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Visie op integraal inkoop- en contractmanagement 

 

Als opdrachtgever benadert u de markt om een geschikte ontwikkelaar te vinden voor uw project uit te 

voeren tegen een betaalbare prijs. Van de markt verwacht u expertise en middelen in te zetten om de 

continuïteit van uw organisatie te waarborgen. Wij zorgen voor de juiste inbreng op het juiste moment 

om de verbinding tussen beiden tot stand te brengen. Al ruim 20 jaar hebben wij daarvoor betrokken als 

adviseur of manager bij inkoop en aanbestedingen. 

 

Het vervullen van een sleutelpositie in dit speelveld, geeft Gert-Jan van den Dries de motivatie 

om “samen met anderen” en “elke dag beter” het verschil te kunnen maken. 

 

In de samenwerking spelen voor mij de volgende factoren een rol: 

a) het proces; kennis van de regels, instrumenten en procedures. Daarvoor brengen wij werkervaring in 

met de aanbestedingsregels, afwegingskaders voor de inkoop- en contractstrategieën en 

systeemgerichte contractbeheersing. Bovendien beschikken wij over een uitgebreid netwerk waar wij 

met voorkomende vragen of issues gebruik van maak. 

b) de inhoud; kennis van de aard en complexiteit van een dergelijk project. Daarvoor brengen wij 

werkervaring in met aanbestedingen en uitvoering om op de juiste wijze af te stemmen op de aard 

en complexiteit van uw project. Daarbij gaat het over de technisch inhoudelijke kennis en kennis van 

de (politiek-bestuurlijke) context voor een dergelijke opgave. 

c) de relatie; over de vaardigheden beschikken om een goede relatie tot stand te brengen en te 

onderhouden. Uiteindelijk draait het om mensen en relaties. Het tot stand brengen en onderhouden 

van een goede relatie vergt vaardigheden voor onderhandelen, communicatie en het kunnen 

hanteren van conflicten. Bovenal geldt de wil om samen te werken en daarin te investeren. Ook als 

relatie onder druk wordt gezet. 

 

Voor uw projectorganisatie adviseren wij met deze factoren bij de concurrentiegerichte 

dialooggesprekken, of de (latere) contractbeheersing, door in elke projectfase de juiste verbinding te 

leggen met de aspecten van het inkoop- en contractmanagement (zie de afbeelding). Wij hopen u met 

onze visie en aanpak voldoende inspiratie en vertrouwen te geven. Meer informatie? Laat het ons dan 

weten via het contactformulier. 

 
Afbeelding: Verbinding van inkoop- en contractmanagement in elke fase van een project, met aangeven 

van de benodigde activiteiten 
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