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Inkopen vanuit de bedoeling 
 

Inkopen vanuit de bedoeling is de inkoopvariant van de theorie in het boek ‘verdraaide organisaties, 

terug naar de bedoeling’ van Wouter Hart. 

Het boek draait om de (aangepaste) vraag: Waarom koop ik eigenlijk 

in? Als dat duidelijk is krijgt het werk veel meer betekenis, wordt het 

leuker en krijg je er meer energie van. Dat is beter dan werken vanuit 

het Wat? Dan zijn regels en procedures leidend. Dat leidt tot minder 

verantwoordelijkheidsgevoel en minder betrokkenheid. Bovendien kost 

het veel meer energie. Tussen waarom en wat hoort nog het Hoe? De 

antwoorden op deze drie vragen komen van twee kanten. Ten eerste 

vanuit Defensie. Ten tweede vanuit de Rijksoverheid.  

Dit document de samenhang laten zien tussen de verschillende beleidsdocumenten die er vanaf 

diverse kanten op de Directie Inkoop afkomen. Hiermee worden drie vragen beantwoord: waarom is 

Inkoop van belang? Hoe werkt Inkoop? en als laatste: Wat doet Inkoop dan? 

1 WAAROM? DE BEDOELING 
Waarom wij bij Defensie inkopen is ten eerste omdat wij met inkoop bijdragen aan het bereiken van 

de missie van Defensie: “Defensie beschermt wat ons dierbaar is”.  

1.1 De bedoeling van Defensie 
Deze missie is onlangs uitgewerkt in de Defensievisie 2035: ‘vechten voor een veilige toekomst’. 

Hierin staan een aantal inrichtingsprincipes in die samen het profiel voor Defensie in 2015 

vormgeven. Inkoop speelt daar een belangrijke rol in. Intensiever, maar ook flexibeler samenwerken 

met onze leveranciers wordt namelijk vaak genoemd. Dat betekent wat voor de inhoud van onze 

contracten, maar ook voor het contract- en leveranciersmanagement. 

1.2 De bedoeling van de Rijksoverheid 
Ten tweede zijn wij onderdeel van de Rijksoverheid en dragen wij met inkoop bij aan het bereiken 

van rijksbrede doelstellingen.  

De afgelopen jaren investeerde de Rijksoverheid veel tijd en energie in rechtmatig en efficiënt 

inkopen. Dat is en blijft natuurlijk randvoorwaardelijk, maar is niet het hoofddoel. Het Rijk koopt 

immers ook in om maatschappelijke effecten te kunnen bereiken, zaken te realiseren en resultaten 

te boeken. Het is nodig dat naast de vereiste rechtmatigheid en efficiency het toevoegen van 

maatschappelijke waarde in elke inkoopopdracht een prominente plek krijgt.  Dit is vastgelegd in de 

Rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met impact’. 

 

  

https://www.defensie.nl/onderwerpen/defensievisie-2035
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zakendoen-met-het-rijk/documenten/kamerstukken/2019/10/28/kamerbrief-over-inkoopstrategie-rijksoverheid
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2 HOE? DE LEEFWERELD 
Hoe gaan we dit bereiken? Voor de wereld buiten de Defensie hanteren wij het begrip Gouden 

(inkoop) ecosysteem, de dynamische samenwerking tussen Defensie, bedrijven en kennisinstellingen. 

Dit is uitgewerkt in de Defensie Industriestrategie en de Strategische Kennis- en Innovatieagenda. 

Onze duurzaamheidsopgave is vastgelegd in de Defensie Energie- en omgevingsstrategie. Voor de 

leefwereld binnen Defensie geeft de corporate story van DMO richting. Daarnaast is een 

toekomstscenario voor Inkoop gemaakt als basis voor de Strategische Personeelsplanning. Dat geeft 

een beeld hoe we in de komende jaren moeten gaan werken. 

2.1 Defensie Industrie Strategie  
Defensie wil bij de aanschaf van toekomstig materieel het beste product voor de beste prijs, met een 

zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarvoor wordt de 

Nederlandse defensie-industrie versterkt, beschermd en internationaal gepositioneerd. Dit staat in 

de Defensie Industrie Strategie (DIS). 

2.2 Strategische Kennis en Innovatieagenda 
Defensie moet voor blijven op (potentiële) tegenstanders. Kennisopbouw, technologieontwikkeling 

en innovaties zijn daarbij essentieel. De Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) 2021-2025 

geeft de krijgsmacht richting naar deze vernieuwing. Met de SKIA biedt Defensie ook haar kennis- en 

innovatiepartners inzicht de kennis- en innovatievragen van de krijgsmacht. Samenwerking is 

essentieel om de krijgsmacht in de toekomst van moderne middelen en diensten te kunnen voorzien. 

2.3 Defensie Energie- en Omgevingsstrategie 
Met de Defensie Energie- en Omgevingsstrategie (DEOS) geven wij op hoofdlijnen richting aan de 

manier waarop onze organisatie in de toekomst minder afhankelijk van fossiele brandstoffen wil 

worden en we met een beperkte footprint kunnen optreden, ook voor langere duur. Speerpunten 

zijn, naast energie en omgeving ook de circulaire economie. 

2.4 Corporate story DMO 
Het  operationele deel van de missie van Defensie is uitgewerkt in de corporate story  van DMO. 

Daarin staat: “Onze collega’s in binnen- en buitenland het best mogelijke te bieden. Het beste 

materieel, de beste voorraden en de beste IT.” Zodat iedere collega zijn of haar werk zo krachtig en 

effectief mogelijk kan doen.  

Wij vormen de brug tussen droom en werkelijkheid. Tussen de wensen van de Defensieorganisatie 

en de mogelijkheden die de budgetten en de markt ons bieden. We hebben daartoe een schat aan 

kennis en kunde in huis. Die kracht zit in de hoofden en harten van onze mensen. 

Wij staan in nauw contact met het bedrijfsleven. We zijn innovatief. Of beter gezegd: inventief. 

Doorlopend op zoek naar slimme en snelle oplossingen in de huidige tijdgeest. Want de wereld staat 

niet stil. Samenwerken zit in ons DNA. Met collega's, marktpartijen, kennisinstituten en nationale & 

internationale partners. 

Wij zijn DMO. Wij maken de verbinding tussen willen en kunnen. “ 

2.5 Strategisch Personeelsplan 
Het Strategisch Personeelsplan DMO beschrijft welke ontwikkelingen op de inkooporganisatie 

afkomen en de mogelijke impact daarvan. De hoeveelheid en de diversiteit van inkoop- en 

samenwerkingsopdrachten voor het Ministerie van Defensie zullen toenemen in de komende jaren. 

Door technologische ontwikkelingen en innovaties voor zowel het primair proces als in de 

https://www.defensie.nl/downloads/beleidsnota-s/2018/11/15/defensie-industrie-strategie
https://www.defensie.nl/downloads/publicaties/2020/11/25/strategische-kennis--en-innovatieagenda-2021-2025
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z18270&did=2019D37969
https://www.defensie.nl/organisatie/dmo
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bedrijfsvoering ontstaat er een veranderende kijk op Inkoop, de bedrijfsvoering en de wijze waarop 

materieel en IT verworven moet worden.   

 

3 WAT? DE SYSTEEMWERELD 
Naast de nationale en Europese aanbestedingsregels, bestaan ook defensie brede kaders op het 

gebied van inkopen en aanbesteden. Dit zijn doelstellingen die door de defensiemedewerkers in al 

hun beslissingen omtrent inkoopactiviteiten moeten worden meegenomen. Het gaat hierbij om 

doelmatig en doeltreffend inkopen, integer handelen, rechtmatigheid, maatschappelijk verantwoord 

(duurzaam) inkopen en samenwerking. 

In het Jaarplan staat wat we gedurende dat jaar willen bereiken. Het jaarplan is een middel om 

sturing te geven aan de verwezenlijking van het waarom en hoe. 

 

3.1  Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Defensie 
Defensie besteedt als onderdeel van de Rijksoverheid jaarlijks door middel van inkopen en 

aanbesteden miljarden euro aan het verkrijgen van goederen en diensten voor de realisatie van haar 

missie: “Defensie beschermt wat ons dierbaar is”. 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid draagt dus bij aan de missie en is daarmee een verdere 

uitwerking van de Defensievisie 2035. Daarnaast geeft het een verdere, Defensie specifieke, invulling 

van de rijksbrede doelstellingen. De duurzaamheidsaspecten zijn verder uitgewerkt in het document 

Duurzame ontwikkeling: Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. 

3.2 Jaarplan DMO-Inkoop 2021 
In het Jaarplan staat wat we gedurende dat jaar willen bereiken binnen de Directie Inkoop. Het 

jaarplan is een middel om sturing te geven aan de verwezenlijking van de missie van DMO. Het plan 

bestaat uit twee delen. Productie (onze reguliere werkzaamheden) en de Veranderagenda (nieuwe of 

specifieke activiteiten). Elk deel kent de onderdelen Wat, Hoe, Mensen en Middelen, Risico’s en 

Beoogde effecten. 

In het Jaarplan komt het Waarom nadrukkelijk terug: 

Inkoop is mensenwerk - mensen die uitdaging vinden in hun werk, fijn samen kunnen werken, ruimte 

krijgen om te handelen en om hun kennis en kunde in te zetten en te vergroten, hebben meestal 

plezier in hun werk. 

En plezierig werken leidt tot de gewenste resultaat: het best mogelijke materiaal en IT voor de 

krijgsmacht, voor onze collega’s dus. 


