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 1.1 Inleiding

Een bedrijf zal om te kunnen blijven voortbestaan, zijn producten en/of diensten moeten 
verkopen. Dat zal moeten gebeuren door mensen die bij dat bedrijf in dienst zijn, zoals 
vertegenwoordigers (buitendienst) en/of mensen die vanuit het kantoor contact met de 
klanten onderhouden (binnendienst). 
Daarnaast zullen er door het bedrijf verschillende activiteiten worden verricht om de 
verkoop te vergroten. Denk aan het deelnemen aan een beurs, het versturen van folders 
en het adverteren in vakbladen of het invullen van een internetcampagne.
Een bedrijf heeft vele mogelijkheden om producten en/of diensten aan de man te brengen. 
Er zal telkens een goede keuze moeten worden gemaakt.

Tegenover verkoop staat de inkoop. “Het inkopen van de juiste goederen tegen de voor-
deligste prijzen en voorwaarden is specialistenwerk”, zeggen inkopers. Maar vaak worden 
inkopen gedaan door de afdelingen die de betreffende spullen of materialen nodig hebben. 
Binnen een bedrijf moet een inkoper weten wat de gebruikers in het bedrijf graag willen 
hebben, anders slaat hij de verkeerde goederen in. Als hij dat weet, zal hij moeten uit-
zoeken waar die goederen het voordeligst ingekocht kunnen worden. 

Bij een handels- of productiebedrijf moet de inkoper weten wat de klanten willen afnemen. 
Daar is de rol van de inkoper dus een stuk moeilijker. Immers, zijn producten moeten 
verkocht worden. Zijn de verkeerde spullen ingekocht, dan blijft men met de voorraad 
zitten. 

In dit boek worden inkoop en verkoop naast elkaar gezet en zullen we het gehele in- en 
verkoopproces volgen.

1 Marktbeleid



6 | Ondile BV 2020 ©In- en verkoopbeleid



7© 2020 Ondile BV | In- en verkoopbeleid

 2.1 Grondslagen van het inkoopbeleid

Het inkoopbeleid van een bedrijf is gericht op het kwaliteitsbewust inkopen van:
• Grondstoffen;
• Producten;
• Diensten van derden.

Inkoop vindt plaats tegen een verantwoorde prijs en vastgestelde eisen en wensen bij 
een geselecteerde leverancier. 
De inkoop van materialen en goederen verloopt gepland, beheerst en in een goede 
relatie met de toeleveranciers. Dit geldt evenzeer voor het eventueel uitbesteden van 
werkzaamheden. 

Elk inkoopdocument bevat een duidelijke beschrijving van de bestelde materialen, 
goederen of diensten. Vermeld wordt:

• Aantal;
• Omschrijving;
• Titel;
• Identificatie;
• Tekeningen;
• Specificaties;
• Instructies of voorschriften;
• Eventueel de verlangde levertijd;
• Eventueel door toeleverancier te verstrekken gegevens.

Inkoop is geen doel op zich. Het inkoopbeleid moet passen in het totale beleid van de 
onderneming. Volgens de commerciële opvattingen zal de inkoopafdeling (van een 
handels- of productiebedrijf) afnemersgericht moeten denken.
Binnen een dienstverlenend bedrijf moeten de inkopen ook gericht zijn op de wensen 
van de klanten. Vragen klanten naar een chassis dat verschillende maten containers kan 
vervoeren, dan is het verstandig om als transportbedrijf dit soort chassis aan te kopen.

2 Inkoopbeleid
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Een aantal beslissingen bij het formuleren van het inkoopbeleid raakt direct het onder-
nemingsbeleid. Voor deze beslissingen is de ondernemingsleiding verantwoordelijk; 
denk hierbij met name aan de investeringsgoederen of langdurige samenwerkingen. 
Inkoopbeleid is een typisch economisch probleem. Denk eens aan de optimalisatie van 
kosten en opbrengsten.
De inhoud van het inkoopbeleid moet schriftelijk worden vastgelegd (onder andere 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden).

Hoewel er geen standaardoplossing is te geven, moeten er in elk bedrijf een aantal voor 
de hand liggende zaken worden geregeld. De specifieke omstandigheden van een bedrijf 
bepalen de manier waarop deze zaken worden geregeld. Een groot aantal oplossingen is 
mogelijk.

 2.2 Fasen bij het formuleren van een inkoopbeleid

Het formuleren van een inkoopbeleid valt uiteen in vijf fasen:

FASE 1

Het formuleren van de doelstellingen, uitgaande van:
• De doelstellingen van de onderneming;
• Het marketingplan;
• De relatie met andere afdelingen;
• De bedrijfssituatie intern en extern.

Voorbeeld bij DCM 
De doelstelling is om de transportcapaciteit ieder jaar met ongeveer 10% uit 
te breiden. Dit betekent de aanschaf van ongeveer 14 tot 15 nieuwe trekkende 
eenheden en ook personeel. Daarnaast zullen alle trekkende eenheden binnen 
een periode van 3 à 5 jaar vervangen moeten worden en trailers binnen een 
periode van zeven jaar.

FASE 2

Analyse van:
• Het soort goederen;
• De concurrentiesituatie;
• Het leveranciersgedrag;
• De bedrijfsinterne situatie;
• De overige externe omstandigheden.

In samenspraak met de chauffeurs en de klantwensen zal men jaarlijks 
kijken op welke manier aan de uitbreiding van het materieel (transport-
middelen) inhoud moet worden gegeven. Daarnaast moet ook de service 
van de leveranciers beoordeeld worden.
Eventueel rijden de chauffeurs ook proef met andere vergelijkbare vracht -
auto’s. Het is altijd goed om een beeld te krijgen en te hebben van wat 
andere merken kunnen bieden. 
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FASE 3

Vaststellen:
• Dat er moet worden ingekocht 

Dit wordt geautoriseerd vanuit onder andere:
 - Het marketingplan;
 - De toegestane afdelingsbudgetten;
 - De acceptatie van een uitgebrachte offerte;
 - Het feit dat de voorraad daalt onder het voorgeschreven 

minimum. 
• Wat er moet worden ingekocht 

Een kwaliteitsvraag:
 - Wie bepaalt welke kwaliteit wordt ingekocht? De essentiële 

eigenschappen dus. De inkoper is verantwoordelijk ten aanzien 
van de accidentele eigenschappen. 

• Hoe er moet worden ingekocht 
Procedurele afspraken als:
 - Toestemming directie nodig;
 - Toepassing van een vendor rating systeem; 
 - Controlesysteem leveranciers;
 - Voorraadbeleid.

We kunnen het dit samenvatten als (inkoop)strategie. Het zijn de basis-
beslissingen van de onderneming. 

Het merk en type vrachtauto of trailer wordt bepaald, waarbij offertes 
vergeleken zullen worden, hetgeen uiteindelijk tot een keuze leidt. 
Ook zal nagegaan moeten worden of de bestelde vrachtauto’s op tijd 
geleverd kunnen worden.

FASE 4

Het organiseren van het inkoopbeleid:
• Functioneel naar òf technische kennis (productgroepen) òf inkoop-

technische kennis òf ABC-categorieën;
• Commercieel: de 4 P’s worden voor elke afdeling vastgesteld. 

FASE 5

Controle: zijn de doelstellingen gehaald?
Dit kan getoetst worden aan bijvoorbeeld offertes, voorcalculaties, 
budgetten en het inkoopplan. 

Natuurlijk zal, als de transportmiddelen rijden, nagegaan moeten worden 
of alles naar wens is en of aan de eisen, gesteld in het budget, is voldaan.

 2.3 Goederenclassificatie nader uitgewerkt

Zelfs in ondernemingen waar de inkoop van grote betekenis is, worden inkopen gedaan 
die niet de moeite waard zijn om er veel tijd en aandacht aan te besteden. Door eenmaal 
een frankeermachine te kopen, hoeft men niet elke keer weer postzegels te kopen en te 
plakken.
De grootte van de onderneming kan overigens wel een rol spelen bij dit soort inkopen. 
De inkoop van bijvoorbeeld kantoorbehoeften kan zo’n omvang aannemen, dat het 
interessant is om er tijd en aandacht aan te besteden. 

In het algemeen kan men zeggen dat, afhankelijk van het soort producten dat het betreft, 
het inkoopbeleid en de formulering ervan een grotere betekenis krijgen naarmate:

• De mogelijkheid van verschillen in prijs, kwaliteit, hoeveelheid en/of levertijd groter 
wordt; 

• De invloed van die verschillen toeneemt op de eindprijs respectievelijk kwaliteit en/of 
levertijd van het desbetreffende product; 

• De termijn waarvoor men zich vastlegt, langer wordt, onder andere qua kosten.
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