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Het lijkt een vreemde eend in de bijt te 
zijn, een interview met Intrakoop als 
inkooporganisatie in dit boekje. Toch ben 
ik verrast over de innovatieve manier 
waarop deze organisatie kijkt naar 
de markt en alternatieve vormen van 
dienstverlening aanbiedt.

Onder het motto ‘Samen maken we goede zorg 
beter betaalbaar’ ondersteunt Intrakoop, de 
inkoopcoöperatie van de zorg, zorginstellingen 
bij het terugdringen van de totale kosten en het 
verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening 
van leveranciers. Circa 600 zorginstellingen met 
meer dan 6.900 locaties zijn lid van Intrakoop. Met 
hun kennis van de zorgsector én toeleveranciers 
brengen zij zorginstellingen en leveranciers bij 
elkaar. Door deze inkoopsamenwerking kunnen 
zorginstellingen kiezen voor de inkoopoplossing 
die optimaal aansluit op hun wensen en behoeften 
tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Zo krijgt 
men inkoopvoordeel en meer kwaliteit. Nu ook op 
het gebied  van inhuur van tijdelijk personeel in de 
samenwerking met Staffing MS.

Omdat het gaat om de samenwerking van Intra-
koop met Staffing MS spreek ik voor dit interview 
met twee heren, Andor Kemper, Productmanager 
bij Intrakoop en Paul Oldenburg, verantwoordelijk 
voor Business Development bij Staffing MS. Hoe is 
deze samenwerking ontstaan? 



In eerste instantie leek het vooral 
een mooie, innovatieve dienst voor 
Intrakoop om aan te bieden aan 
hun leden. Inmiddels blijkt dat 
vooral het gezamenlijk uitleggen 
van de mogelijkheden van MSP 
dienstverlening een belangrijke 
reden vormt voor dit partnership. 
Waardoor? Inkopers bij de leden 
kunnen zich hiermee binnen hun 
eigen organisatie profileren. “Hoe 
dan?” vraag ik hen. Paul geeft het voorbeeld van 
een van de grootste ziekenhuizen van Neder-
land.” Er wordt daar al een paar jaar gekeken naar 
mogelijke oplossingen voor inhuurvraagstukken. 
Er is zelfs al een keer een hele ‘Taskforce inhuur’ 
ingericht. Het blijkt een hele beslissing te zijn. 
Nu bestaat via Intrakoop de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een inhuurdesk. Geheel 
gebruiksklaar, welke zelfs op basis van slechts één 
vacature uitgeprobeerd kan worden. Het is nu dus 
heel laagdrempelig geworden, het kan een kwestie 
zijn van laptop aan, vacature plaatsen en zien 
wat er gebeurt. Op deze manier is het niet meteen 
een heel groot omvangrijk project.” “Toch”, vertelt 
Andor, “worden we dan nog wel gebeld door ge-
bruikers met vragen als: Wat zijn de risico’s? Zitten 
we er nu meteen aan vast? Wat als het niet werkt 
voor ons? Ik zeg dan “Ga er gewoon mee aan de 
slag, kijk wat er gebeurt, doe er je eigen ervaring 
mee op en geef ons je feedback, ook je kritiek.” 
Verwachtingen managen is hierbij ook heel erg van 
belang, “De inhuurdesk is in de zorg een “game-
changer”, de organisatie moet er alleen wel in 

geloven.” Hoe innovatief is deze dienstverlening nu 
echt voor Intrakoop? Heel innovatief! “De mensen 
bij Intrakoop denken als inkopers”, zegt Andor, “we 
willen innovatie bieden in ons palet van diensten 
voor de leden.” De constante marktwerking van 
de marktplaats is een enorme USP! Het is eigenlijk 
altijd win  win: de beste kandidaat voor de beste 
prijs, de marktwerking bij ieder individueel traject bij 
de inhuur van iedere nieuwe collega.”

Waarom is er gekozen voor Staffing MS? Intrakoop 
vindt het belangrijk dat Staffing MS onafhankelijk 
is en dat de MSP voor Staffing MS core business is. 
Intrakoop is zich ervan bewust dat diverse van hun 
leden op zoek zijn naar een dergelijke oplossing, 
nu of in de nabije toekomst. Voor de behoefte 
die er al leeft is nu dus een oplossing. Hoewel de 
incubatietijd van organisatorische veranderingen in 
de zorg relatief lang is, is er inmiddels een aantal 
flinke schapen over de dam die definitief op de 
nieuwe manier van inhuren zijn overgestapt. 
Dat schept verwachtingen voor de rest van 2014! 
Nu is het aanbieden van een inhuurdesk via een 

32 ‘1 succesvolle pilot zal 
meerdere schapen over 

de dam doen lopen’ 

inkooporganisatie echt heel 
nieuw, wat is dan het proces? 
“De adviseurs van Intrakoop 
spreken de leden een aantal 
keren per jaar, meestal 
over overeenkomsten”, 
licht Andor toe, “zij kijken 
naar de wensen van het 
desbetreffende lid en 

bieden de oplossing. Steeds vaker komt nu ook de 
inhuurdesk van Staffing MS ter sprake. Is er 
interesse, dan komt Paul namens Staffing MS aan 
tafel om de wensen specifiek te bespreken.” In 
hoeverre speelt de vraag naar Compliancy ook een 
rol bij de leden vraag ik me af. Dossiers op orde 
hebben, weten wie er werkt en of deze persoon 
wel gekwalificeerd is lijkt me toch zeker ook in 
de gezondheidszorg van groot belang. “Het is zeker 
een steeds belangrijker wordend onderwerp”, geeft 
Paul toe”, men stelt zichzelf vaker de vraag wat nu 
van belang is op het dossier inhuur. Daarbij spelen 
compliancy argumenten steeds vaker een rol, soms 
zelfs meer dan het reduceren van kosten. Ook in de 
gezondheidszorg is men op zoek naar meer inzicht 
in dossiers en bijvoorbeeld WKA risico’s vermijden.”

Zijn er naast de voordelen van innovatie, 
marktwerking, betere managementinformatie 
en compliancy ook nadelen te noemen? Andor 
vertelt dat leden wel eens bang zijn om de goede 
relatie met preferred suppliers kwijt te raken. Die 
relatie kan prima blijven bestaan. Als zij de beste 

kandidaat blijken te hebben komt deze ook via de 
inhuurdesk als beste uit de bus. Daarnaast is er 
wel eens sprake van interne weerstand. Dit heeft 
vaker te maken met onbekend maakt onbemind 
dan met andere zaken. Daarom is het zo plezierig 
dat er een pilot met slechts één vacature gedaan 
kan worden, daarvoor hoeft geen volledige 
Taskforce opgetuigd te worden. Staffing MS en 
Intrakoop kijken graag samen vooruit. Ze wensen 
in 2014 de samenwerking verder uit te bouwen, 
de stap naar goede begrijpelijke management 
informatie is een mooie toekomstige USP naar 
de leden van Intrakoop toe en voor Staffing MS is 
de samenwerking met Intrakoop ook een soort 
kwaliteitslabel aan het worden, iets wat heel goed 
werkt. Hand in hand de leden van Intrakoop bekend 
maken met de mogelijkheden van een MSP is een 
mooie gezamenlijke missie voor de komende tijd.

NB: Op het moment van het interview in maart 2014 
lopen er een aantal pilots bij zorginstellingen, 
referenten zijn bij Intrakoop en Staffing MS op 
aanvraag beschikbaar.

Website www.intrakoop.nl



Alle Best Practices zijn terug te vinden in onze boeken 
‘10x inhuurcases, 10x anders, 10x resultaat’. 
U kunt ze nu gratis aanvragen of downloaden 

op onze website, www.netive.nl

Lees ook de andere
succesverhalen!


