder de loep genomen. Intern relatie 

beheer weerspiegelt de relatie met de interne stakeholders. Er wordt navraag 

gedaan naar overleg, luisterbereidheid, creativiteit en tevredenheid. Ook de 

verstandhouding met leveranciers is uiterst belangrijk voor de organisatie. Hier 

wordt gefocust op  strategisch beheer van relatie, diepgang relatie en evaluatie 

van de relatie.  
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2.4 Resultaten  

De resultaten bespreken de uitkomst van het maturiteitsmodel. Verschillende 

resultaten tussen aankoopverantwoordelijke en de directie worden toegelicht. 

Per rubriek zullen enkele actiepunten besproken worden. De detail van de 

resultaten is terug te vinden in bijlage één.  

2.4.1 Ziekenhuis B  

2.4.1.1 Organisatie 

Aankoop wordt aangestuurd door de noden van verschillende departementen 

van het ziekenhuis. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de aankopen voor 

het farmaceutisch departement en de overige aankopen voor het ziekenhuis. Ook 

de technische dienst maakt op eigen houtje acute beslissingen omtrent inkopen 

afhankelijk van de behoefte op dat moment. De aankoopverantwoordelijk vulde 

hierop aan dat er zes bestellende diensten zijn. Het gebeurt soms dat de keuken 

rechtstreeks een bestelling plaats bij de leverancier. Ook de apotheek en het labo 

plaatsen hun bestelling rechtstreeks bij de leverancier. Deze bestelbonnen 

komen later terecht op de aankoopdienst. Het bestelsysteem is niet volledig 

geautomatiseerd maar de aankoopdienst heeft wel een volledig zicht op alle 

bestellingen die geplaatst worden in het ziekenhuis.  

De aankoopdienst beschikt over een uitgeschreven visie en deze wordt 

nageleefd binnen de verschillende modules van de aankoop. Bepaalde zaken 

van de aankoopvisie zijn nog in ontwikkeling maar daar wordt volop aan gewerkt. 

Deze worden later bij de uitgeschreven visie toegevoegd zegt de 

aankoopverantwoordelijke.  

Als er bepaalde beslissingen moeten genomen worden, wordt dit voorgelegd aan 

en overlegd op het directiecomité en MMC waar het aankoopdepartement een 

adviserende functie opneemt. Dit is niet dagdagelijks het geval en wordt enkel 

aangewend indien er grote beslissingen genomen moeten worden. Er wordt 

overleg gepleegd bij belangrijke aankopen en uitgavestromen om op de meest 

kost effectieve manier te werk te gaan. De rollen, taken en bevoegdheden 

hieromtrent zijn nog niet uitgeschreven. Om beter tegemoet te komen aan de 

behoeftedefiniëring, leveranciersselectie en contracteringsproces van bepaalde 
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aankopen kan dit beschreven worden aan de hand van taken, rollen en 

bevoegdheden in een tactische en strategische procedure.  

Zowel de aankoopverantwoordelijke en de financieel directeur hebben een 

gelijkaardige perceptie omtrent aankooporganisatie en scoren hierbij allebei 

2,5/5. 

2.4.1.2 Personeel 

Werving en selectie van aankopers gebeurt aan de hand van een uitgeschreven 

competentieprofiel. Hieraan werd een functiebeschrijving gekoppeld per 

individuele functie. Medewerkers van de aankoopdienst volgen op regelmatige 

basis opleidingen. Deze gaan meestal over de verandering van de wet 

overheidsopdracht. Deze opleidingen worden vaak voorgesteld vanuit de 

aankoopdienst. Een uitgeschreven opleidingsplan ontbreekt hier. De 

aankoopverantwoordelijke vult hierop aan dat functionering en 

beoordelingssystematiek toegepast wordt maar nog niet aan de hand van een 

uitgeschreven procedure. Dit zijn plannen voor de toekomst.  Eventueel wordt 

daar nog een opleidingsplan aangekoppeld. De organisatie is er van bewust dat 

er nood is aan een persoonlijk opleidingsplan en dit staat in hun to-do lijst. 

Deontologische code die het optimaal gedrag van de aankoopdienst beschrijft is 

uitgeschreven. Zo mogen aankopers gaan cadeaus aannemen van leveranciers. 

Dit staat op papier uitgeschreven.  

Het personeel van de aankoopdienst krijgt geen aankoopdoelstellingen 

voorgelegd van de aankoopverantwoordelijke. Een reden hiervoor is dat er 

hedendaags andere prioriteiten zijn zoals de organisatie van de nieuwbouw. 

Bepaalde aankooppakketten worden wel onder de loep genomen om te bekijken 

of er eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Het ziekenhuis is niet van plan om de 

aankopers bepaalde doelstellingen op te leggen in de toekomst.  

De visie van beide partijen is gelijklopend. Hier geldt een maturiteitsscore van 

0,75 vanwege het ontbreken van een persoonlijk opleidingsplan.  

2.4.1.3 Beleid 

Aankoopbeleid vervult een centrale functie binnen de organisatie. Er wordt 

nagedacht over de rol en bijdrage die aankoop levert. Aankoopbeleid is 



45 
 

uitgeschreven in een visie. Deze visie is nog niet volledig afgewerkt maar is in 

opbouw. Deze werd al deels goedgekeurd door de directie. Het bevat 

strategische doelstellingen. De doelstellingen werden de laatste twee jaar  

geïmplementeerd in de organisatie. Vroeger werd enkel gedacht op operationeel 

niveau. Het aankoopbeleid is de laatste twee jaar heel erg geëvolueerd maar er 

is nog veel werk aan de winkel.  Het verder uitbouwen van het aankoopbeleid 

aan de hand van een uitgeschreven visie wordt geformuleerd als actiepunt. 

Aankopen worden jaarlijks opgenomen in de begroting. De focus wordt gelegd 

op het uitvoeren van besparingen.  

Tweede deel van aankoopbeleid focust op business alignement. De ambitie en 

focus van de aankoopverantwoordelijke en de financieel directeur loopt ongeveer 

gelijk. Er wordt één merkwaardig verschil vastgesteld bij de focus in de 

dagdagelijkse werking en dit omtrent kostenreductie. Hierbij hecht de directie 

minder belang aan de kostenreductie dan de aankoopverantwoordelijke. Tevens 

wordt er een verschil vastgesteld tussen ambitie en dagdagelijkse focus voor 

efficiënt en procesgericht werken. Hierbij ligt de ambitie hoger dan de focus. De 

organisatie streeft hiernaar maar dit lukt nog niet voor de volle 100%.  

Het laatste onderdeel van aankoopbeleid behandelt in-en uitbesteden van 

activiteiten. Het ziekenhuis houdt de meeste zaken intern. Enkele zaken worden 

uitbesteed zoals onderhoud van technische zaken, de cafetaria en 

dienstverlening voor administratie in verband met de BTW wetgeving. De 

beslissing omtrent in en uitbesteden wordt gemaakt op directieniveau en wordt 

niet op regelmatige basis gerevalueerd. Om deze reden scoort dit thema 0,5 voor 

maturiteit.   

2.4.1.4 Systemen 

Er is een logistiek informatiesysteem aanwezig om voorraden en bestellingen 

efficiënt op te volgen. Het probleem bij informatiesystemen is dat niet alle 

systemen met elkaar kunnen communiceren waardoor het moeilijk is om een 

overzicht te bewaren. Leveranciersfacturen worden geboekt in SAP en de 

betalingen worden gecontroleerd aan de hand van de boekhouding. Deze twee 
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systemen communiceren niet met elkaar. De aankoopverantwoordelijke wil dit 

efficiënter aanpakken maar momenteel is daar nog geen oplossing voor.  

Er is een systeem aanwezig om voorraad op te volgen tot op de afdeling en er is 

een systeem dat de wet overheidsopdracht ondersteunt (3P). De mogelijkheid 

inzake e-procurement in het kader van de wet overheidsopdracht wordt 

momenteel nog niet benut. De organisatie is bezig met de inplanning van dit 

systeem.   

Het volledige aankoopproces wordt ondersteund door verschillende processen 

zoals Eco voor de bestellingen en intranet voor verschillende documenten, ook 

deze systemen zijn niet aan elkaar gekoppeld wat voor inefficiëntie zorgt. Om 

een kwaliteitsvolle relatie aan te gaan met de leveranciers is er een systeem voor 

contractbeheer. Het ziekenhuis is volop in bespreking om te evolueren tot een 

document management systeem. Het doel hierbij is dat de aankoopdienst wordt 

verwittigd als het contract binnen x aantal tijd vervalt.  

Jaarlijkse wordt een spend analyse gemaakt, dit gebeurt door een administratief 

stafmedewerker en niet door de aankoopdienst. Deze spend analyse wordt niet 

op regelmatige basis gecontroleerd.  Om dit te optimaliseren kan er gebruik 

gemaakt worden van een informatiesysteem dat behoeftes inzake 

aankoopcontrole mogelijk maakt. 

Een workflow systeem en actieve aankoopplanning is momenteel niet in gebruik. 

Het workflow systeem werd nog niet vertaald naar een informatiesysteem maar 

staat momenteel gewoon op papier geschreven. Ook is er geen actief gebruikte 

aankoopplanning. Er is nood aan een aankoopplanning op zowel korte als lange 

termijn. Hierop worden dan op regelmatige basis controles uitgeoefend.  

Voor dit onderdeel scoort de organisatie 1,75/5 volgens de 

aankoopverantwoordelijke en 2,5/5 volgens de financieel directeur. Dit 

onderscheid is te verklaren door een andere visie op het gebruik van de spend 

analyse.  
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2.4.1.5 Processen en procedures 

Aankoopprocedures van de organisatie bevatten verschillende stappen en 

bijhorende taken, rollen en bevoegdheden. Deze zijn uitgeschreven en worden 

in de volledige organisatie toegepast. Ook voor het strategisch aankoopproces 

zijn verschillende stappen aanwezig met de bijhorende RTB volgens de 

financieel directeur. Volgens de aankoopverantwoordelijke is dit niet het geval en 

zijn RTB omtrent de strategische proces niet volledig uitgeschreven. Deze 

worden wel voor het grootste deel toegepast (85%). Er wordt als actiepunt 

geformuleerd om een proces uit te schrijven op strategisch niveau. 

Een procedure inzake investeringsgoederen en contractbeheer werd 

uitgeschreven. De procedure inzake investeringsgoederen wordt door iedereen 

strikt opgevolgd. Procedure inzake contractbeheer is nog niet volledig 

uitgeschreven maar dit staat wel op de agenda. Ongeveer 60% van de contracten 

zijn momenteel onder beheer. De organisatie houdt rekening met de wet 

overheidsopdracht en de uitgeschreven delegatieregeling bij het uitvoeren van 

aankoopprocedures. Om alles in goede banen te leiden werd een deontologische 

code ontwikkeld en goedgekeurd in de beleidsorganen. De naleving wordt steeds 

nauwgezet opgevolgd. Dit werd niet bevestigd door de 

aankoopverantwoordelijke. Voor de opvolging van de deontologische code is nog 

heel wat werk aan de winkel. Momenteel gaat men ervan uit dat iedereen zich 

houdt aan de deontologische code zonder onmiddellijke controle. Zo wordt er 

vanuit gegaan dat er geen cadeaus van de leveranciers worden aangenomen en 

er geen beïnvloeding mag gebeuren van artsen door leveranciers.  Wat niet in de 

organisatie aanwezig is, is een procedure omtrent leveranciersbeheer en 

multidisciplinair beheer van onderscheiden aankoopdomeinen. Een actiepunt 

hieromtrent is dat het beheer van verschillende leveranciers wordt uitgeschreven 

in een procedure en vervolgens geïmplementeerd wordt in de volledige 

organisatie.  Wel zijn er expertdomeinen aangesteld om multidisciplinaire 

aankoopdomeinen zo goed mogelijk te benaderen. De score omtrent 

aankoopprocedures is 2,75/5.  

Het volgend onderdeel behandelt het thema operationele aankoopprocessen en 

voorraadbeheer. Het operationeel aankoopproces is uitgeschreven met inbegrip 
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van RTB. Ook de stakeholders worden op de hoogte gehouden via regelmatige 

communicatie. Specifieke richtlijnen werden één jaar geleden uitgeschreven in 

verband met perceptie van goederen, magazijnbeheer en administratie van 

binnenkomende goederen. Hierbij worden stockbreuken opgevolgd. Hoewel dit 

al een jaar in de organisatie aanwezig is wordt er gezegd dat het niet sluitend is 

en nog aanpassingen vraagt. Het aankoopproces verloopt via een centrale 

sturing door de aankoopdienst. Bestellingen worden aan de hand van een 

informatiesysteem op ieder moment raadpleegbaar. Economisch bestellen wordt 

zo opgevolgd. Hoewel dit van toepassing is op de organisatie wordt hier nog te 

weinig gebruik van gemaakt en kan dit geoptimaliseerd worden. Er zijn geen 

specifieke richtlijnen uitgeschreven inzake tijdig en correct leveren van goederen 

en er wordt geen klachten opvolging gedaan. De facturen komen niet centraal 

toe op de boekhouding. 3 way match met bestelbon en leveringsnota wordt niet 

toegepast. Soms is er niet van alles een bestelbon aanwezig door een impulsieve 

aankoop van bijvoorbeeld de technische dienst. Ook zijn geen specifieke 

richtlijnen uitgeschreven inzake taak en verantwoordelijkheden van centrale 

voorraden. Wel is er een maximaal stockniveau ingesteld zodat aanwezige 

voorraden geraadpleegd kunnen worden. Vervaldata wordt slechts periodisch 

bewaakt en niet poractief. Omtrent actiepunten kunnen er enkele producers 

worden uitgeschreven. Procedures aangaande tijdig en correct uitleveren van 

goederen en  RTB in verband behandeling van facturen. Ook is de inrichting van 

de centrale voorraad noodzakelijk waarbij vervaldata actief wordt opgevolgd. 

Voor dit onderdeel wordt een score behaald van 1,5/5.  

Het derde thema behandelt categoriemanagement en multidisciplinaire 

aankopen. Magazijnartikelen worden in catalogen opgenomen en 

geneesmiddelen in een medisch formularium. Hieromtrent wordt op 

multidisciplinaire basis concrete functies aangeduid met taken en bevoegdheden. 

Dit kan zorgen voor de nodig expertise en advies. De rollen en taken worden door 

iedereen zorgvuldig uitgeoefend. De volgende stap in het proces zou zijn om 

medisch en verpleegkundig materiaal op te nemen in een medisch formularium. 

Momenteel is dit nog niet het geval volgens de financieel directeur. Er is wel een 

comité medisch materiaal om nieuw materiaal goed te keuren. Volgens de 
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aankoopverantwoordelijke is er wel een medisch materialen formularium 

aanwezig. Er zijn ook procedures aanwezig voor het beheer van bovenstaande 

formularia. Deze procedures worden toegepast en er is een actieve sturing 

aanwezig. Voor bepaalde domeinen is er een gestructureerde marktanalyse en 

interne aankoopstromen worden in kaart gebracht. Dit is niet altijd het geval en 

is afhankelijk van leverancier en het artikel. Dit zorgt voor een verschillende score 

aangaande maturiteit, het verschil komt neer op 1,5.  

Het vierde onderdeel gaat over verwerving van investeringsgoederen. Er is een 

duidelijke omschrijving van het investeringsbedrag. Er wordt een onderscheiding 

gemaakt tussen nieuwe investering en vervangingsinvestering. Cyclus budget en 

prioriteitsstelling zijn niet duidelijk uitgeschreven. Dit is in opmaak.  Hier wordt 

een score vastgesteld van 0,5/5.  

Het voorlaatste thema beschrijft contractbeheer en kwaliteitsbewaking. De 

organisatie maakt gebruik van formeel contractbeheer. Hieromtrent wordt geen 

procedure gebruikt maar deze is wel in opmaak. Het centraliseren van de 

contracten en het inrichten van contractbeheer wordt geformuleerd als actiepunt. 

Er wordt een score waargenomen van 0,5/5.  

Het laatste onderwerp gaat over leveranciersbeheer. De organisatie is ervan op 

de hoogte hoeveel leveranciers actief zijn en welke omzet er per leverancier 

wordt afgenomen. Er bestaat geen procedure om leveranciers te selecteren op 

basis van behoefte en meerwaarde. Het uitwerken van een procedure is een 

werkpunt. Ook hier wordt een score gehaald van 0,5/5.  

Voor het volledige onderdeel van aankoopprocessen wordt een maturiteitsscore 

van  1,7/5 voor de aankoopverantwoordelijke en 1,2/5 voor de financieel 

directeur.  

2.4.1.6 Relatiebeheer  

Het intern relatiebeheer hecht tijd en besteed aandacht aan opmerkingen van de 

interne klanten. Er is regelmatig een overleg met de hoofdverpleegkundigen en 

andere domeinexperten. In het overleg worden de verwachtingen van de klant 

bekend gemaakt en opgelijst.  Het overleg is gebalanceerd tussen beide partijen. 

Voor de organisatie is een goede relatie met de interne klant heel belangrijk. De 
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aankoopverantwoordelijke vindt het dan ook belangrijk dat iedereen de weg weet 

naar de aankoopdienst. De aankoopverantwoordelijke gaat vaak langs op de 

werkvloer om de stap kleiner te maken om zelf ook eens langs te gaan. Er is geen 

lijst met verwachting van de interne klant aanwezig gekoppeld aan een actieplan 

en timing.  Hoewel er geen lijst aanwezig is worden deze punten wel besproken 

met de betrokken personen. Een maturiteitsscore van 2,5/5 wordt toegekend.  

Het laatste onderdeel behandelt extern relatiebeheer. Er wordt tijd besteed aan 

de relatie met leveranciers. De organisatie doet extra moeite om leveranciers 

zonder band af te blokken en zich te concentreren op dichtstaande leveranciers. 

Deze relatie wordt jaarlijks geëvalueerd. De principes van operationeel beheer 

en strategisch beheer van leveranciersrelatie zijn voldoende gekend. Er wordt 

nog volop gewerkt aan een sjabloon voor het documenteren van 

leverancierscontacten. Deze is nog niet geïmplementeerd volgens de financieel 

directeur. Volgens de aankoopverantwoordelijke wordt er aan gewerkt en bestaat 

er een systeem waarin alle klachten over de leveranciers worden genoteerd. 

Door deze andere visie wordt een andere score vastgesteld. Wat niet in de 

praktijk aanwezig is, is een onderscheid tussen leveranciers waar wel een 

strategische relatie mee wordt opgebouwd en met welke niet. Een opmaak van 

een formele definitie met welke leveranciers er een strategische relatie wordt 

opgebouwd kan gelden als actiepunt. Een score van 0,5/5 en 1/5 wordt 

vastgesteld.  

Het onderdeel relatiebeheer aankoop heeft een totale score van 1,75/5 voor de 

aankoopverantwoordelijke en 1,5/5 voor de financieel directeur.   

2.4.1.7 Besluit  

De aankoopverantwoordelijke kende een score van 1,7/5 voor de globale 

aankoopmaturiteit van de organisatie. Volgende punten dienen prioritair 

behandeld te worden: personeel, relatiebeheer en procedures. 

Aankooporganisatie was het best scorende onderdeel.  

De financieel directeur kende een score van 1,9/5 voor de globale 

aankoopmaturiteit van het ziekenhuis. Het grootste werkpunt zijn processen en 
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procedures gevolgd door relatiebeheer. De best scorende onderdelen zijn 

organisatie en systemen. 

2.4.2 Ziekenhuis G  

2.4.1.1 Organisatie 

Bestellingen worden in een operationeel bestelsysteem ingebracht. Momenteel 

is dit nog niet het geval voor het departement apotheek. Binnen enkele dagen 

wordt apotheek wel in hetzelfde bestelsysteem ingevoegd, namelijk SAP. Het 

ziekenhuis besteed veel aandacht aan de inrichting van de aankooporganisatie.  

Wel is er geen uitgeschreven visie aanwezig omtrent aankooporganisatie. Het 

staat op de planning om het de komende maanden een visie uit te schrijven. 

Hiervoor wordt een strategisch aankoper in dienst genomen. Om een 

organisatorische visie in het leven te roepen kan gebruik gemaakt worden van 

een beleidsplan en dient besproken te worden op directieniveau en ter 

goedkeuring worden voorgelegd.  

Zowel de aankoop verantwoordelijke als de financieel directeur hebben een 

gelijkaardige perceptie omtrent de aankooporganisatie van het ziekenhuis. Bij 

allebei wordt een score toegekend van 0,75.  

2.4.1.2 Personeel 

Om aankooppersoneel aan te werven wordt gebruik gemaakt van een 

uitgeschreven competentieprofiel. Deze wordt gelinkt aan een 

functiebeschrijving. Competentieontwikkeling is voor het ziekenhuis een 

belangrijk thema. Dit wordt niet weerspiegelt in de acties die het ziekenhuis reeds 

ondernam. Zo is er geen sprake van een uitgeschreven opleidingsplan en 

aankopers worden niet op regelmatige basis geëvalueerd. Als actiepunt kan het 

ziekenhuis werk maken van het uitschrijven van een opleidingsplan per 

aankoper. Beide partijen beseffen goed waar ze staan op vlak van personeel en 

scoren hier 0,75/5.   

2.4.1.3 Beleid 

Het ziekenhuis denkt na over de rol en bijdrage van aankoop. Hier worden vooral 

operationele doelstellingen bepaald. Er wordt geen gebruik gemaakt van een 

visie met strategische en tactische pijlers. Momenteel vindt de organisatie het 

belangrijk om kwaliteitsproducten aan te schaffen en wordt de prijs soms wat 
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meer naar de achtergrond verschoven. Strategische doelstellingen formuleren en 

een aankoopbeleidsplan uitwerken staat op de agenda voor dit jaar. De 

strategische aankoper zal hier een pionier rol op zich nemen. Omdat er geen 

gebruik gemaakt wordt van een beleidsplan wordt hier een score vastgesteld van 

0,75/5.  

Het tweede onderdeel handelt over business alignment. De ambitie ligt hoog voor 

beide partijen voor volgende onderdelen: efficiëntie en procesgerichtheid, 

risicoreductie, wetgeving overheidsopdrachten en samenaankoop. Als dit 

vergeleken wordt met de dagdagelijkse focus wordt een groot verschil 

vastgesteld bij efficiënt en procesgericht werken. Ook bij wetgeving 

overheidsopdrachten wordt een kloof vastgesteld tussen ambitie en realiteit. De 

perceptie tussen de directie en aankoper is ongeveer gelijklopend maar dit is niet 

voor alle thema’s zo. Innovatie wordt als totaal onbelangrijk gezien voor de 

aankoper terwijl de directie daar wel op probeert te focussen. Voor het onderwerp 

servicegerichtheid is het net andersom. Dit is prioriteit voor de 

aankoopverantwoordelijke en minder voor de financieel directeur.  

Het ziekenhuis heeft bepaalde activiteiten uitbesteed aan derden. Volgende 

zaken worden uitbesteed: schoonmaak, extern magazijn, cafetaria, winkel en een 

deel van het beheer van de parking. De uitbestedingsdossiers worden op 

regelmatige basis opnieuw in evaluatie gebracht. Een structureel 

besluitvormingsproces hieromtrent wordt niet toegepast. Momenteel wordt er 

gebruik gemaakt van een buikgevoel om een knoop door te hakken. Met de 

nieuwe algemene directeur zal hier verandering in komen en zal een 

besluitvormingsproces gehanteerd worden. Momenteel scoort dit thema 0,75/5 

voor de financieel directeur. De aankoop verantwoordelijk heeft het gevoel dat er 

niet op regelmatige basis  beslissingen worden genomen aangaande in en 

uitbesteden van dossiers. Dit zorgt voor een score van 0,5/5.  

Door verschillende perceptie scoren beide partijen anders inzake aankoopbeleid 

en doelstellingen. Bij de aankoopverantwoordelijke wordt een score vastgesteld 

van 1,8/5, bij de financieel directeur een score van 2/5.   
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2.4.1.4 Systemen 

Het ziekenhuis maakt gebruik van heel wat verschillende informatiesystemen. Er 

wordt gebruik gemaakt van een logistiek informatiesysteem, SAP. Het 

farmaceutisch departement maakt momenteel geen gebruik van een logistiek 

informatiesysteem maar SAP wordt er binnen enkele weken geïmplementeerd. 

Het logistiek informatiesysteem is geïntegreerd met de boekhouding en met de 

facturatie. Tevens wordt een systeem gebruikt dat ondersteuning biedt inzake 

wetgeving overheidsopdrachten. Wetgeving overheidsopdrachten biedt de 

mogelijkheid om gebruik te maken van e-procurement. Dat wordt benut door het 

ziekenhuis.  Het volledige aankoopproces wordt ondersteund door het systeem 

self service procurement. Iedere dienst kan een aanvraag doen om een bepaald 

goed aan te kopen. Dit wordt vervolgens in overweging genomen door de 

aankoopdienst. Maandelijks wordt een spend analyse opgemaakt en 

gerapporteerd volgens de financieel directeur. Dat is iets wat volgens de 

aankoopverantwoordelijke niet op regelmatige basis gebeurt.    

Ook voor het beheer van contracten wordt gebruik gemaakt van een 

informatiesysteem, Ultimo. Ieder nieuw contract wordt hierin opgenomen.  

Voorraden worden opgevolgd op de afdeling zelf. Twee maal per week wordt de 

vol leeg scan uitgevoerd. Op basis van deze gegevens levert de externe 

bevoorrading de nodige goederen.  

Bepaalde zaken kunnen nog ondersteuning gebruiken van een 

informatiesysteem. Zoals ondersteuning van een aankoopplanning en een 

systeem dat goedgekeurde aankooprealisaties opvolgt. Ook om 

leveranciersbeheer op een efficiënte wijze uit te voeren kan een 

informatiesysteem geïmplementeerd worden.  

Voor het onderdeel informatiesystemen wordt een score vastgesteld van 3,25/5 

voor de financieel directeur en 3/5 voor de aankoopverantwoordelijke.  

2.4.1.5 Processen en procedures 

Het ziekenhuis maakt gebruik van een operationeel aankoopproces. Rollen/taken 

en bevoegdheden hieromtrent zijn duidelijk uitgeschreven en deze worden in de 

volledige organisatie toegepast. Tevens is er een procedure aanwezig 
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aangaande investeringsgoederen. Behalve voorgaande procedures zijn er verder 

geen uitgeschreven procedures aanwezig in de organisatie. Zo kan er nog een 

procedure omtrent contractbeheer worden uitgeschreven en een procedure 

omtrent strategisch aankopen. Om dat er slechts enkele procedures aanwezig 

zijn scoort de organisatie hier 1/5.  

Operationeel aankoopproces scoort 1,5/5. De lage score is te wijten aan de 

afwezigheid van uitgeschreven procedures. Wel zijn specifieke richtlijnen 

uitgeschreven omtrent goederen en magazijnbeheer omdat dit door extern 

beheer uitgevoerd wordt. Met dezelfde reden werden rollen en taken 

uitgeschreven aangaande verantwoordelijkheid voor de centrale voorraad. 

Maximale stockniveaus zijn ingesteld en vervaldata wordt actief bewaakt. Er 

wordt gebruik gemaakt van rapportering naar de verantwoordelijken in de 

organisatie aangaande afnames en kosten. Bepaalde zaken staan op de agenda 

als actiepunt zoals operationeel proces uitschrijven in procedures inclusief de 

bijhorende rollen, taken en bevoegdheden. Ook is er nood aan een procedure 

omtrent tijdig en correct uitleveren van goederen.  

Het derde onderdeel beschrijft categoriemanagement en multidisciplinair 

aankopen. Magazijn artikelen worden in catalogen opgenomen en de 

geneesmiddelen in een Medisch Farmaceutisch Formularium. Op grond van het 

model afgenomen van de aankoopverantwoordelijke wordt er gebruik gemaakt 

van multidisciplinaire basis van concrete functies aangeduid met taken en 

bevoegdheden. Aangaande de financieel directeur is dit een plan die 

gerealiseerd zal worden in de nabije toekomst. Door een andere perceptie wordt 

een verschillende score vastgesteld tussen beide partijen. 

Omtrent verwerving van investeringsgoederen werd geen duidelijke cyclus 

budget - prioriteitstelling - nieuwe of vervangingsinvesteringen - kenbaar maken 

toegekende budgetten - onderbouw aankoopbeslissing - verwervingsproces is 

uitgeschreven. Deze procedures dienen nog worden uitgeschreven.  

Er is een formeel contractbeheer geïnstalleerd in de organisatie. Het minpunt is 

dat contractbeheer beperkt wordt tot het fysisch bijhouden van contracten. Zo is 
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er geen procedure uitgeschreven omtrent signaalfunctie, indexatie en 

afnameregistratie.  

Evenals voor leveranciersbeheer maakt het ziekenhuis geen gebruik van een 

uitgeschreven procedure om leveranciers te selecteren in functie van behoefte 

en meerwaarde.  

Voor het onderdeel aankoopprocessen scoort een het ziekenhuis 0,8/5 wegens 

het beperkte gebruik van uitgeschreven aankoopprocedures.  

2.4.1.6  Relatiebeheer 

Het ziekenhuis schenkt veel aandacht aan intern klantenbeheer. Klanten zijn 

altijd welkom met opmerkingen die met de nodige zorg behandeld zullen worden. 

Voor grote dossier wordt op regelmatige basis overleg gepleegd met de diverse 

stakeholders. De afstand tussen interne klanten en de aankoopdienst wordt tot 

een zekere hoogte wel bewaard volgens de financieel directeur want de 

aankoopverantwoordelijke loopt niet rond in he ziekenhuis. Aangaande de 

aankoopverantwoordelijke is dit wel het geval en komt hij op regelmatige basis 

op de werkvloer van het ziekenhuis. Dit zorgt voor een maturiteitsscore van 2/5. 

Er wordt tijd en aandacht besteed aan leveranciers. De principes van 

operationeel (dagdagelijks) beheer en tactisch / strategisch beheer van een 

leveranciersrelatie zijn voldoende gekend. Er is geen sjabloon beschikbaar voor 

het documenteren van leverancierscontacten, gestructureerde operationele en 

meer tactische contacten. Dit wordt binnen enkele maanden geïmplementeerd in 

de organisatie.  

2.4.1.7 Besluit 

Hoewel de aankoopverantwoordelijke en de financieel verantwoordelijke andere 

resultaten aangaven voor de verschillende thema’s wordt een toch een gelijke 

maturiteitsscore behaald van 1,5/5. Het onderdeel die betrekking heeft op 

informatiesystemen scoort de hoogste maturiteitsresultaat. Processen en 

procedures, personeel en organisatie scoren het minst.  
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2.4.3 Ziekenhuis M 

2.4.3.1 Aankooporganisatie  

Bestellingen worden ingebracht in één infosysteem, genaamd Infohos. Aankopen 

worden hier gecentraliseerd zodat overzicht bewaard kan worden over de hele 

organisatie heen. Er wordt binnen de organisatie tijd en aandacht besteed aan 

de inrichting van de aankooporganisatie. Hierover bestaat een uitgeschreven 

aankoopvisie volgens de aankoopverantwoordelijke, deze visie is gezamenlijk 

voor een bepaalde groep ziekenhuizen binnen de streek. Dit is niet het geval 

volgens de financieel directeur want de visie is niet specifiek voor het ziekenhuis. 

De aankoopverantwoordelijke gaf verder nog aan dat aankoop eerder een 

coördinerende en tactische functie vervult dan een administratieve functie. 

Aankoop wordt vertegenwoordigd op diverse fora zoals het directiecomité. 

Verder wordt er ook nog samengewerkt met domeinexperten die een beperkte 

verantwoordelijkheid dragen binnen aankoop.  

Door verschillende perceptie omtrent uitgeschreven aankoopvisie is het 

onderscheid in maturiteitsscore groot. De aankoopverantwoordelijke scoort de 

organisatie 4,5/5 terwijl de financieel directeur op een score komt van 0,75/5. De 

laagste score wordt hier toegepast. Het uitschrijven van een visie wordt 

geformuleerd als actiepunt.  

2.4.3.2 Personeel 

Werving en selectie van competent personeel gebeurt aan de hand van een 

uitgeschreven competentieprofiel gekoppeld aan een functiebeschrijving. Er 

gebeuren op regelmatige basis evaluaties van het huidige personeel en staat 

zeker open voor het organiseren van opleidingen binnen de organisatie. De 

komende maanden wordt gewerkt aan de uitschrijving van een persoonlijk 

opleidingsplan. Door het ontbreken hiervan de dag van vandaag scoort personeel 

0,75/5.  

2.4.3.3 Aankoopbeleid en doelen  

Aankoop wordt zowel op operationeel niveau aangepakt als op strategisch 

niveau. Operationeel niveau wordt gehanteerd bij dagdagelijkse zaken. Zo wordt 

de juiste productiehoeveelheid op het juiste moment op de juiste plaats gebracht. 
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Strategisch beleid wordt sinds vorig jaar toegepast. Hierdoor is er nog geen 

formeel uitgeschreven strategisch aankoopbeleid. Score bedraagt hier 0,75/5.  

Business alignment koppelt de aankoopstrategie en de strategische 

doelstellingen vergeleken tussen aankoopdienst en directie. Ambitie tussen 

beide partijen is gelijklopend. Bij de hedendaagse focus bevinden zich wat 

uitschieters. Zo is de aankoopdienst meer gericht op innovatie en 

servicegerichtheid dan de directie. Bij het thema samenaankoop wordt een 

omgekeerde trend vastgesteld. Dit is belangrijker voor de directie. Beide partijen 

vinden maatschappelijk ondernemen belangrijk bij de ambitie. Dit wordt niet 

waargenomen bij de hedendaagse focus. Hier is dus nog zeker een 

groeimogelijkheid.  

Het onderwerp in en uitbesteding van activiteiten worden op regelmatige basis 

besproken maar op een oppervlakkige manier. Hoewel het regelmatig besproken 

wordt, worden niet op regelmatige basis beslissingen genomen. Er worden niet 

veel activiteiten uitbesteed momenteel.  

Maturiteit aangaande aankoopbeleid en doelen wordt vastgelegd op 1,8/5.  

2.4.3.4 Systemen   

Er worden verschillende informatiesystemen gebruikt. Eén ervan is Infohos voor 

het beheer van de logistiek voor zowel de apotheek en de besteldienst. Dit 

systeem is nog niet geïntegreerd met de boekhouding en facturatie. Dit staat op 

de planning. Evenals is een systeem in gebruik aangaande ondersteuning inzake 

wetgeving overheidsopdracht. Het systeem voor het beheren van contracten 

werd recent opgestart. Er wordt gebruik gemaakt van een workflow systeem dat 

operationele processen ondersteunt.  

Op vlak van informatiesystemen zijn nog enkele verbeteringen mogelijk. Zo kan 

er een systeem geïmplementeerd worden dat het volledige aankoopproces 

ondersteunt. Evenals kan een systeem gebruikt worden die aankoopcontrole 

mogelijk maakt. Door het gebruik van een groot aantal informatiesystemen scoort 

dit 2,5/5.  
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2.4.3.5 Aankoopprocessen  

Verscheidene procedures zijn uitgeschreven en worden toegepast. Zo is er een 

operationeel en strategisch proces uitgeschreven. Evenals is er een procedure 

omtrent investeringsgoederen en een delegatieregeling. De aankoopdienst 

maakt gebruik van een deontologische code. De naleving hiervan wordt 

gecontroleerd en waar nodig wordt er verantwoording afgelegd. Enkele 

procedures kunnen nog geoptimaliseerd worden. Een voorbeeld hiervan is een 

sluitende procedure om alle contracten onder beheer te brengen. 

Leveranciersbeheer kan eveneens geoptimaliseerd worden. De eerste stappen 

aangaande leveranciersbeheer zijn gezet maar er is nog een lange weg te gaan. 

Hiervoor wordt een score vastgesteld van 3,75/5. 

Het operationeel proces en voorraadbeheer scoort 2/5. Het proces inclusief rollen 

taken en bevoegdheden zijn uitgeschreven. Hiervan zijn alle stakeholders op de 

hoogte gebracht. Er zijn specifieke richtlijnen met RTB uitgeschreven inzake 

receptie van goederen, magazijnbeheer en administratieve verwerking van 

binnenkomende goederen. Hierbij hoort een actieve opvolging van stockbreuken. 

Ook tijdig en correct uitleveren van goederen wordt goed in het oog gehouden en 

hieromtrent bestaan uitgeschreven procedures. Facturen komen toe op de 

boekhouding waar ze ook worden geregistreerd. Facturen worden gecontroleerd 

met de bestelbon en leveringsnota. Afwijkende facturen worden gecontroleerd. 

Er kan nog verbetering optreden aangaande systeem om maximaal stock niveau 

in te stellen. Er kan ook een rapportering gehanteerd worden aangaande 

afnames en kosten.  

Categoriemanagement en multidisciplinair aankopen bedraagt een 

maturiteitsscore van 4/5 volgens de financieel directeur en 0/5 volgens de 

aankoopdienst. Het verschil bevindt zich in perceptie tussen het toepassen van 

catalogen voor magazijn artikelen. Dit is niet het geval volgens de 

aankoopverantwoordelijke en wel volgens de financieel directeur.  

Investeringen worden duidelijk gedefinieerd in het ziekenhuis. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen. 
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Er is geen duidelijke prioriteitstelling uitgeschreven wat voor een score zorgt van 

0,5/5.  

Bij contractbeheer wordt hetzelfde verhaal gezien. Er is een formeel 

contractbeheer ingesteld maar hieromtrent zijn geen procedures uitgeschreven. 

Dit verklaart de lage score van 0,5/5.  

Het laatste onderdeel betreft leveranciersbeheer. Er wordt voldoende tijd en 

aandacht besteed aan leveranciers. Er bestaat een uitgeschreven procedure om 

leveranciers te selecteren. Er wordt geen proces gehanteerd om logistieke 

stappen te optimaliseren. Dit zorgt voor een score van 1/5. 

Het volledige onderdeel aankoopprocessen scoort 2/5.  

2.4.3.5 Relatiebeheer  

Intern relatiebeheer scoort 1/5. Er wordt tijd en aandacht besteed aan 

opmerkingen van interne klanten. Er wordt regelmatig overlegt met diverse 

stakeholders en de domeinexperten. Verwachtingen van de klant worden 

opgelijst om het overzicht te bewaren volgens de financieel directeur. Dit is niet 

het geval volgens de aankoopverantwoordelijke.  

Extern relatiebeheer heeft een gelijke score als het intern relatiebeheer. Er wordt 

tijd besteed aan de relaties met leveranciers. Principes van het operationeel 

beheer en tactisch/ strategisch beheer van leveranciersrelatie zijn voldoende 

gekend. Wel wordt er onvoldoende onderscheid gemaakt naar diepgang van 

relatie tussen de verschillende leveranciers.  

2.4.3.6 Besluit 

Er wordt een aankoopmaturiteitsscore toegekend van 1,5/5. De organisatie blinkt 

uit op vlak van informatiesystemen. De meeste inspanning moet geleverd worden 

voor inkooporganisatie en personeel.  

2.4.4 Ziekenhuis T 

2.4.4.1 Aankooporganisatie  

Er wordt tijd en aandacht besteed binnen het ziekenhuis aan de organisatie van 

aankoop. De organisatie wordt ondersteunt door een uitgeschreven visie die 

reeds zes jaar wordt toegepast. De visie wordt gelinkt aan wetgeving 

overheidsopdracht en wordt op regelmatige basis geëvalueerd. De aankoop 
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verloopt centraal met coördinatie tussen de aankopende functies. Aankoop 

neemt een strategische rol op binnen het ziekenhuis. De hoofdaankoper wordt 

vertegenwoordigd binnen het directiecomité, hier wordt een adviserende rol 

vervult. De betrokkenheid van de aankoopdienst is groot binnen het ziekenhuis. 

Zo worden ze betrokken bij het opstellen van een beleidsplan en bij de 

belangrijkste aankoop en uitgave stromen om zo een bijdrage te kunnen leveren 

aan behoeftedefiniëring, leveranciersselectie en contracteringsproces. Er wordt 

gebruik gemaakt van een markt en technologieonderzoek per aankooppakket om 

aankoopactiviteiten op een gestructureerde manier uit te voeren. Coördinatie van 

aankoop is een breed domein. Zo zijn er domeinexperten aangesteld om 

aankoop mee in goede banen te leiden.  

Door de diepgaande aankooporganisatie van het ziekenhuis wordt een 

maturiteitsscore behaalt van 5/5.  

2.4.4.2 Personeel  

Er wordt tijd en aandacht besteed aan competentieontwikkeling voor de 

aankopers op basis van regelmatige evaluaties. Er is een persoonlijk 

opleidingsplan uitgeschreven. De aankoopdienst dient zich te houden aan de 

uitgeschreven deontologische code. Deontologische code wordt momenteel 

herschreven. Deze houding wordt regelmatig beoordeeld bij 

functioneringsgesprekken. Functioneringsgesprekken evalueren evenals het al 

dan niet behalen van aankoopdoelstellingen. Er vindt geen formele derde 

bevraging plaats binnen de organisatie. Hiervoor is geen uitgeschreven 

procedure binnen het ziekenhuis. Klachten in verband met de aankoopdienst 

worden uitermate heel serieus behandeld. Er kan worden ingezet in op een 

uitgewerkte procedure i.v.m. derde bevraging. Er wordt een resultaat vastgesteld 

van 3/5. 

2.4.4.3 Aankoopbeleid en doelen 

Er is een uitgeschreven aankoopbeleid met onder meer een visie en strategische 

pijlers. Het aankoopbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast. Dit is 

afhankelijk van de wet overheidsopdracht, samenwerkingsplatformen,… Iedere 

update wordt goedgekeurd op beleidsfora. Om een goed overzicht te bewaren 

over de aankoopdoelstellingen wordt er gebruik gemaakt van balanced score 
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card. Deze wordt in verband gebracht met de organisatiedoelstellingen. 

Aankoopbeleid wordt gekoppeld aan het formeel begrotingsproces van het 

ziekenhuis en wordt verfijnd naar een aantal relevante domeinen, waarbij 

multidisciplinaire teams de beleidsvisie onderschrijven. Het uitgeschreven 

aankoopbeleid wordt gecommuniceerd naar de strategische leveranciers. Het 

ziekenhuis vindt het heel belangrijk om een goede communicatie te onderhouden 

met de leveranciers zodat geen misverstanden ontstaan rond de verwachtingen. 

Door het uitgebreide aankoopbeleid scoort het ziekenhuis hieromtrent 5/5.  

Strategische uitlijning weerspiegelt de koppeling van de aankoopstrategie met de 

strategische doelstellingen. Dit op vlak van ambitie en van hedendaagse focus. 

Grote onderscheiden worden niet vastgesteld tussen focus en ambitie behalve 

bij de gedelegeerd bestuurder. Voor de thema’s efficiëntie en procesgerichtheid, 

servicegerichtheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is de ambitie 

maximaal. Dit wordt niet teruggevonden in de dagdagelijkse focus. De perceptie 

tussen beide partijen is ongeveer gelijklopend uitgezonderd bij de ambitie van de 

kostenreductie. De ambitie van kostenreductie ligt hoger bij de gedelegeerd 

bestuurder.  

De belangrijkheid omtrent het thema in en uit besteden was moeilijk te scoren. 

Beide partijen vinden dit afhankelijk van de case. Kost, service en flexibiliteit 

worden gezien als kerneigenschappen die gescoord dienen te worden. Wel kon 

men aangeven dat er geen gestructureerd besluitvormingsproces bestaat 

hieromtrent. Veel beslissingen gebeuren ad hoc wat voor een score zorgt van 

0,75/5.  

Voor het thema aangaande aankoopbeleid scoort de organisatie 3,33/5.  

2.4.4.4 Systemen  

Enkele informatiesystemen worden gehanteerd om het ziekenhuis in goede 

banen te leiden. Er is een logistiek informatiesysteem voor handen voor de 

apotheek en besteldienst. Deze werd nog niet gekoppeld aan de boekhouding en 

facturatie. Er is een systeem die ondersteuning biedt inzake wetgeving 

overheidsopdracht. Contracten worden onder beheer geplaatst aan de hand van 
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een informatiesysteem. Bestelbonnen en facturatie worden ondersteund door 

een workflow systeem.  

Informatiesystemen kunnen nog geoptimaliseerd worden door het invoeren van 

een instrument voor leveranciersbeheer en systeem die voorraad opvolgt tot op 

de afdeling.  

Maturiteitsresultaat werd vastgesteld van 2,25/5.  

2.4.4.5 Processen en procedures 

Het gebruik van inkoopprocedures heeft een score van 2,75/5. Verschillende 

stappen van het operationeel en strategisch aankoopproces zijn uit geschreven. 

Deze worden in de hele organisatie toegepast. Er is een duidelijke procedure 

inzake investeringsgoederen dit op basis van het jaarplan en het beleidsplan. 

Een uitgeschreven bevoegdheden matrix is aanwezig en verspreid over het 

ziekenhuis. Evenals is er een procedure aangaande wetgeving 

overheidsopdracht en andere op aankoop van toepassing zijnde wettelijke 

kaders. Wel zijn nog enkele verbeterpunten mogelijk. Zo kan er een procedure 

opgemaakt worden inzake contractbeheer en leveranciersbeheer. De 

deontologische code wordt momenteel herschreven.  

Operationele aankoopprocessen zijn goed uitgewerkt in het ziekenhuis. Het 

enige actiepunt die hieromtrent geformuleerd kan worden is dat er een cyclus kan 

ontwikkeld worden om order to pay te integreren met leveranciers. Een score van 

4,5/5 wordt vastgesteld.  

Categoriemanagement en multidisciplinair aankopen bedraagt een 

maturiteitsscore van 1,5/5. Medische en verpleegkundige producten  worden niet 

opgenomen in een formularium. Nieuwe producten worden wel goedgekeurd 

door de verschillende stakeholders en komen terecht in een lijst.  

Investeringen worden duidelijk gedefinieerd in het ziekenhuis. Er wordt 

onderscheidt gemaakt tussen nieuwe investeringen en 

vervangingsinvesteringen. Voor de budgetcyclus wordt een tijdskader 

vastgelegd. Eveneens wordt een prioriteitensysteem vastgelegd. Onderbouw van 

een grote investeringen worden gebaseerd op een economisch model of 
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berekening maar dit is niet het geval voor alle investeringen. Een score van 3,5/5 

wordt vastgesteld.  

Contractbeheer heeft een score van 0/5 volgens de gedelegeerd bestuurder. Dit 

omdat contractbeheer nog in opbouw is. Volgens de aankoopverantwoordelijk is 

dit reeds uitgewerkt  en bedraagt de score 3,5/5. Wel zijn er zeker service level 

agreements voorhanden en presentaties van leveranciers worden vergeleken 

met contract bepalingen inclusief de kortingen.  

Het laatste onderdeel betreft leveranciersbeheer. Er wordt voldoende tijd en 

aandacht besteed aan leveranciers. Er bestaat een uitgeschreven procedure om 

leveranciers te selecteren. Er wordt geen proces gehanteerd om logistieke 

stappen te optimaliseren. Dit zorgt voor een score van 1/5. 

Het volledige onderdeel aankoopprocessen scoort 2/5.  

2.4.4.6 Relatiebeheer  

Intern relatiebeheer wordt als belangrijk beschouwd binnen het ziekenhuis. Een 

goed contact onderhouden met interne klanten is een opportuniteit. Aankoop 

loopt dan ook rond in het ziekenhuis. Er is een lijst met verwachtingen 

voorhanden gekoppeld aan timing en verantwoordelijkheid. Er zijn geen service 

level agreements tussen aankoopdienst en de interne klanten. Hierdoor behaalt 

men een resultaat van 3/5. 

Extern relatiebeheer draagt een score van 1,5/5. Tactisch en strategisch beheer 

van leveranciersrelaties zijn voldoende gekend. Er zijn sjablonen beschikbaar 

voor het documenteren van leverancierscontacten. Onderscheiding wordt 

gemaakt naar diepgang van relatie. Er is geen formeel proces aanwezig om 

criteria en doelstellingen voor iedere strategische relatie vast te stellen in 

overeenstemming met de organisatiedoelen.  

2.4.4.7 Besluit  

Maturiteitsscore van het ziekenhuis bedraagt 3,1/5. De beste score wordt 

vastgesteld voor de aankooporganisatie. Mindere scores worden toegekend aan 

de onderwerpen relatiebeheer en informatiesystemen 
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2.4.5 Ziekenhuis H  

2.4.5.1 Aankooporganisatie 

Bij 90% van de aankopen wordt de aankooporganisatie betrokken. Het gebeurt 

dat de technische dienst een aankoop uitvoert die niet eerst bij de aankoopdienst 

gepasseerd is. Bestellingen worden in één bestelsysteem ingebracht genaamd 

SAP. Er wordt binnen het ziekenhuis tijd en aandacht besteed aan de inrichting 

van de aankoopdienst. Momenteel is er nog geen uitgeschreven visie 

hieromtrent. Daardoor wordt een score toegekend van 0,75/5.  

2.4.5.2 Personeel 

Werving en selectie van competent personeel gebeurt aan de hand van een 

uitgeschreven competentieprofiel gekoppeld aan een functiebeschrijving. Er 

gebeuren op regelmatige basis evaluaties van het huidige personeel en op 

regelmatige basis worden opleidingen georganiseerd. Dit gebeurt door eigen 

aanvraag en niet door een uitgeschreven persoonlijk opleidingsplan. Door het 

ontbreken hiervan scoort personeel 0,75/5. 

2.4.5.3 Aankoopbeleid en doelstellingen 

Momenteel wordt er gewerkt aan een omschakeling van een operationeel beleid 

naar de strategisch gericht beleid. Het strategisch beleid staat nog niet op papier 

uitgeschreven. Dit komt er nog in het jaar 2017. Hierdoor is de score van het 

aankoopbeleid 0,75/5.  

Strategische uitlijning koppelt aankoopstrategie aan strategische doelstellingen. 

De ambitie loopt gelijk tussen de aankoopverantwoordelijke en de financieel 

directeur. Bij de focus ligt het anders. De directie focust meer op efficiëntie en 

leverbetrouwbaarheid. De aankoopverantwoordelijke focust meer op 

risicoreductie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en in en uitbesteden. 

Voor de volgende punten is er in de dagdagelijkse focus nog verbetering 

mogelijk: efficiëntie en procesgerichtheid, leverbetrouwbaarheid, innovatie en 

servicegerichtheid.  

In en uitbesteden heeft een score van 0,75/5. De reden is dat er geen 

gestructureerd besluitvormingsproces gevolgd wordt aangaande in en 

uitbesteden. Cafetaria, kuisploeg en wasserij worden uitbesteed. Dit zijn vrij 
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recente dossiers van 2014 en 2015. Hier wordt niet op regelmatige basis over 

gesproken.  

2.4.5.4 Systemen 

Er is een logistiek informatiesysteem in gebruik, SAP. Deze is geïntegreerd met 

de boekhouding en facturatie. Leeg vol systeem volgt de voorraden op de 

afdelingen. Evenals is er systeem aanwezig voor ondersteuning van aankopen 

via de wet overheidsopdracht namelijk 3P. Contracten worden onder beheer 

geplaatst aan de hand van het programma Ultimo. Workflowsysteem is 

geïmplementeerd dat operationele processen ondersteunt inzake bestelbonnen 

en facturatie. Aankoopplanning wordt actief gebruikt. De realisaties hiervan 

worden niet op regelmatige basis gecontroleerd.   

Op enkele vlakken is nog verbetering mogelijk. Op de planning van het 

ziekenhuis staat het implementeren van de mogelijkheden inzake e-procurement. 

Ook kan de spend analyse op een regelmatige basis gecontroleerd worden. 

Momenteel gebeurt dit éénmaal per jaar.  

De maturiteitsscore omtrent informatiesystemen bedraagt 2,25/5.  

2.4.5.5 Processen en procedures  

Procedures worden in mindere mate uitgeschreven. Momenteel wordt er volop 

geschreven aan enkele procedures maar dit is nog niet volledig uitgewerkt. De 

dag van vandaag wordt gewerkt aan het uitschrijven van het operationeel 

aankoopproces en het strategisch aankoopproces. Deze processen worden 

reeds door iedereen gevolgd in het ziekenhuis maar ze staan nog niet op papier. 

De aankoopdienst schrijft momenteel ook aan procedure aangaande 

contractbeheer en leveranciersbeheer. Wel is een duidelijk procedure omtrent 

investeringsgoederen  en is er een delegatieregeling. Ook is een deontologische 

code opgemaakt en goedgekeurd door de beleidsorganen.  

Operationele aankoopprocessen en voorraadbeheer behalen een resultaat van 

2/5. Stakeholders zijn op de hoogte van het operationeel aankoopproces. 

Facturen worden geregistreerd op de boekhouding. Daar wordt een 3 way match 

uitgevoerd met bestelbon en leveringsnota. Centrale voorraden worden 
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gestructureerd aan de hand van specifieke richtlijnen. Maximale stockniveaus 

zijn ingesteld en vervaldata wordt actief bewaakt.  

Multidisciplinair aankopen is belangrijk binnen de organisatie. Hieromtrent 

worden concrete functies aangeduid met RTB. Er is aanwezigheid van een 

goedgekeurd overzicht van expertisedomeinen. Medische producten worden niet 

concreet opgenomen in een medisch formularium. Dit zorgt voor een resultaat 

van 1,5/5.  

Omtrent verwerving investeringsgoederen werd één algemene procedure 

uitgeschreven die niet in detail treed. Zo is er geen onderscheid gemaakt tussen 

cyclus budget, prioriteitstelling en kenbaar maken van budgetten. Hier scoort 

men 0,5/5. 

Hetzelfde verhaal wordt teruggevonden bij het onderwerp contractbeheer en 

leveranciersbeheer. Beide thema’s behalen 0,5/5 door het ontbreken van een 

uitgeschreven procedure.  

Het volledige thema aankoopprocedure behaalt een  score van 1,2/5. 

2.4.5.6 Relatiebeheer 

Intern relatiebeheer behaalt een score van 2/5. Er wordt aandacht geschonken 

aan opmerkingen van interne klanten. Deze verwachtingen worden opgelijst. Er 

is voldoende luisterbereidheid vanuit de aankoopdienst. Er wordt op regelmatige 

basis samengezeten met verschillende partijen. Het is zo dat aankoop niet 

rondloopt in het ziekenhuis en dus niet bij de interne klanten over de vloer gaat 

wegens tijdsgebrek.  

Relaties met leveranciers genieten de nodige aandacht binnen het ziekenhuis. 

Principes van operationeel en tactisch beheer van de relatie zijn voldoende 

gekend. Er wordt geen onderscheid gemaakt in diepgang van de relatie aan de 

hand van belang en risico. Dit zorgt voor een score van 1/5.  

Het overkoepelend thema relatiebeheer scoort 1,5/5.  
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2.4.5.7 Besluit  

Totale maturiteitsscore bedraagt 1,4/5. Slechts scorende thema’s zijn 

aankooporganisatie en personeel gevolgd door processen en procedures. Best 

scorend onderwerp is het gebruik van informatiesystemen. 

2.5 Discussie 

De discussie bestaat uit drie verschillende delen. Ten eerst wordt ieder 

ziekenhuis afzonderlijk besproken. Vervolgens wordt de nulmeting uitgevoerd en 

wordt nagegaan welke groei het aankoopdepartement heeft doorgemaakt de 

laatste jaren. Als laatste wordt een benchmarking uitgevoerd van de 

ziekenhuizen onderling. Hiervoor wordt ook de gemiddelde waarde per onderdeel 

gebruikt van de vijf geïncludeerde ziekenhuizen.  

2.5.1 Ziekenhuizen 

2.5.1.1 Ziekenhuis B 

Het doel van het afnemen van het MMM+ is de vraag te beantwoorden of het 

aankoopdepartement voldoende matuur is om een efficiënte werking te hanteren. 

In ziekenhuis B moet daar voorlopig negatief op geantwoord worden. Er wordt 

een score vastgesteld van 1,7/5 voor de aankoopverantwoordelijke en 1,9/5 voor 

de financieel directeur. Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat beide partijen 

zich niet op één lijn bevinden. 

Het verschil in resultaat is te wijden aan een verschillende perceptie in verband 

met de gebruikte informatiesystemen. Hoewel men hierover een meningsverschil 

heeft is het nodig om een gelijkaardige perceptie te hanteren. De reden hiervoor 

kan gelegd worden bij het uitschrijven van processen en procedures. Hier wordt 

1,1/5 gescoord. Veel procedures staan niet op papier waardoor er vaak 

misverstanden ontstaan. Het ziekenhuis is zich ervan bewust dat procesgericht 

werken een struikelpunt is. Tijdens het onderdeel business alignment wordt dit 

door beide partijen ook aangegeven.  

Waar beide partijen het wel over eens zijn is dat informatiesystemen met een 

verschillende functies aan elkaar gekoppeld moeten worden. Zo wordt een beter 

overzicht bewaard van alle gegevens en kunnen de nodige gegevens sneller 

opgeroepen worden.  
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2.5.1.2 Ziekenhuis G 

Ziekenhuis G heeft een gemiddelde score van 1,5/5 na het afnemen van de 

maturiteitsmeting. De mening van de financieel directeur en de 

aankoopverantwoordelijke loopt grotendeels gelijk. Er is alleen een 

meningsverschil omtrent het thema in en uitbesteden. De 

aankoopverantwoordelijk geeft aan dat dit thema niet vaak aan bod komt terwijl 

de financieel directeur duidelijk heeft aangetoond dat dit onderwerp regelmatig 

aanbod komt.  

Het enige onderwerp waar het ziekenhuis voldoende op scoort is 

informatiesystemen. Een score van 3,25/5 wordt vastgesteld. De score kan nog 

opgedreven worden door de aankopen strategisch te gaan plannen aan de hand 

van een aankoopplanning.  

Zaken plannen en uitschrijven is de niet de sterkste kant van het ziekenhuis. Het 

onderwerp betreffende procedures en processen scoort slecht 0,8/5. Hier is nog 

veel werk aan de winkel. Ze zijn er zich van bewust dat hier iets aan moet 

veranderen en hebben daarom een strategisch aankoper onder de arm 

genomen. In de strategische uitlijning is te zien hoe groot hun ambitie is ten 

opzichte van de de dagdagelijkse focus. Vooral het onderdeel procesgericht en 

efficiënt werken kan groeien volgens de cijfers terug te vinden bij de ambitie. Aan 

dit punt aan ook gewerkt worden met de nieuwe strategische aankoper.  

De score op vlak van organisatie, personeel en relatiebeheer zullen automatisch 

meegroeien indien procedures op papier geschreven worden.  

2.5.1.3 Ziekenhuis M 

Net zoals bij ziekenhuis H wordt bij ziekenhuis M een maturiteitsscore vastgesteld 

van 1,5/5. De slechtste scores worden vastgesteld bij organisatie en personeel, 

telkens een score van 0,75/5. Het niet hanteren van een uitgeschreven visie en 

het niet hebben van een uitgeschreven persoonlijk opleidingsplan bevinden zich 

hier aan de oorzaak. De strategische aankoper is nog maar één jaar in dienst bij 

het ziekenhuis. Dit kan de oorzaak zijn van het niet hebben van deze processen.  

Het ziekenhuis kan nog groeien op vlak van processen en procedures. Er kan 

een leveranciersbeheer en contractbeheer worden opgemaakt. Dit zou bijdragen 
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tot de groei van de aankoopmaturiteit. Bij het subonderdeel 

categoriemanagement is een groot onderscheid tussen de mening van de 

aankoopverantwoordelijke en de financieel directeur. Het verschil in perceptie is 

aangaande het al dan niet gebruiken van medische catalogen. Er kan overlegd 

worden wat verstaan wordt onder een medisch cataloog en bekeken worden of 

de lijsten die gehanteerd worden tellen als een cataloog.  

Ziekenhuis M is het best georganiseerd op vlak van informatiesystemen en 

systemen en procedures. Bij het subonderdeel categoriemanagement wordt een 

opmerkelijk verschil vastgesteld tussen de perceptie van de 

aankoopverantwoordelijke en de financieel directeur. Het scheelt vier punten 

aangaande de maturiteitsscore. Er dient een duidelijke visie aangelegd te worden 

omtrent het al dan niet gebruiken van catalogen voor magazijnartikelen.  

Ook omtrent intern relatiebeheer lopen de meningen uiteen van beide partijen. 

Volgens de aankoopverantwoordelijke worden verwachtingen duidelijk opgelijst, 

dit is niet zo volgens de financieel directeur.  

Bij dit ziekenhuis is het prioriteit om visies en percepties tot een 

gemeenschappelijk goed te brengen om duidelijke doelen te kunnen nastreven. 

Het verschil van mening en perceptie kan te wijten zijn aan het niet vaak genoeg 

hanteren van uitgeschreven procedures en processen.  

2.5.1.4 Ziekenhuis T 

Ziekenhuis T is het enige ziekenhuis die een maturiteitsscore haalt die voldoende 

is, namelijk 3,1/5. Bij het onderdeel aankooporganisatie wordt een 

maximumscore vastgesteld van 5/5. Het aankoopdepartement is tot in de kleinste 

details georganiseerd. De aankoopverantwoordelijke ligt hiervoor aan de basis 

daar hij op regelmatige wijze opleidingen volgt om zich verder te verdiepen in het 

aankoop gebeuren.  

Ondanks de goeie maturiteitsscore worden twee mindere scores waargenomen. 

Ten eerste is dit voor het onderdeel relatiebeheer. Het probleem situeert zich 

vooral bij het extern relatiebeheer die een score draagt van 1,5/5. Er wordt 

gewerkt aan het opstellen van een proces om strategische contacten in goede 

banen te leiden. Het intern relatiebeheer wordt als heel belangrijk beschouwd 
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door het ziekenhuis. Dit is ook te merken aan de score van 3/5. De 

aankoopverantwoordelijke is dan ook op regelmatige basis op de werkvloer terug 

te vinden.  

Het tweede mindere onderdeel bevat informatiesystemen. Er is wat groei 

mogelijk in verband met het hanteren van informatiesystemen. Zo kan 

leveranciersbeheer geoptimaliseerd worden en de opvolging van de voorraad. 

Ook logistiek informatiesysteem kan gekoppeld worden aan de boekhouding en 

facturatie.  

Hoewel een hoge score wordt vastgesteld voor aankoopbeleid scoort het 

ziekenhuis toch laag betreffende in en uitbesteden. Dit komt omdat de 

aankoopverantwoordelijke dit thema bestudeerd per case. Er kan dus niet 

algemeen gezegd worden dat er voor iedere case een algemeen 

besluitvormingsproces gevolgd wordt. Dit is alleen het geval voor grote cases.  

Het onderdeel processen en procedures behaalt een score die net voldoende is. 

Wat bijzonder is bij dit onderdeel is de verschillende mening tussen de 

gedelegeerd bestuurder en de aankoopverantwoordelijke. Volgens de 

gedelegeerd bestuurder worden contracten niet onder beheer geplaatst. Volgens 

de aankoopverantwoordelijke wordt alle contracten zeker onder beheer 

geplaatst.  

2.5.1.5 Ziekenhuis H  

Ziekenhuis H heeft een maturiteitsscore van 1,4/5. De grootste oorzaak hiervan 

is de lage score aangaande aankooporganisatie en personeel, beide een score 

van 0,75/5. Dit wegens het niet uitschrijven van aan aankoopvisie en een 

persoonlijk opleidingsplan.  

Het aankoopdepartement is momenteel volop aan het werken aan de 

overschakeling van een operationeel beleid naar een strategisch gericht beleid. 

Dit verklaart waarom de meeste procedures nog niet werden uitgeschreven.  

Bepaalde procedures worden wel toegepast maar staan nog niet op papier 

uitgeschreven. Dit wordt vaak op de lange baan geschoven door het tekort aan 

personeel.  Het is wel de bedoeling dat binnen enkele jaren alle procedures en 

processen op papier zijn uitgeschreven.  
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Door het tekort aan personeel komt ook het intern relatiebeheer in gedrang. De 

aankoopverantwoordelijke kan niet in het ziekenhuis rondlopen om de noden op 

de werkvloer te gaan observeren. Daardoor kan men niet 100% voldoen aan de 

behoeften van de interne klant.  

Bij het onderdeel strategische uitlijning wordt er aangegeven dat er gefocust 

wordt op in en uitbesteden van bepaalde activiteiten. Als er hier dieper wordt op 

ingegaan zien we dat er geen gestructureerd besluitvormingsproces wordt 

gehanteerd en dat beslissingen niet op regelmatige basis geëvalueerd worden 

betreffende in en uitbesteden van activiteiten.   

2.5.1.6 Besluit 

Aankoopmaturiteit is bij de meeste ziekenhuizen ondermaats. Alleen ziekenhuis 

T passeert de test. Voor de andere ziekenhuizen situeert het probleem zich 

vooral bij het uitschrijven van processen en procedures. De overgang van 

operationeel aankopen naar een strategisch plan hanteren is niet evident. Dit 

proces vraagt veel tijd.  

2.5.2 Vergelijking nulmeting 

2.5.2.1 Ziekenhuis B 

De vastgestelde maturiteitsscore is gegroeid van 0,8/5 naar een gemiddelde 

score van 1,8/5. De grootste groei werd vastgesteld op vlak van relatiebeheer en 

organisatie.  

De score van organisatie is geëvolueerd van 0,75/5 naar 2,5/5. De hoofdreden 

hiervoor is het uitschrijven van een aankoopvisie. Het laatste jaar heeft een 

nieuwe hoofdaankoper het team vervolledigd. Dit draagt eveneens bij aan de 

groei van de aankooporganisatie. Het laatste jaar werd heel veel aandacht 

besteed aan de tactische rol die het aankoopdepartement speelt.  

Er is gewerkt aan het intern relatiebeheer. Een stijging van 1,5 wordt vastgesteld. 

Dit is te wijden aan het oplijsten van de verwachting van de interne klant. 

Momenteel wordt hier heel veel aandacht aan besteed. De 

aankoopverantwoordelijk is gekend in het volledige ziekenhuis en interne klanten 

vinden dan ook snel de weg naar de bureau waar de aankoopverantwoordelijke 

zich bevindt.  
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Ook bij aankoopbeleid en processen en procedures wordt een evolutie 

vastgesteld. Dit slechts in beperkte mate. Dit geeft aan dat er nog veel groei 

mogelijk is op die vlakken. Het ziekenhuis is er zich vooral van bewust dat er een 

verbetering moet komen op vlak van procedures.  

Bij het thema personeel wordt een stagnatie waargenomen van 0,75/5. 

Hieromtrent werd nog geen actie ondernomen maar dit is wel aan te raden. De 

eerste stap kan zijn om een persoonlijk opleidingsplan uit te schrijven.  

2.5.2.2 Ziekenhuis G 

Ziekenhuis G heeft een maturiteitsstijging van 0,4 doorgemaakt. De grootste 

stijging is waargenomen voor onderdeel informatiesystemen en relatiebeheer. 

Informatiesystemen  worden steeds meer toegepast. Zo werd self service 

procurement in het ziekenhuis geïmplementeerd. Dit systeem vervangt het 

papieren proces. Op die manier is men ten allen tijde goed op de hoogte wat de 

interne klant verwacht van het aankoopdepartement. Zo wordt een verdubbeling 

van score vastgesteld voor intern relatiebeheer. Enkele jaren geleden werd geen 

rekening gehouden met het oplijsten van de verwachtingen van de interne 

klanten. Door het gebruik van informatiesystemen kan dit nu beter opgevolgd 

worden. Ook loopt aankoop nu wel rond in het ziekenhuis en weet iedereen waar 

ze moeten aankloppen indien ze iets nodig hebben.  

Op sommige onderdelen wordt ook stagnatie vastgesteld: organisatie, personeel 

en procedures. De actiepunten hieromtrent zijn nog niet tot uitvoering gebracht 

maar er wordt aangegeven dat dit wel op de agenda staat. Wegens tijdsgebrek 

is dit nog niet tot uitgevoerd.  

2.5.2.3 Ziekenhuis M 

Er is een evolutie vastgesteld van 0,8/5 naar 1,5/5 aangaande aankoopmaturiteit. 

De verdubbeling van het resultaat is te wijten aan de spectaculaire verbetering 

omtrent personeel en informatiesystemen. Enkele jaren geleden was er geen 

competentieprofiel en functiebeschrijving voorhanden. Dit is nu wel het geval. De 

groei van informatiesystemen is evenals aanzienlijk. De score gaat van 1/5 tot 

2,5/5 nu. Daar wordt tot op heden stevig aangewerkt. Recent werd nog een 
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contractbeheer systeem ontwikkeld. Ook de mogelijkheid aangaande e-

procurement wordt nu ten volle benut.  

Organisatie en relatiebeheer zijn in mindere mate geëvolueerd. Bij het intern 

relatiebeheer wordt zelf een stagnatie vastgesteld. Verwachtingen van interne 

klanten oplijsten staat op hun to do lijst.  

2.5.2.4 Ziekenhuis T 

Ziekenhuis T heeft de laatste jaren heel veel gewerkt aan de groei van het 

aankoopbeleid. De maturiteitsscore is geëvolueerd van 1,6/5 naar 3,1/5. Er werd 

ingezet op personeel, beleidsdoelstellingen en systemen en procedures. Vooral 

beleidsdoelstellingen heeft een spectaculaire vooruitgang gemaakt namelijk van 

0,75/5 naar een maximumscore van 5/5. Doelstellingen opmaken en deze 

communiceren naar de nodige stakeholders wordt als heel belangrijk 

aangenomen. De doelstellingen worden ook met regelmaat opgevolgd. In enkele 

jaren tijd zijn de aankoopprocedures heel sterk geëvolueerd. Er zijn bepaalde 

procedures uitgeschreven die vroeger niet aanwezig waren namelijk: procedure 

inzake investeringsgoederen, uitgeschreven delegatieregeling, procedure inzake 

verwerken van wetgeving overheidsopdracht en een procedure voor 

multidisciplinair aankopen. Momenteel wordt nog altijd aan dit onderwerp 

gewerkt. Zo is een deontologische code aangaande aankoop in opmaak.  

2.5.2.5 Ziekenhuis H 

Ziekenhuis H heeft de kleinste vooruitgang gemaakt sinds de laatste meting. Een 

evolutie van 1,1/5 naar 1,4/5 werd vastgesteld. Een opmerkelijk resultaat springt 

onmiddellijk in het oog. Het gemiddelde resultaat omtrent aankooporganisatie is 

gehalveerd. Namelijk van 1,5/5 naar 0,75/5. Eerder werd aangegeven dat er 

gebruik gemaakt werd van een aankoopvisie en dat is momenteel niet het geval. 

De visie is nog niet volledig maar er wordt volop aangewerkt. Ook aangaande 

aankoopbeleid werd een lichte daling gewaarmerkt van 2,65/5 naar 1,89/5. Deze 

daling is te verklaren aan de hand van het onderwerp in en uit besteden.  De 

laatste meting toont aan dat er geen gestructureerd besluitvormingsproces wordt 

gehanteerd terwijl dit in de nulmeting wel het geval was. Een verklaring voor deze 

dalende resultaten is er niet.  
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Beleid aangaande personeel kent een stagnerende evolutie. Er is nog steeds 

geen persoonlijk opleidingsplan uitgeschreven.  

Een grote vooruitgang is vastgesteld voor het onderwerp informatiesystemen. De 

score evolueerde van 0,5 naar 2,25/5. Nieuwe systemen werden 

geïmplementeerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het logistiek 

informatiesystemen die gekoppeld is aan de boekhouding, systeem voor 

contractbeheer en actief gebruikte aankoopplanning.  

De resultaten voor relatiebeheer zijn verdubbeld. Zowel intern als extern 

relatiebeheer werd onderhanden genomen. Verwachtingen van interne klanten 

worden opgelijst. Ook werden sjablonen opgesteld om contacten van externe 

leveranciers in op te slaan.  

2.5.2.6 Besluit 

Over de jaren heen is het aankoopdepartement matuurder geworden. Bij de 

meeste ziekenhuizen wordt een verdubbeling van de score gewaarmerkt. Bij 

andere wordt een lichte stijging gezien. Dit geeft aan dat het uitvoeren van 

maturiteitsmeting deels de groei van de aankoop meebepaalt. De ziekenhuizen 

houden rekening met de actiepunten die ze meekrijgen volgens de middelen die 

ze voorhanden hebben.  

2.5.3 Benchmarking  

Bij de benchmarking worden vijf ziekenhuizen onderling met elkaar vergeleken. 

Er wordt gefocust op de gemiddelde waarde per onderdeel van het MMM+. 

Evenals worden individuele resultaten onderling vergeleken. De resultaten 

worden overlopen per onderdeel van het MMM+.  

2.5.3.1 Organisatie 

Aankooporganisatie draagt een gemiddelde score van 1.95/5. Er is slechts één 

ziekenhuis die een maximumscore draagt hieromtrent (ziekenhuis T). Drie 

andere ziekenhuizen (ziekenhuis G,M en H) hebben een score van 0,75 wegens 

een niet uitgeschreven aankoopvisie. Ziekenhuis B strandt op 2,5/5 die net iets 

boven het gemiddelde ligt. Door het niet schrijven van een visie is de mediaan 

voor dit onderdeel 0,75/5.  
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Het gemiddelde van dit onderdeel is geëvolueerd van 1,4/5 naar 1,95/5. Dit 

betekent dat de organisatie van de aankoopdepartementen een sterke groei 

doormaken. Dit is een trend die zich in de toekomst verder zal zetten aangezien 

het uitschrijven van een aankoopvisie bij vele ziekenhuizen op de agenda staan. 

Alleen vraagt dit veel tijd en medewerking van iedereen die invloed heeft op het 

aankoopdepartement.  

2.5.3.2 Personeel 

Voor het onderdeel personeel scoren vier ziekenhuis een gelijkaardige score van 

0,75/5 wegens het niet uitschrijven van een persoonlijk opleidingsplan. Er is maar 

één ziekenhuis die hoger scoort dan het gemiddelde en dit is ziekenhuis T met 

3/5. Deze waarde beïnvloedt het gemiddelde waardoor de andere vier 

ziekenhuizen zich onder het gemiddelde  van 1,2 bevinden maar wel conform zijn 

aan de mediaan van 0,75.  

De laatste jaren is goed gewerkt aan dit onderwerp. Dit is te merken aan de 

verdubbeling van de gemiddelde maturiteitsscore. Deze evolutie is te danken aan 

ziekenhuis M die werk heeft gemaakt van het uitschrijven van een 

competentieprofiel gekoppeld aan een functiebeschrijving.  

2.5.3.3 Aankoopbeleid  

Aankoopbeleid heeft een gemiddelde score van 2,16/5.  De beste score wordt 

opnieuw vastgesteld bij ziekenhuis T. Dit is te verklaren aan de hand van het 

onderdeel aankoopdoelstellingen. Hier wordt, zoals eerder reeds aangegeven, 

een maximumscore gehaald van 5/5. Dit zorgt voor een stijging van de 

totaalscore. De laagste score situeert zich bij ziekenhuis M (1,77/5). Dit is te 

verklaren aan de matige score omtrent in en uitbesteden.  

De evolutie van dit onderdeel is slechts matig. Het resultaat is gestegen van 

1,84/5 naar 2,16/5. De stagnatie van het resultaat van aankoopdoelstellingen ligt 

hierbij aan de basis. Ziekenhuis B, G en M hebben dezelfde score als bij de vorige 

meting.  

2.5.3.4 Systemen 

De hoogste gemiddelde score wordt gehaald met het onderdeel 

informatiesystemen. Er werd een verdubbeling vastgesteld van het resultaat, 
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namelijk van 1,2/5 naar 2,4/5. Het hoogste resultaat is waargenomen bij 

ziekenhuis G met een resultaat van 3,25/5. Het laagste resultaat bij ziekenhuis 

B. daar zijn ze volop bezig met het implementeren van informatiesystemen. De 

aankoopverantwoordelijk is nog maar één jaar tewerkgesteld in het ziekenhuis. 

Evenals waren er eerst andere prioritieten die het implementeren van 

informatiesystemen in de weg stonden.  

2.5.3.5 Processen en procedures 

De gemiddelde waarde wordt vastgesteld op 1,56/5. Dit is, samen met 

relatiebeheer en personeel, één van de laagst vastgestelde gemiddelde 

resultaten. Ziekenhuis G heeft de laagste waarde, 0,8/5. Er werd bij dit ziekenhuis 

geen enkele evolutie waargenomen bij de laatste meting. Het best scorende 

ziekenhuis is, is ziekenhuis T met een resultaat van 2,7/5. Dit is geen denderende 

score. Dit geeft aan dat alle ziekenhuizen nog veel werk hebben in verband met 

procedures en processen. De meeste zijn goed onderweg daar de gemiddelde 

score evolueerde van 0,86/5 naar 1,56/5.  

2.5.3.6 Relatiebeheer   

Voor relatiebeheer wordt dezelfde gemiddelde score vastgesteld als voor 

processen en procedures. De laatste jaren hebben ziekenhuizen veel aandacht 

gehad voor zowel intern als extern relatiebeheer daar de score evolueerde van 

0,7/5 naar 1,56/5.  

De hoogste score wordt waargenomen bij ziekenhuis T namelijk 2,25/5. Ook 

ziekenhuis B bevindt zich boven de gemiddelde waarde. Dit door een uitgebreide 

aanpak van het interne relatiebeheer. 

Het laagste resultaat wordt vastgesteld bij ziekenhuis M. Dit resultaat wordt 

vastgepind op 1/5. De reden hiervan is het niet oplijsten van de verwachting van 

de interne klant.  

2.5.3.7 Besluit 

Het totale gemiddelde maturiteitsscore is 1,86. Slechts één ziekenhuis haalt een 

voldoende resultaat namelijk ziekenhuis T (3,1/5). Ziekenhuis B bevindt zich rond 

het gemiddelde resultaat met een score van 1,8/5. Ziekenhuis G en M hebben 

een gelijkaardig resultaat van 1,5/5.  
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Het laagst scorende ziekenhuis is ziekenhuis H met een resultaat van 1,4/5. 

Ziekenhuis M heeft de grootste voorruitgang geboekt met een stijging van één 

punt. Ziekenhuis H boekte de kleinste vooruitgang van 0,3 punten.  

2.6 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

De literatuur kent geen model die alle aspecten van het aankoopbeleid gaat 

evalueren. Hierin kan nog verder onderzoek gebeuren om een algemeen model 

te schrijven die alle aspecten van de gezondheidszorg gaan meten. Het MMM+ 

wordt gebruikt voor enkele Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen maar wordt nog 

niet op grotere schaal toegepast.  

Evenals kan er verder gefocust worden op het uitschrijven van procedures en 

processen. De wetenschappelijke literatuur toont de voordelen omtrent het 

hanteren van processen en procedures aan maar in de praktijk wordt dit verhaal 

niet terug gevonden. De reden om processen en procedures niet uit te schrijven 

is het gebrek aan tijd en personeel. Het gevolg hiervan is dat het uitschrijven van 

procedures vaak op de lange baan geschoven wordt.  

2.7 Conclusie   

Er kan vastgesteld worden dat aankoopmaturiteit relatief beperkt ontwikkeld is in 

ziekenhuizen. Er wordt een groot verschil vastgesteld tussen de behaalde 

resultaten. Er is slechts één ziekenhuis die score behaald boven de helft. Dit wijst 

erop dat aankoopbeleid nog een lange weg te gaan heeft tot het 

aankoopdepartement als ‘matuur’ beschouwd mag worden. Hieronder worden 

enkele opvallende resultaten opgesomd:  

- Drie ziekenhuizen maken geen gebruik van een aankoopvisie.  

- Vier ziekenhuizen hebben geen persoonlijk opleidingsplan voor de 

personeelsleden.  

- Geen enkel ziekenhuis maakt gebruik van een gestructureerd 

besluitvormingsproces aangaande het in en uitbesteden van goederen en 

diensten.  
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De resultaten wijzen op een ondermaats aankoopbeleid in ziekenhuizen.  Een 

groot probleem situeert zich bij het uitschrijven van processen en procedures die 

het aankoop gebeuren ondersteunen. De overgang van operationeel 

aankoopbeleid naar strategisch aankoopbeleid loopt moeizaam.  

Hoewel de resultaten in grote lijn ondermaats zijn is er wel een positieve evolutie 

vastgesteld vertrekkende van de nulmeting. De scores tonen duidelijk aan dat de 

actiepunten die geformuleerd worden, gekoppeld aan de behaalde resultaten, 

worden opgevolgd. Dit geeft aan dat het uitvoeren van een evaluatie van het 

aankoopbeleid een positieve wending geeft aan het aankoopbeleid.  

Het uitvoeren van een maturiteitsmeting heeft zeker een positief effect op de 

werking van het aankoopdepartement in ziekenhuizen. Bij vijf geïncludeerde 

ziekenhuizen wordt de grootste evolutie vastgesteld voor relatiebeheer en 

informatiesystemen.   

Het uitvoeren van een maturiteitsmeting zorgt ervoor dat ziekenhuizen gaan 

nadenken over optimalisatie van aankoopbeleid. Het verplicht de ziekenhuizen 

de gebuikte processen op regelmatige basis te gaan herevalueren. Het 

aankooppersoneel is door een maturiteitsmeting ervan bewust op welke 

aspecten verbetering mogelijk is en kan dus op een gerichtere manier het 

aankoopdepartement gaan organiseren. Er kan worden vastgesteld dat het 

gebruik van een maturiteitsmeting als management tool een positieve impact 

heeft op de organisatie en dit een toegevoegde waarde biedt.  
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4.1 Resultaten gestandaardiseerde vragenlijst 

Hieronder worden de resultaten van het MMM+ weergegeven aan de hand van 

een figuur en een tabel. Deze resultaten worden telkens vergeleken met de 

resultaten van de nulmeting.  

4.1.1 Ziekenhuis B  

Tabel 2: Resultaten meting 2017  

Figuur 5: Resultaten meting 2017 
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Tabel 3: resultaten nulmeting 

Figuur 6: resultaten nulmeting 

4.1.2 Ziekenhuis G 

Tabel 4: resultaten 2017 
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Figuur 7: resultaten 2017 

Tabel 5: resultaten nulmeting  

Figuur 8: resultaten nulmeting  
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4.1.3 Ziekenhuis M 

Tabel 6: resultaten 2017 

Figuur 9: resultaten 2017 

Tabel 7: resultaten nulmeting  
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Figuur 10: resultaten nulmeting  

4.1.4 Ziekenhuis T 

Tabel 8: resultaten 2017 

Figuur 11: resultaten 2017 

 



87 
 

Tabel 9: resultaten nulmeting  

Figuur 12: resultaten nulmeting 

 

4.1.5 Ziekenhuis H 

Tabel 10: resultaten 2017 
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Figuur 13: resultaten 2017 

Tabel 11: resultaten nulmeting  

Figuur 14: resultaten nulmeting  



89 
 

4.2 Tabellen en figuren 

Lijst van figuren  

Fig. 1: aankoopproces Van Weele ……….………………………………………13 

Fig. 2: matrix van Kralijc…………………….……………………...………………17 

Fig. 3: Krachtenmodel van Porter…………………………………………………20 

Fig. 4: inkoopontwikkelingsmodel…………………………………………………31 

Fig. 5: Resultaten meting 2017 ziekenhuis B………………………...………….82 

Fig. 6:  Resultaten nulmeting ziekenhuis B……………………………………....83 

Fig. 7: Resultaten meting 2017 ziekenhuis G ……………………………..…….84 

Fig. 8:  Resultaten nulmeting ziekenhuis G………………………………..……..84 

Fig. 9: Resultaten meting 2017 ziekenhuis M………………………………..…..85 

Fig. 10:  Resultaten nulmeting ziekenhuis  M………………….…………….…..86 

Fig. 11: Resultaten meting 2017 ziekenhuis T………………….…………….….86 

Fig. 12:  Resultaten nulmeting ziekenhuis  T…………………….…………….…87 

Fig. 13: Resultaten meting 2017 ziekenhuis H…………………….……………..88 

Fig. 14:  Resultaten nulmeting ziekenhuis H……………………….……………..88 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Lijst van tabellen  

Tabel 1: overzicht deelnemende instanties ………………………………………40 

Tabel 2: Resultaten meting 2017 ziekenhuis B………………..……...………….82 

Tabel 3:  Resultaten nulmeting ziekenhuis B…………………..………………....83 

Tabel 4: Resultaten meting 2017 ziekenhuis G ………………..…………..…….83 

Tabel 5:  Resultaten nulmeting ziekenhuis G……………………..………..……..84 

Tabel 6: Resultaten meting 2017 ziekenhuis M……………………..………..…..85 

Tabel 7:  Resultaten nulmeting ziekenhuis  M………………….…………….…..85 

Tabel 8: Resultaten meting 2017 ziekenhuis T………………….…………….….86 

Tabel 9:  Resultaten nulmeting ziekenhuis  T…………………….…………….…87 

Tabel 10: Resultaten meting 2017 ziekenhuis H………………….….…………..87 

Tabel 11:  Resultaten nulmeting ziekenhuis H…………………….….…………..88 


