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BEOORDELING VAN
LEVERANCIERS:
ZO HEEFT HET ZIN
Vier stappen: van self-assessment tot en met klant-assessment

Leveranciersevaluaties zijn er in allerlei vormen. Partijen die elkaar goed willen leren kennen, elkaar willen vertrouwen en scherp willen houden, de prestaties willen verbeteren en
dus echte partners willen zijn, doen er goed aan vier stappen te doorlopen.
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Vaak is het niet haalbaar om alle leveranciers van een organisatie periodiek te evalueren. In sommige gevallen wordt een selectie gemaakt aan de hand van de Kraljic-matrix (links). Ook de verkopende partij kan een matrix gebruiken om de klant in te delen in een categorie. Dat model heet Carter (zie de afbeelding, rechts).
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EEN BEDRIJFSBEZOEK IS OOK EEN
MIDDEL OM DE BANDEN AAN TE HALEN
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3. LEVERANCIERSAUDIT
Een derde vorm van evaluatie is de audit. Daar is sprake van wanneer je een
bedrijfsbezoek uitvoert en een aantal zaken controleert. Dat zal de inkoper beduidend minder vaak doen en in de regel
ook niet alleen kunnen. Wanneer een levensmiddelenbedrijf wordt geaudit zal
het bijvoorbeeld prettig zijn om iemand
mee te nemen met kennis van HACCP.
Een bedrijfsbezoek is overigens niet alleen nuttig om de leverancier te controleren. Het is ook een middel om interesse te tonen in het bedrijf, de banden aan
te halen en tegelijk enkele evaluatiepunten mee te nemen. Het bezoek heeft als
voordeel dat veel functionarissen ter
plaatse zijn en dus beschikbaar kunnen
zijn voor toelichting en vragen.
4. KLANT-ASSESSMENT
De reciprociteit in de evaluatie speelt

*Marieke Pas studeert bedrijfskunde aan de Hogenschool van Arnhem en Nijmegen.

tenslotte ook een rol in het belang van

Royan van Velse is manager Inkoop en Facilitaire Zaken bij SUEZ Recycling & Recovery.
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