inkoop

Het effect van
besparen op inkoop
Dupont ook in 2016 handig hulpmiddel
Een van de modellen waar inkopers vaak op teruggrijpen is het bijna 100 jaar oude Dupontmodel. Maar oud of niet, het model toont op een eenvoudige manier aan wat het effect is
van inkoopbesparingen op de rentabiliteit van de organisatie. Een organisatie die het model
begrijpt en toepast, kan ook vandaag het verschil maken.
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levert dit een rentabiliteit van het totale
vermogen op van 13,9 procent in plaats
van de oorspronkelijke 10 procent. De omloopsnelheid wordt berekend door de omzet te delen door de totale activa. Tot deze
activa behoren onder meer de gebouwen,
de voorraden, de inventaris, de liquide
middelen en de vorderingen. Een rentabiliteitsvermeerdering van 39 procent op het
totale vermogen aan de hand van een model dat bijna een eeuw oud is, is beslist een
trigger om de processen in een organisatie
eens onder de loep te nemen.
Het verschil
Een voorbeeld van het Dupont-model. Door de inkoopkosten met 3 procent te verlagen, is de
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Een DBC (DiagnoseBehandelCombinatie) en een DOT (DBC op weg naar transpa-
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bedrag op (de vergoeding die een ziekenhuis ontvangt van een zorgverzekeraar)
en houdt rekening met aspecten als materiaalkosten, overhead, kapitaallasten,
rente en marge.
De interne discussie binnen een ziekenhuis ten aanzien van verzekeraars in relatie tot de DBC/DOT’s, is vaak of deze genoeg opbrengsten genereren. Sommige
zorgproducten zijn namelijk kostendekkend maar andere zijn dat weer niet.
Een ziekenhuis kan hierdoor meer marge hebben maar ook meer verlies leiden.
Hierbij is de uitdaging voor een inkoopafdeling om de materialen en diensten
voordelig en toch kwalitatief hoogwaardig in te kopen. Hiermee wordt een sub-

Koen de Wijs (links), strategisch inkoper bij

stantiële bijdrage geleverd aan een verhoging van de winstmarge en een verla-

ziekenhuis Rijnstate, en Royan van Velse,

ging van de totale kosten.

manager Inkoop bij ziekenhuis Rijnstate.
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