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Geachte colleges en raadsleden,
Graag wil stichting Bizob (Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant), het
inkoopsamenwerkingsverband waarbij uw gemeente is aangesloten, zich voorstellen aan de n ieuwe
colleges en raadsleden.
Wij hebben hierover al contact gehad met de griffie van uw gemeente. Op verzoek introduceren wij
Bizob in eerste instantie schriftelijk aan u.
Mocht er van uw kant behoefte zijn voor een persoonlijke kennismaking of korte toelichting tijdens
een bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met ons managementsupport. Dat kan telefonisch of
via email (managementsupport@bizob.nl).

Met vriendelijke groet.

M.A.J. Stuijts MSc.
Directeur

Bijlagen: informatiebladen.
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Wat is Bizob?
Het initiatief tot oprichtin g van B izob werd genomen door tien ge
meentesecretarissen, die be sloten dat het tijd was voor same nwer
king op het gebied v an inkoop. Op die manier wilde n zij de rol va n
opdrachtgever van gemeenten structureren en profe ssionaliseren.
Stichting Bureau Inkoop en A anbestedingen Zuidoost-Brabant is op
1 november 2003 opgericht.
In korte tijd heeft Bizob zich ontwikkeld tot een kenniscentrum op het
gebied van inkoop en aanbesteding. Zo heeft Bizob een rol gespeeld
bij de opstelling van de Aanbestedingswet 2012 en wordt het bureau
regelmatig geraadpleegd door het ministerie van EL&I en de VNG.
Als stra tegische partne r voor publieke inkoop en aanbestedingen
helpt Bizob de aangesloten org anisaties te exc elleren in hun rol al s
regisseur die waardevolle diensten effectief en efficiënt realiseert voor
een leefbare samenleving met tevreden burgers.
We wer ken nauw sa men met de bij Biz ob aangesloten organisaties
en marktpartijen als s chakel tussen vraag en a anbod. Met onze des
kundigheid en advi esvaardigheid rege len wij inkoop, aanbestedin
gen, contractmanagement en -be heer van openbare ruimte, sociaal
domein en bedrijfsvoering en optimaliseren wij processen. Daarmee
laten wij de bij Bizob aangesloten organisaties flexibel inspelen op een
snel veranderende vraag naar hun diensten.
Bizob medewerkers werken als collega's binnen de aangesloten orga
nisaties en daarnaast bouwen zij hun net werk met marktpartijen en
brancheorganisaties uit.
Door haar omvang biedt Bizob, kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit en
zorgt voor unifor miteit binnen de inko opsamenwerking en ten be
hoeve van de aangesloten organisaties.

Bizob stelt zich tot doel inkoop verder
te professionaliseren
De bij Bizob aangesloten organisaties (gemeenten en gemeen
schappelijke regelingen) groeien in hun rol als regie -organisaties
voor hun diensten naar de burgers toe. De complexiteit en diversiteit
van hun rol neemt steeds verder toe. De uitvoering van de diensten
moet voldoen aan de nat ionale en Eu ropese re gelgeving. Bizob als
strategische partner voor pub lieke inkoop en aanbestedingen helpt
de organisaties om de waardevolle diensten en producten effectief en
efficiënt te realiseren. Dit betekent dat de medewerkers van Bizob een
adviserende rol hebben en bij voorkeur vroeg in het proces betrokken
moeten zijn om de be hoefte in kaa rt te breng en en ee n effe ctieve
inkoopoplossing te vinden. Want professioneel inkopen gaat over veel
meer dan besparen alleen.
Door de gezamenlijke aanpak draagt Bizob eraan bij dat voordelen op
financieel, kwalitatief, uniformiteit naar de markt, procesmatig gebied,
op maatschappelijk verantwoorde wijze (mens, milieu, markt) voor de
individuele organisatie worden behaald en synergie wordt gecreëerd.
Organisatiestructuur
Bizob is in hiërarchie een platte orga nisatie die na ast het bestu ur
bestaat uit een directeur, inkoo pmanagers, commoditymanagers,
contractmanagers, concerninkopers en management support.
Momenteel zijn er circa 4 0 professionals bij Bizob in dienst. Geogra
fisch zijn er in de huidige situatie vier regio's van gemeenten en overi
ge publieke organisaties.
Op de inhoud van de inkoopvraagstukken binnen gemeenten is Bizob
georganiseerd naar drie commodity's. Binnen het Expertise centrum
Bizob (E CB) komt specifieke bran che en productin formatie same n
bij de commoditymanagers. Daarnaast werken binnen het ECB twee
aanbestedingsjuristen die o nder andere de juridische aspecten bin
nen het inko opproces waarborgen. E.e.a. is in on derstaand sc hema
weergegeven:

2 - Wat doet Bizob?
Bizob ondersteunt de bij haar aangesloten organisaties met inkoopvraagstukken in de breedste zin van het woord. De opdrachtgevers bepalen
zelf het ambitieniveau dat zij hebben voor hun eigen inkoopfunctie en hoe zij het 'apparaat' Bizob voor hun organisatie inzetten.
Enkele voorbeelden van werkzaamheden die Bizob uitvoert zijn:
• Uitvoeren van individuele inkooptrajecten,
• Initiëren en uitvoeren van gezamenlijke inkooptrajecten,
• Opstellen en implementatie van inkoopbeleid en -procedures up to date aan de aanbestedingsregelgeving,
• Adviseren over, uitvoeren en begeleiden van individuele en gezamenlijke (Europese) aanbestedingsprocedures,
• Trainen van medewerkers binnen de gemeenten in het toepassen van de aangereikte inkoopformats,
• Juridische advisering bij bezwaren vanuit marktpartijen,
• Informatieverschaffing over actuele thema's social return, gebiedsontwikkeling, vertalen duurzaamheidswensen naar de inkooppraktijk e.d.),
• Contractmanagement,
• Spend rapportages en inkoopontwikkelingsonderzoeken,
• Markt- en productonderzoek,
• Opstellen van (branche specifieke) inkoopvoorwaarden,
• Vertegenwoordiging binnen landelijke, regionale en lokale werkgroepen,
• Organisatie lokale en regionale MKB-bijeenkomsten.
Naast de werkzaamheden die Bizob uitvoert rechtstreeks voor de aangesloten organisaties worden o.a. de volgende zaken geborgd binnen
het samenwerkingsverband:
• Inkoop-, branche- en productkennis,
• E-procurement ondersteuning,
• Intercollegiaal contact,
• Advies- en bestekkendataba se,
• Goede relatie met branche organisaties zoals VNG, EZ, Bouwend NL, CROW, etc.
Kortom: Bizob is een solide inkoophuis waar de bij haar aangesloten organisaties (een deel van) hun inkoopfunctie onderbrengen en dat door
de gedeelde kracht van deze organisaties wordt onderhouden en kan worden uitgebouwd.

3 - Meerwaarde deelname in de inkoopsamenwerking
De m eerwaarde die de in koopsamenwerking voor ge meenten en aan gem eenten gelieerde publieke organisaties kan bi eden Is hieronder
weergegeven. Bizob heeft voor de bij haar aangesloten organisaties het antwoord op onderstaande veel gestelde vragen.
• Wat is voor mijn organisatie de beste inkoopstrategie voor een specifieke inkoopbehoefte
en hoe voer ik die dan zo uit dat de doelstellingen gerealiseerd worden binnen de grenzen van de rechtmatigheid?
• Hoe zorg ik ervoor dat mijn inkoopfunctie up to date is op al die vlakken die publieke inkoop raken, dit is voor het beperkt aantal inkopers in
mijn organisatie toch niet te behappen?
• Met de beste contractvorm voor deze Inkoopbehoefte ben Ik onbekend, maar als ik de kennis tijdelijk Inhuur behoud Ik deze niet voor een
volgende keer. Hoe zorg Ik ervoor dat Ik zowel de contractvorm kan gebruiken als de kennis voor mijn organisatie kan behouden?
• Met gezamenlijk inkopen sta ik sterker en het levert bij een aantal productgroepen veel op,
maar hoe organiseer ikzo'n gezamenlijke aanbesteding efficiënt?
• Hoe waarborg ik dat mijn inkoopfunctie bezet is met inkoopprofessionals?
• Heeft mijn organisatie eenvoudig toegang tot professionals met kennis en ervaring
op het vakgebied waar mijn afdeling een inkoopbehoefte heeft?
• Ben ik als organisatie een aantrekkelijke werkgever voor inkoopprofessionals?
• De Europese aanbestedingsregels veranderen, wie kan mij informeren over de veranderingen
en de mogelijke aanpassingen die ik in mijn inkoopbeleid- en procedures moet doorvoeren?
• Hoe kan inkoop bijdragen aan de bezuinigingstaakstelling van mijn organisatie?
• Hoe doorbreek ik de machtspositie van leveranciers ten aanzien van bijvoorbeeld het opleggen
van ongunstige verkoopvoorwaarden?
•Waar haalt mijn inkoper de tijd vandaan om zowel de organisatie te ondersteunen
als ook continue de inkoopfunctie te verbeteren?
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