COMBINED BUSINESS POWER
Professioneel & pragmatisch inkoopadvies

BESPARINGSPLAN
‘BEZUINIGEN OF BESPAREN?’

Productsheets zijn beschikbaar over onder meer de
volgende onderwerpen:
ABC - Pareto analyse
Europees aanbesteden
Duurzaamheidsmeter
Inkooptalent: werving, selectie en detachering
Workshops en Trainingen
Procedurele begeleiding Europees aanbesteden
Contractmanagment
Besparingsplan
Meer info over wie we zijn en onze dienstverlening
vindt u op: www.cbp.nl
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BESPARINGSPLAN
‘BEZUINIGEN OF BESPAREN?’
DE STRUCTURELE BEZUINIGINGEN STAAN CENTRAAL OP DE POLITIEKE
AGENDA. ER ZAL DE KOMENDE JAREN FLINK GESNEDEN MOETEN WORDEN IN
DE MEER DAN 65 MILJARD EURO DIE JAARLIJKS DOOR DE OVERHEID WORDT
UITGEGEVEN. PROFESSIONEEL EN EFFECTIEF INKOPEN KAN ER ECHTER TOE
BIJDRAGEN DAT DE BEZUINIGINGEN OP VERSCHILLENDE FRONTEN MINDER
OMVANGRIJK HOEVEN TE ZIJN. DOOR INKOOPBESPARINGEN VERMINDEREN
DE UITGAVEN, MAAR HOEFT ER NIET TE WORDEN GESNEDEN IN DE HUIDIGE
MIDDELEN EN DIENSTEN.
Met het besparingsplan maakt CBP
inzichtelijk waar concrete besparingskansen kunnen worden behaald
door slimmer en professioneler in te
kopen. Op basis van het besparingsplan en een efﬁciënte inrichting
van de totale inkoopfunctie, kan
een daadwerkelijke structurele besparing op inkopen en aanbesteden
worden gerealiseerd.

ONZE WERKWIJZE
Het besparingsplan is opgedeeld in
verschillende fases en levert de volgende (deel)resultaten op:
1. ABC-analyse; Crediteurenanalyse,
welke inzicht geeft in het huidige
totale inkoopvolume per productgroep en afdeling.
2. Meerjarige Inkoopkalender; weergave van de in kaart gebrachte besparingsmogelijkheden op basis van
crediteurenanalyses,
contractenanalyses, historie en begroting, inclusief investeringsplannen.

Op basis van de crediteurenanalyse
wordt gekeken of opdrachten in de
afgelopen jaren eerder zijn aanbesteed en of hiervoor (beperkende)
contracten actueel zijn.
Op deze wijze wordt inzichtelijk
gemaakt waar relevante besparingskansen liggen.
De meerjarige Inkoopkalender dient
als input voor interviews met de
belangrijkste budgethouders om de
benoemde potentiële besparingsprojecten te veriﬁëren. Op basis
van deze gesprekken wordt per onderdeel een waarde toegekend die
de haalbaarheid en bijdrage aan het
geheel weergeeft.

DE INKOOPKALENDER:
Vanuit de inkoopkalender wordt een voorstel van aanbestedingstrajecten opgesteld
voor de korte en lange termijn. Dit voorstel is inclusief omschrijving van onze aanpak en/of meerdere mogelijkheden hoe
de besparingen te realiseren en te borgen
zijn, zodat er ook daadwerkelijk concrete
acties worden ingezet om tot besparingen
te komen.

Benieuwd wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Bel of e-mail en maak kennis met
de mensen van Combined Business Power!

Een besparingsplan hebben wij onder meer uitgevoerd voor:

ADRES

3. Interviews met de (belangrijkste)
budgethouders om bevindingen te
veriﬁëren, gelegenheid te geven tot
aanvullingen en draagvlak te creëren voor besparingsvoorstellen.
4. Deﬁnitief besparingsplan voor
aankomende jaren.
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