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BV&T opleiding & advies 
Training Prestatie Inkoop

Training Informatie
~Prestatieinkoop~ of ook wel Best Value Procurement
- het gedachtegoed om objectief een groot project in
te kopen. Prestatieinkoop draagt bij aan het realiseren
van strategische doelen op een zo effectief mogelijke
manier. De basis voor de training presatie-inkoop is
dat alle facetten worden meegenomen (ALL-IN) bij de
offertes die u gaat ontvangen, geen verassingen of
nacalculatie. De trainer neemt u mee in verschillende
inkoopmethodiek waarbij aanbieders maximale ruimte
krijgen om zich van elkaar te onderscheiden. Hierdoor
kan uw inkooporganisatie met weinig energie de beste
aanbieder identificeren. Het resultaat is een keten die
betere resultaten levert. Hoe dat precies werkt, leert u
tijdens deze training.

Programma

» Waarom prestatieinkoop
» Interviewtechnieken
» Efficienter inkopen
» Inkoop optimaliseren
» Gebruik maken van de kennis (opdrachtnemers)
» Risico`s minimaliseren
» Waarom stellen opdrachtnemers ons zo vaak teleur
» Objectief offertes beoordelen
» Hoe vindt u de beste leveranciers.

Resultaat
Na de training bent u effectief en doeltreffend in:
1. Uw zienswijze is verbreed
2. Inzicht in (verbetermogelijkheden van) uw eigen
activiteiten
3. Geleerd van praktijkervaringen en oefeningen
4. Concrete en direct toepasbare tips en suggesties
gekregen

Maximaal resultaat
In de training Prestatie Inkoop vormt ~maatwerk~
steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte oefeningen,
opdrachten en rollenspelen vormen de basis van al
onze trajecten. Door de unieke juiste match, sluit de
onderwerpen in de training direct aan bij uw dagelijkse
praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de trainer als zeer
prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze training Prestatie Inkoop
bepalen wij met u het startniveau door middel van een
doelstellings of intake gesprek. Ook bespreken wij het
beoogde eindniveau met u. Tevens bestaat de
mogelijkheid om het niveau van een gehele afdeling of
organisatie te laten bepalen of functieprofielen te
voorzien van kenniseisen. Hiervoor heeft BV&T een
unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
1650,-

178,-
1 / 8

1828,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de
Prestatie Inkoop in te zetten hoe, wanneer en waar u
het nodig hebt. De agenda wordt bijvoorbeeld met
onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid BoermanAanbieding geldig tot donderdag 22 juni 2023

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.nl.
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