Geplaatst op 29/06/2009 - 16:04 door: Skipr Redactie.

Ziekenhuizen bundelen inkoop
Negen ziekenhuizen gaan samen inkoopresultaten realiseren in de InkoopAlliantie
Ziekenhuizen (IAZ). De IAZ is vrijdag 26 juni opgericht en bestaat uit ziekenhuizen die al
verenigd waren in de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen (VSZ). De VSZ zal zich
vooral richten op de logistieke activiteiten van de ziekenhuizen. Dat meldt Inkopers Café.

‘Concurreren doe je samen’
De samenwerking speelt op een positieve manier in op de marktwerking in de zorg, aldus
bestuursleden Henri Wijers, Piet Coolegem en Cor-Jan van der Wal. Van der Wal, manager
Facilitair Bedrijf van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, zegt op Inkopers Café:
“Concurreren doe je samen. Samen kunnen we voor onze ziekenhuizen betere
inkoopresultaten behalen, waarmee we sterker staan tegenover de concurrentie in binnen- en
buitenland.” De IAZ probeert door volumebundeling, professionalisering en
kennisuitwisseling in en buiten Nederland resultaten te behalen. Onlangs zijn er contracten
gesloten met onder meer Nutricia, Smith & Nephew, 3M, Philips, Atos Medical en TNT.

Efficiency en slagvaardigheid
Bestuurslid Piet Coolegem, voorheen Directeur Centraal Diensten Centrum van het Groene
Hart Ziekenhuis in Gouda: “ We hebben een jaarplan gemaakt voor 2009, waarin alle
projecten en de beoogde resultaten zijn gedefinieerd, variërend van contractconsolidatietrajecten tot grote aanbestedingen. Voor diverse trajecten zijn lead-buyers
aangewezen om namens de alliantie te gaan onderhandelen. De hoofden inkoop zien elkaar
maandelijks, maar de meeste communicatie gaat via LinkedIn en Boxnet, waarmee een
efficiënte en slagvaardige inkooporganisatie is gewaarborgd.”

Deelnemers inkoopvereniging
De IAZ maakt gebruik van eigen gespecialiseerde inkopers, een goede samenwerking met
professionals in de ziekenhuizen en gerichte inkoopstrategieën. Negen ziekenhuizen nemen
deel aan de inkoopvereniging, te weten Alysis Zorggroep in de regio Arnhem, Deventer
Ziekenhuis in Deventer, Gelre Ziekenhuizen in de regio Apeldoorn-Zutphen, Groene Hart
Ziekenhuis in Gouda, Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, Leveste in Emmen,
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk, Ziekenhuisgroep Twente in
de regio Hengelo en ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen.

