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Aan de slag

Over dit werkboek

Als facilitair leidinggevende houd je je onder meer bezig met inkoop. Je zorgt ervoor dat de juiste
goederen en diensten van de juiste kwaliteit beschikbaar zijn voor de organisatie, op de juiste tijd
en plaats, in de juiste hoeveelheden en tegen de juiste prijs.

Het beoordelen van offertes is een van de taken van de facilitair leidinggevende.

Je leert nu het inkoopproces kennen. Je gaat daarvoor oefenen met alle onderdelen van het
inkoopproces: van het opstellen van een programma van eisen tot het beheren van het inkoopdossier
en de bijbehorende contracten. Daarbij krijg je ook te maken met het contact klanten en leveranciers,
zowel intern als extern.

Leereenheden
Je leert wat er precies komt kijken bij facilitaire inkoop en voorraadbeheer. Je doet dat aan de
hand van deze leereenheden:
1. Beheren van de voorraad
2. Contacten onderhouden met klanten en leveranciers
3. Offertes beoordelen en leveringscontracten opstellen.

Koppeling kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven
Dit werkboek behandelt de volgende werkprocessen van kerntaak 1 van het basisdeel Facilitair
leidinggevende Coördineert facilitaire werkzaamheden:
• B1-K1-W3 Beheert de voorraad
• B1-K1-W7 Onderhoudt het contact met interne en externe klanten en leveranciers
• B1-K1-W8 Beoordeelt offertes en leveringscontracten en stelt leveringscondities op.
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Beroepshouding
De leerdoelen in de nulmeting hebben te maken met kennis en vaardigheden. Om succesvol en
met plezier aan de slag te gaan in de professionele praktijk – tijdens en na je studie – is het belangrijk
dat je een bepaalde beroepshouding hebt of aanleert. Je beroepshouding heeft te maken met hoe
jij als professional werkt.

Voor de facilitair leidinggevende zijn de houdingskenmerken in het schema belangrijk:

ProactiefStressbestendigServicegericht

Slag- en hulpvaardigAssertiefKlantvriendelijk

Besef van urgentieOmgevingsgerichtRepresentatief

Besef van klantverwachtingOplossingsgerichtBetrouwbaar

Actieve en initiatiefrijke houdingHelikopterviewVerantwoordelijk

Let op deze gevraagde beroepshouding bij het maken van de opdrachten. Het kan een onderwerp
zijn in je voortgangsgesprek.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Theorieboek Facilitaire inkoop en voorraadbeheer
• Methodesite www.tendensfacilitair.nl.

Wanneer je de methodesite moet raadplegen, staat er een pictogram in het werkboek. Bij dit
pictogram lees je wat je nodig hebt om de opdracht(en) te maken. Er zijn drie verschillende
pictogrammen in dit werkboek:

Theorieboek
Hier lees je in welk theorieboek en in welke paragraaf je de informatie vindt om de volgende opdracht(en)
te maken.

Bron op www.tendensfacilitair.nl
Hier lees je of je een tekstbron, formulier, weblink, opdracht of een ander soort bron bij de opdracht
kunt gebruiken en welke dit is.

Video op www.tendensfacilitair.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken om de opdracht te maken.

Hoe sluit je een leereenheid af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je ook daadwerkelijk in staat zijn om werkzaamheden rond facilitaire
inkoop en voorraadbeheer uit te voeren.

Om de leereenheid af te ronden, moet je:
• alle door de docent opgegeven verwerkingsopdrachten hebben gemaakt
• alle door de docent opgegeven praktijkopdrachten hebben gemaakt
• de theorietoets voldoende hebben afgesloten
• de eindopdracht voldoende hebben afgesloten
• het uitgewerkte reflectieverslag hebben ingeleverd.
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Tips voor werken en leren
• Maak zo veel mogelijk gebruik van jouw ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de procedures en gegevens van jouw (stage)bedrijf om aan de opdrachten

te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider of docent.
• Maak een goede planning (een goed stappenplan/een goede afsprakenlijst) waarin staat wanneer

je wát gaat doen en bij wie je eventueel hulp kunt vragen.
• Stem dit af met je docent of praktijkbegeleider.
• Je kunt gebruikmaken van je theorie, de methodesite of andere informatiebronnen, voor het

opzoeken van informatie en het uitwerken van opdrachten.

Werken met Tendens Facilitair

Tendens Facilitair bestaat uit werkboeken en theorieboeken.

Elk werkboek bestaat uit leereenheden. Zo'n leereenheid heeft een vaste indeling:
• een inleiding met een overzicht van leerdoelen
• oriëntatieopdracht(en)
• een nulmeting
• een planning
• opdrachten met verwijzingen naar theorie en andere bronnen
• een opdracht 'In het nieuws'
• een eindopdracht bestaande uit een online toets en een praktijkopdracht
• evaluatie en reflectie.

Wil je een uitgebreide uitleg over de verschillende onderdelen en hoe je hiermee werkt? Bestudeer dan
de handleiding ‘Werken met Tendens Facilitair’.
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1. Beheren van de voorraad
Als facilitair leidinggevende beheer je de voorraad van een organisatie. Daarvoor interpreteer je
de verschillende gegevens over de voorraad, en op grond van deze gegevens plaats je bestellingen.
Je stelt inkoopspecificaties op voor de benodigde materialen, middelen en/of grondstoffen.

Je houdt steeds in de gaten wat de voorraad is en of je nieuwe producten moet bestellen.

Hierbij pas je de inkoopregels van de organisatie toe en de wettelijke regels die van toepassing
zijn. Je bewaakt de levering en opslag van de bestelde goederen. Bij verkeerde of te laat bezorgde
leveringen neem je contact op met de leverancier volgens de afgesproken procedure. Ook voer je
de bijbehorende voorraadadministratie uit. Zo zorg je ervoor dat de voorraden van de organisatie
op peil blijven.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdracht | Nulmeting en planning | Inkopen, bestellen en voorraadbeheer | Soorten
voorraden | Waarom heeft een organisatie voorraad? | De bestel- en leveringsprocedure |
Voorraadbeheer in het magazijn | Voorraadadministratie | Voorraadgegevens | De textielvoorraad
| Assortiment en inkoopspecificaties | Contacten met de leveranciers | In het nieuws | Eindopdracht
| Evaluatie en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over het beheren van de voorraad.

Leerdoelen Beheren van de voorraad

1.1 Oriëntatieopdracht

Opdracht 1: Oriëntatie op voorraad

Lees de casus en beantwoord de vragen.
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In het magazijn van cateringbedrijf Culi Kitchen zoekt Dave naar theezakjes. Ze liggen niet op
de plek waar de theezakjes horen te liggen.

Hij spreekt Merel aan, die de bestellingen doet. ‘Weet jij of er nog ergens theezakjes liggen? De
plaats waar ze moeten liggen is leeg.’ Merel kijkt wat geërgerd op; ‘Tja, Dave, als ze er niet
liggen, dan zullen ze wel op zijn.’

Joost onderbreekt zijn werkzaamheden en zegt tegen Dave: ‘Je kunt wel even onder de linker
werkbank kijken, daar staat nog een doos, geloof ik.’ Dave gaat naar die plek toe. Van daar
klinkt enigszins gesmoord: ‘Waar dan?’ Joost gaat Dave helpen zoeken.

Hun zoektocht is tevergeefs, want ze kunnen niets vinden. Dan zegt Merel: ‘Ik kijk wel in het
voorraadsysteem van de computer. Als jij het artikelnummer geeft, dan zoek ik het op. Dan kan
ik ook nakijken wanneer ze voor het laatst besteld zijn.’

Merel vindt de informatie. ‘De theezakjes zijn echt op. We hebben ze twee maanden geleden
voor het laatst besteld.’

Dan zit Dave met een probleem. ‘Vandaag redden we het wel, maar morgen hebben we ze echt
nodig.’

Merel kan hem niet helpen. ‘We bestellen pas morgen weer, dan komen ze overmorgen binnen.
Je moet voortaan eerder met dit soort zaken aankomen.’

‘Dan rijd ik zelf naar de supermarkt om ze te halen’, zegt Dave.

a. Welke gevolgen van slecht voorraadbeheer haal je uit de tekst?

b. Wat betekent goed voorraadbeheer?

c. Welke gegevens moet je allemaal verzamelen om de voorraad te kunnen bijhouden?

d. Maak voor de situatie in de tekst een stappenplan voor de bestelling van theezakjes.
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e. Welke voorraden houd jij thuis bij?

f. Waaruit bestaat het beheer van deze voorraden bij jou thuis?

g. Wat gebeurt er bij jou thuis als iets niet op voorraad is?

h. Wat hebben de streepjescodes op de producten in winkels zoals Albert Heijn te maken met
goed voorraadbeheer?

i. Wat werd bij jouw bijbaantje gedaan aan voorraadbeheer?

1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 2: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Beheren van de voorraad

Noteer de leerdoelen die je al beheerst in de kolom ‘Nulmeting’. Overleg met je docent of je
opdrachten kunt overslaan.

Bewaar het ingevulde nulmeting- en evaluatieformulier goed. Aan het eind van de leereenheid
heb je dit bij de opdracht ‘Evaluatie’ weer nodig.

Opdracht 3: Planning

Planningsformulier Beheren van de voorraad

Noteer de opdrachten die je moet maken op het planningsformulier. Stem je planning af met je
docent. Houd tijdens de periode waarin je met de opdrachten bezig bent de planning bij.

10



1.3 Inkopen, bestellen en voorraadbeheer

Je vindt voorraadbeheer in alle organisaties en binnen alle onderdelen van de facilitaire dienst.
Zonder goed voorraadbeheer kun je niet werken en ontstaan er bijvoorbeeld problemen in de
productie en in de dienstverlening.

Je leert wat voorraadbeheer is en uit welke stappen het inkoop- en opslagproces bestaat. Het
voorraadbeheer en de inkoop zijn in verschillende bedrijven op een andere manier georganiseerd.
Maar in elk bedrijf is er een inkoopbeleid dat regels geeft voor de inkoop.

Je gaat aan de slag met voorraadbeheer en inkoopbeleid.

Leerdoelen
- Je kunt verschillende voorraadgegevens beschrijven.
- Je kunt bedrijfsprocedures voor bestellen en voorraadbeheer benoemen.
- Je kunt bedrijfsprocedures voor de inkoopspecificaties beschrijven.
- Je kunt onderdelen van de bestelprocedure beschrijven.

Facilitaire inkoop en voorraadbeheer
Bestudeer paragraaf 1.1 Inkopen, bestellen en voorraadbeheer.

Opdracht 4: Stappen van het inkoop-, bestel- en opslagproces op volgorde zetten

Hierna staat het inkoopproces van badmatten van Grand Hotel Zestien beschreven. De zinnen staan
op alfabetische volgorde in plaats van op chronologische volgorde. Zet ze op de juiste chronologische
volgorde.
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De afdeling Housekeeping van Grand Hotel Zestien heeft nieuwe badmatten nodig,
omdat de voorraad badmatten in de afdelingsmagazijntjes inmiddels behoorlijk versleten
is. Zij plaatsen een interne bestelling bij de inkoopafdeling.
De housekeepingmedewerkers hebben weer voldoende werkvoorraad aan badmatten.

De inkoopafdeling besluit met de bestaande inkoopspecificatie een aantal offertes aan
te vragen bij verschillende leveranciers. Op grond van de offertes wordt er gekozen
voor een nieuwe badmat bij de huidige leverancier.
De inkoopafdeling gaat in het voorraadbeheersysteem kijken hoeveel badmatten er
nog in het centrale magazijn aanwezig zijn. Dat blijken er niet veel meer te zijn.
De nieuwe badmatten worden geleverd. De bestelling wordt daarna gecontroleerd en
in het centrale magazijn opgeslagen.
De supervisors van de housekeeping bestellen de nieuwe badmatten als de medewerkers
die op de werkvloer nodig hebben. Deze worden geleverd op de verschillende
verblijfsafdelingen.
De inkoopafdeling maakt afspraken over inkoopvoorwaarden. Dan wordt de bestelling
van de nieuwe badmatten geplaatst om alle voorraden weer op peil te brengen.
Zij plaatsen een herhaalbestelling voor nieuwe badmatten bij de huidige leverancier,
een horecagroothandel. Maar de bestaande badmatten blijken helaas niet meer
leverbaar. Er is wel een vergelijkbaar product aanwezig.

Opdracht 5: Bepalen of er sprake is van bestellen of inkopen

Weblink Interactieve quiz maken
Stappenplan Interactieve quiz maken

Is er in de volgende situaties sprake van bestellen of van inkopen? Zet een X in de juiste kolom.

InkopenBestellenSituatie

Je spreekt met de leverancier af op welke dagen de nieuwe rolstoelen
geleverd gaan worden.

Je stelt na gesprekken met de verschillende gebruikers (artsen,
verpleegkundigen, paramedici, operatiekamerpersoneel en patiënten)
een programma van eisen en wensen op voor injectienaalden.

Je neemt, zoals elk jaar, contact op met de poelier over de levering
van wild voor het menu tijdens het wildseizoen.

Je zorgt dat de factuur betaald wordt na de levering van de
wildproducten.

Je koopt deze week extra chocolade-eieren en paashaasjes in voor de
paasdagen.

Je regelt bij de nieuwe leverancier dat er bij een jaarlijkse afname van
2000 stuks een grotere korting op de prijs wordt gegeven.

Je gebruikt de uitkomsten van de werknemersenquête bij het
selecteren van een nieuwe cateraar.

Omdat je ontevreden bent over de huidige textielverzorging, vraag
je offertes aan bij andere textielverzorgingsbedrijven.
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Opdracht 6: Interview afnemen

Dit is een groepsopdracht voor twee of drie personen.

Je gaat een interview afnemen met iemand met een functie in de inkoop en opslag van een facilitair
bedrijf.

Voer de volgende stappen uit.

a. Maak een afspraak met iemand met een functie in de inkoop en opslag van goederen in een
facilitair bedrijf.

b. Maak een vragenlijst van ongeveer 15 vragen over de taken die hij uitvoert, de kennis,
vaardigheden en houdingsaspecten die nodig zijn voor zijn functie, wat er lastig is aan de
verschillende taken, leuke voorvallen, mooie resultaten, enzovoort.

c. Laat de interviewvragen controleren door de docent.

d. Vraag vooraf of je het interview mag filmen.

e. Neem het interview af.

f. Vraag, als dat mogelijk is, een rondleiding door het magazijn.

g. Maak een video van het interview en zorg dat je bij deze video zelf een inleiding en een conclusie
inspreekt.

h. Bekijk de verschillende video’s in de klas.

i. Maak een verslag van je bezoek, waarin je beschrijft:
• welk bedrijf je hebt bezocht
• met wie je hebt gesproken (naam, functie, werkzaamheden)
• hoe groot het magazijn is en wat wordt er opgeslagen
• wat de vragen van het interview en de antwoorden zijn
• wat de conclusie is: hoe vond je deze opdracht en wat heb je van deze opdracht geleerd?

Opdracht 7: Kennis, vaardigheden, houding van een strategisch inkoper en een besteller vergelijken

Schema Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten

Besteller
Elke twee weken op woensdag komen de bestellingen van de kantoorboekgroothandel bij het
gemeentehuis binnen. De bestellingen van alle verschillende afdelingen worden op de vrijdag
daarvoor verzameld en gecontroleerd. De besteller maakt er één grote bestelling van en plaatst
deze bestelling via de site van de kantoorboekgroothandel. Bij binnenkomst wordt de bestelling
gecontroleerd op correctheid. Daarna wordt dit administratief verwerkt en wordt de factuur
betaald. Het meeste hiervan gaat digitaal, maar controle door één persoon met de
verantwoordelijkheid voor de bestellingen blijft altijd noodzakelijk.
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a. Welke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten moet je hebben als besteller van dit bedrijf?
Vul dit in het schema ‘Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten’ in onder het kopje ‘Besteller’.

Inkoper
Om de kosten te drukken kijkt een middelgrote hbo-instelling zorgvuldig naar de inkopen bij
de verschillende kantoorboekgroothandels. Er wordt gekeken of er bezuinigd kan worden op
de kosten van de inkoop en de voorraad door verstandig inkopen. De instelling verbruikt grote
hoeveelheden kantoorartikelen, zoals papier in alle soorten, kleuren, dikten, enveloppen van
verschillend formaat, plastic hoesjes, paperclips, plakband, enzovoort.

Jaarlijks wordt er gekeken hoeveel er bij de verschillende leveranciers is ingekocht en of de
instelling door grotere bestellingen bij minder leveranciers grotere kwantumkortingen kan
krijgen. De inkoper is de degene die hier over onderhandelt. De instelling vindt naast de kosten
duurzaamheid ook heel belangrijk. Dat is bij de keuze van de leveranciers ook een belangrijk
criterium.

De inkoper moet zijn bij zijn werk de inkoopregels van de instelling gebruiken en omdat hij met
grote geldbedragen te maken heeft, moet hij zijn beslissingen altijd laten goedkeuren door zijn
leidinggevende.

b. Welke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten moet je hebben als strategisch inkoper van
dit bedrijf? Vul dit in het schema ‘Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten’ in onder het
kopje ‘Inkoper’.

c. Wat zijn de overeenkomsten in de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van deze functies?

d. Wat zijn de verschillen in de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van deze functies?

e. Welke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten beheers je al voldoende en welke moet je
nog meer ontwikkelen?

Opdracht 8: Stappen inkoop-, bestel- en voorraadproces in juiste volgorde zetten

Schema Inkoop-, bestel- en voorraadproces

Bekijk de stappen van het inkoop-, bestel- en voorraadproces. De stappen staan door elkaar.
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Vul de processtappen op de juiste plek in het schema inkoop-, bestel- en voorraadproces in. Kies
uit:
• Vraag van de ( interne) klant naar materialen en middelen
• Artikel in assortiment/ Artikel niet in assortiment
• Artikel op voorraad/ Artikel niet op voorraad
• Bestelling
• Bestelling niet in orde/ Bestelling in orde
• Betalen van de factuur
• Contact met leverancier
• Controle van voorraad en artikelbestand
• Goederenontvangst en ingangscontrole
• Invullen manco-, breuk-, teveellijst, eventueel retourzending goederen
• Levering aan de klant vanuit de bestaande voorraad
• Offerteaanvraag en leverancierskeuze
• Onderhandeling over voorwaarden
• Opname in voorraadadministratie
• Ontvangst en controle van de factuur
• Opslag van de goederen
• Plaatsen van de bestelling
• Uitgifte en levering aan de klant.

1.4 Soorten voorraden

Organisaties hebben allerlei goederen in voorraad. Er bestaan veel verschillende soorten voorraden
met een verschillende functie voor het werk binnen de organisatie. Deze voorraden moeten op de
juiste manier opgeslagen worden. Bij de opslag gelden verschillende wetten en regels, zoals HACCP
of het zorgvuldig omgaan met gevaarlijke stoffen. Ook zijn er bedrijfsprocedures voor het ontvangen
en opslaan van goederen. Als facilitair leidinggevende ken je de verschillende soorten voorraden
en weet je van verschillende goederen (food en non-food) hoe ze opgeslagen moeten worden.

Bij de opslag pas je regels toe, bijvoorbeeld op het gebied van gevaarlijke stoffen. Daarbij zorg je ook
voor persoonlijke bescherming.
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