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Werken aan goed opdrachtgeverschap1.

Basis is doelmatig
en doeltreffend

Samen werken aan een stevige thuisbasis
Lees meer over o.a. het inkoopbeleid en het inkoopproces op www.groenwest.nl

Uitvoering van alle inkoop 
Onze overkoepelende inkoopdoelstelling is om, binnen de beschikbare budgettaire, ruimte
zodanig richting te geven aan het inkoopproces dat dit zo veel mogelijk toegevoegde
waarde genereert voor onze omgeving en GroenWest. Deze toegevoegde waarde is
uitgewerkt in drie thema's: 

Wij werken als opdrachtgever rechtmatig en doelmatig vanuit een
gecoördineerd inkoopmodel: centraal beleid met decentrale uitvoering. Wij doen
waar we voor staan en staan voor wat we doen. Hierbij hebben wij oog voor
(keten)-samenwerking en zetten we hierbij contract- en
leveranciersmanagement in. Dit zorgt ervoor dat we voor de lange termijn
goede regie op de uitvoering van onze contracten kunnen voeren.

Onze inkoop thema's worden gevoed en dragen
bij aan de vier inkoop pijlers

Ondernemingsplan 
In het ondernemingsplan is de koers
uitgezet voor de komende jaren
waarbij vijf speerpunten belangrijk
zijn: meer huishoudens op hun plek,
uitstekende dienstverlening,
duurzaam en comfortabel wonen,
zorgen voor wonen met zorg en
samen werken aan inclusieve,
leefbare wijken. 

2. Basis is doelmatig en doeltreffend
Onze inkoopstrategie is gebaseerd op het principe van regisserend
opdrachtgeverschap. Wij werken vanuit een integrale en uniforme aanpak en
stimuleren het bundelen van inkoopkracht. Door te werken met
gestandaardiseerde documenten en procedures verhogen we de efficiëntie,
uniformiteit en beheersen we eventuele risico's.

3. Samen maatschappelijk verantwoord
voor mens en milieu
Wij hebben actief aandacht voor social return een maatschappelijk
verantwoord inkopen en stimuleren vernieuwing waar mogelijk. Hierbij wegen
we duurzaamheid en vernieuwing af vs. kosten efficiency, om zo veel mogelijk
waarde te creëren. 

Regelgeving

Rechtmatig en doelmatig inkopen
zonder belangenverstrengeling en
eerlijke kansen bieden aan
(potentiële) leveranciers moeten
vanzelfsprekend zijn voor al onze
inkooptrajecten. Het op tijd invoeren
en borgen van nieuwe wet- en
regelgeving is daarbij essentieel om
rechtmatig en integer in te kopen.

Overheid
Om doelmatig en rechtmatig in te
kunnen kopen houden we bij al onze
inkopen rekening met beleid en
regelgeving vanuit de diverse
overheidsinstanties, waaronder
Rijksoverheid, provincies, gemeenten,
adviesorganen zoals Waterschappen
en zelfstandige bestuursorganen
zoals de huurcommissie.

Coalities

Wij werken samen binnen enkele
coalities, de belangrijkste hierbij zijn:
het Regioplatvorm
Woningcorporaties Utrecht (RWU) en
de branchvereniging van
wonincorporaties Aedes. 


