
Inkoop uitgavenanalyse 
Supply Value  

Meer weten?  
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact 
opnemen met Supply Value. U kunt ons bereiken op:  

T: 06 24516244 of M: info@supplyvalue.nl. 

Waar geef ik het meeste geld aan uit? Welke groe-
pen leveranciers verdienen het meeste aan mij? Hoe 
verhouden de uitgaven van verschillende business 
units zich? Wat is het verschil in uitgaven ten opzich-
te van vorig jaar? Wie zijn mijn grootste leveran-
ciers? Het antwoord op deze en andere vragen krijgt 
u door het uitvoeren van een inkoop uitgaven 
(spend) analyse. 
 
Supply Value helpt u graag met het uitvoeren van 
een spend analyse. Onze aanpak is daarbij pragma-
tisch: analyseer niet meer dan waar u op kunt sturen 
en verbind conclusies en concrete verbeter acties 
aan de geanalyseerde gegevens. 
 
Hoe werkt het? 
 Intake: we maken een afspraak, bespreken uw 

wensen en verwachtingen en komen met een 
voorstel; 

 Voorbereiding: We verzamelen samen met u de 
benodigde gegevens; 

 Analyse: we analyseren de gegevens en komen tot 
conclusies; 

 Advies: we stellen een adviesrapport op met daar-
in een aantal concrete verbetermaatregelen; 

 Vervolgstappen: we lichten het rapport toe en 
bepalen in overleg de vervolgstappen; 

 Meet het resultaat: periodiek helpen we u met 
het meten van het resultaat van de ingezette ver-
beteringen. 
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Over Supply Value? 

Supply Value is uw partner bij het realiseren van duur-
zame verbeteringen en innovaties in inkoop en supply  
management. Supply Value beschikt over een uitge-
breid portfolio van diensten en producten. Of het nu 
gaat om het verbeteren van uw inkoopproces, het 
doen van een leveranciersselectie of aanbesteding, het 
integreren van een nieuwe leverancier of het imple-
menteren van een inkoopsysteem. Supply Value 
zorgt dat dit op tijd, binnen budget en volgens de voor-
af vastgestelde acceptatiecriteria gebeurt. 

Referenties Supply Value 

Voor wie is de inkoopuitgavenanalyse? 

Het onderzoek is bestemd voor middelgrote– grote 
organisaties die professioneel aan de slag zijn of willen 
met inkoop en supply management. 

Voordelen van de inkoop uitgavenanalyse? 

 Inzicht verkrijgen in uitgaven; 
 Verbeterpunten identificeren; 
 Kosten per product verlagen, door o.a. verbetering 

van onderhandelingspositie, volume kortingen en 
prijsbesef; 

 Vraag naar producten verlagen, door het verwijde-
ren, verminderen van de vraag en/of aanmoediging 
gebruik vervangende consumptie; 

 Risico's verlagen, door het beter managen van uw 
belangrijkste leveranciers; 

 Concrete (inkoop) doelstelling en strategie-
en formuleren; 

 Resultaten meetbaar maken. 

http://www.supplytalent.nl

