
 

 

 
 

 
 

Aan de informateur en onderhandelaars van VVD, CDA, D’66 en GroenLinks 
 

 

Zoetermeer, 29 maart 2017 
 

 

De kracht van overheidsinkoop, alle doelen samen realiseren   
 

 
Geachte mevrouw Schippers, 

 
De Nederlandse publieke sector koopt jaarlijks voor ruim 73.3 miljard euro in, bijna 10% van het 

bruto binnenlands product (bbp). Hiermee hebben overheden en semioverheden en dus de politiek 

een krachtig instrument in handen om de maatschappij te sturen.  
 

Wij zijn de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI1), de beroepsvereniging van en 
voor inkopers. Ruim 6500 inkopers in zowel de publieke als de private sector zijn lid van onze 

vereniging. 
 

Onze leden werkzaam in de publieke sector spannen zich iedere dag weer in voor het publieke belang. 

Zij kopen producten en diensten in waar de overheid voor haar dienstverlening aan burgers en 
bedrijven behoefte aan heeft. En de inkopers in de private sector spannen zich in om voor bedrijven 

diensten en producten in te kopen die aan de overheid geleverd kunnen worden.  
 

Als vereniging van inkopers volgen wij uw vorderingen met grote belangstelling. De vier politieke 

partijen die nu aan uw tafel zitten wijzen op de grote verschillen die zij in hun politieke programma’s 
zien en geven aan dat het moeilijk wordt om deze te overbruggen. 

 
Onze observatie is dat het, vanuit inkoopperspectief bezien, gaat om uitgangspunten die 

overheidsinkopers in hun dagelijkse praktijk allemaal met elkaar moeten zien te verbinden. En dat ook 

met succes doen. Onze suggestie aan u is om uw positie door een inkoopbril te bezien en  
overheidsinkopers daarbij te betrekken door hen de opdracht te geven om de politieke doelen uit een 

coalitieakkoord te realiseren. U mag vertrouwen op de kennis en kunde van overheidsinkopers dat ze 
dat ook kunnen. Zij weten de maatschappelijke kracht te contracteren en er zo voor te zorgen dat alle 

doelen gezamenlijk bereikt kunnen worden. In het vervolg van deze brief zetten wij onze suggesties 
nader uiteen. 
 

De partijen aan uw tafel kiezen een eigen insteek als het gaat om verduurzamen, maar hebben allen 
oog voor de innovatieve kant ervan. Het is al langer bekend dat een overheid die consequent om 

duurzame oplossingen vraagt een innovatief bedrijfsleven realiseert. Publieke organisaties staan in 
toenemende mate voor vragen waarop geen pasklaar antwoord is. Mondjesmaat werken publieke 

sector en private sector daarom samen om innovatieve oplossingen te vinden. De inkoopfunctie zit 

hier in een sleutelrol omdat ze de markt de ruimte kan bieden een innovatieve oplossing te 
ontwikkelen. Omdat professionele inkopers de leveranciersmarkt kennen, kunnen ze uiteraard ook zelf 

op zoek gaan naar een innovatieve oplossing voor de behoefte van de publieke organisatie. 
Oplossingen die er voor burgers, reizigers, scholieren en patiënten toe doen. 

 

                                                 
1

  NEVI is hét Nederlandse netwerk van en voor inkopers in de publieke en de private sector. NEVI brengt inkoopprofessionals bij elkaar 

om kennis te delen, leidt op, subsidieert leerstoelen en lectoraten en is internationaal actief. NEVI staat voor professionalisering van de 
inkoopfunctie in het belang van overheid, bedrijfsleven en samenleving. www.nevi.nl  

http://www.nevi.nl/


 

 

 

Alle politieke partijen hebben ook aandacht voor kansen voor het midden en kleinbedrijf en voor de 

veranderingen in de arbeidsmarkt. Publieke inkopende organisaties, zeker decentrale overheden, 
kennen het belang van lokale bedrijvigheid en betrekken in toenemende mate lokaal MKB zowel voor 

reguliere opdrachten voor als innovaties. Professionele inkopers benutten de ruimte die de 
aanbestedingswetgeving biedt daarvoor maximaal. 

 

Voor mensen met een zwakkere arbeidsmarktpositie wordt Social Return toegepast en nieuwe type 
bedrijven, zoals sociale ondernemingen, krijgen kansen. En inkopers zorgen er voor dat er door 

overheden geen contracten worden gesloten met leveranciers die over de randen van fatsoenlijk 
werkgeverschap heengaan, zowel in Nederland als in het buitenland.  

 
Op verschillende gebieden in het publieke domein bundelen overheden, burgers, ondernemers en 

niet-gouvernementele organisaties hun krachten. In zo’n participatie-netwerk speelt de inkoopfunctie 

een grote rol, omdat zij per definitie de blik naar buiten heeft en gewend is partijen aan elkaar te 
koppelen. Professionele inkoopfuncties overzien het speelveld en kunnen nieuwe 

samenwerkingsrelaties smeden. Een netwerkeconomie die ook ingezet kan en moet worden om weer 
iedereen te betrekken. Om vluchtelingen te laten integreren op de best mogelijke manier, een zinvolle 

dagbesteding te hebben door te werken en zo vol in het leven te staan en ook zichzelf op te leiden. 

Om ZZP-ers als schil om een organisatie heen te vormen wanneer het gaat om bijvoorbeeld 
kenniswerkers. 

 
Uit het voorgaande moge blijken dat professionele inkopers er bedreven in zijn uiteenlopende 

doelstellingen te verbinden en gelijker tijd het oog op de portemonnee te houden. In onze ogen is de 
lijst van wensen van politieke partijen vanuit inkoopperspectief in lijn te brengen daar waar er over de 

maatschappelijke doelen een behoorlijke consensus bestaat. Onze suggestie is dat u aan 

overheidsinkopers de opdracht verleent om politieke doelen uit een coalitieakkoord te realiseren. 
 

U kunt vertrouwen op de kennis en kunde van overheidsinkopers om dat te realiseren. Zij 
contracteren de maatschappelijke kracht en zorgen zo dat alle doelen gezamenlijk bereikt kunnen 

worden.  

 
Wij zijn van harte bereid met u mee te denken en onze kennis en ervaring met u te delen. 

 
Hoogachtend, 

  

 
T. Trommelen     S. Eilander 
Voorzitter NEVI     Voorzitter NEVI Publiek 

 

 


