
Genereer in meer 
categorieën meer 
waarde in minder tijd
Sourcing Services
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Breid uw team uit 
met extra capaciteit, 
gespecialiseerde  
diensten en bewezen  
best practices

Met Proactis Sourcing Services kunt u meer waarde 
creëren voor allerlei soorten goederen en diensten, 
in een uitgebreide reeks directe en indirecte 
uitgavencategorieën. We kunnen uw toegewijde 
specialist worden op het gebied van sourcing, of uw 
bestaande capaciteit aanvullen, en elke dag online 
sourcingprocessen plannen en uitvoeren.
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Beperkte capaciteit voor het uitvoeren 
van concurrerende sourcingprocessen.

Druk om meerwaarde te 
leveren en meer te besparen 
in hoofdcategorieën.

Het vinden en aantrekken van de 
juiste leveranciers vereist  
veel middelen.

Moeite met het creëren van de juiste 
online omgeving en het zorgvuldig 
voorbereiden van een project.

Het vergt veel voorbereiding, focus, 
vaardigheden en ervaring om steeds 
de maximale waarde te behalen.

Wij 
begrijpen 
uw 
uitdagingen

De afgelopen 
zes maanden 
hebben we meer 
aan sourcing 
gedaan dan in de 
afgelopen drie jaar 
bij elkaar. En dat 
heeft ons heel veel 
geld bespaard. 
We hadden het 
niet kunnen doen 
zonder de hulp van 
het Proactis-team.
Procurement Director



Wij hebben  
de oplossing

Wat u 
kunt doen
Service op 
maat voor uw 
organisatie

Service op maat voor 
uw organisatie 

Uw eigen Account Manager 
werkt nauw met u samen 
om de beste route naar 
besparingen uit te stippelen, 
via diensten zoals: categorie-
identificatie en aanbevelingen, 
programma-implementatie, 
een-op-een bijeenkomsten 
met kopers, vergaring van 
markt- en branche-informatie, 
leveranciersselectie en meer.

Proactis Sourcing Services biedt 
gestructureerde processen, gebaseerd 
op best practices die we door jarenlange 
ervaring hebben ontwikkeld.

Onze bewezen totaalaanpak omvat hulp bij 
elke stap: van bepalen welke leveranciers 
moeten worden uitgenodigd tot het maken 
van uw RFx-documenten, het contact met 
leveranciers, het in realtime runnen van het 
proces en het evalueren van de resultaten. 



Gebaseerd op 
best practices 
voor sourcing

Sourcingdiensten 
die uw team 
ontlasten

Duidelijke 
meetresultaten

 

We kunnen uw team en al 
uw stakeholders voorlichten 
over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van 
effectief sourcen, via diensten 
zoals managementbriefing, 
afdelingsoverzichten, trainingen 
over categoriebeheer of 
leveranciersdeelname, 
en gemeenschapsevenementen.

  
 

We garanderen succesvolle 
sourcingprocessen via diensten 
zoals: sourcingstrategieën, 
het opzetten en uitvoeren van 
sourcingprocessen, communicatie 
met leveranciers, certificatie 
van leveranciers, scorecards 
voor leveranciersprestaties, 
specificatie-optimalisatie, het 
faciliteren van steekproeven, 
test- en QA-bepalingen 
en kennisgevingen van het 
toekennen/niet-toekennen  
van contracten.

  
 

Rapporten en scorecards 
verschaffen objectieve 
metingen van de resultaten van 
sourcingprocessen via tools 
en diensten, zoals corporate 
dashboards, historische analyse, 
prestatiesamenvattingen, 
meting van belangrijke 
statistieken, branchevergelijking, 
rapportage en analyse na een 
sourcingproces en aangepaste 
rapporten.



Concrete besparingen

Besparingen door gunstige 
inkoopresultaten.

Vermindering van de kosten 
van leveranciers die regels 
overtreden of afspraken  
niet nakomen.

Minder administratieve 
kosten per project.

Strategische voordelen

De bespaarde tijd kan 
worden besteed aan meer 
sourcingprocessen.

Verbeterde organisatorische 
productiviteit, flexibiliteit  
en motivatie.

Verbeterde naleving van 
wet- en regelgeving en 
transparantere processen.

Wat heeft  
Proactis Sourcing  
Services u te bieden?



Ga naar proactis.com/nl/contact 

Wilt u een snellere, efficiëntere,  
slimmere organisatie? Neem dan  
nu contact met ons op.

U ontvangt een grondige analyse van 
uw organisatie en aanbevelingen om het 
inkoopproces te verbeteren.

Ontdek hoe Proactis u kan helpen om in meer 
categorieën meer waarde te genereren in minder tijd.

Boek een ReThink Value Scan

Boek een demo op maat
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