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HOLGER SCHIELE, HOOGLERAAR INKOOP UNIVERSITEIT TWENTE: 

‘INNOVATIEGERICHTE 
INKOPER IS CPO  
VAN DE TOEKOMST’
Bedrijven die inkoop vroegtijdig bij pro-

ductontwikkeling betrekken en een sta-

tus als ‘preferred customer’ hebben, 

zijn innovatiekampioenen. Dat blijkt uit 

onderzoek van Holger Schiele en colle-

ga’s. Dit jaar is hij tien jaar hoogleraar 

inkoop aan de Universiteit Twente. 

H
et inkooponderwijs- en onderzoek 
in Twente bruist. Dat is te danken 
aan UTIPS, het University of Twen-
te Initiative for Purchasing Stu-
dies. dat bestaat uit een groep  
docenten, (promotie)onderzoekers 
en drie inkoophoogleraren, samen 
25 man en vrouw. Holger Schiele is 
dit jaar precies 10 jaar een van die 
hooglerarenaan de Universiteit 

Twente. We spraken hem over zijn onderzoekslijnen, de prakti-
sche bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten en 10 jaar  
inkooponderwijs. Die onderzoekslijnen zijn: 1) innovaties van  
leveranciers, 2) leverancierstevredenheid en preferred customer 
status, en 3) inkoop 4.0. Hieronder gaan we dieper op deze  
drie lijnen in. 

1. Innovaties van leveranciers 
Inmiddels komt ruim de helft van alle innovaties van leveran-
ciers, weet Schiele. Daarom is innovatie een topprioriteit van  
inkoop. De belangrijkste bevindingen van een aantal empirische 
studies door UTIPS zijn dat vroege betrokkenheid van leveran-
ciers vooral wordt bevorderd door vroege inkoopbetrokkenheid. 
Bedrijven die de inkoopfunctie bij productontwikkeling betrek-
ken, realiseren ongeveer twee keer zo veel innovaties van leve-
ranciers als bedrijven die dit alleen met R&D-medewerkers doen.
Schiele: “Bovendien kwamen we in verschillende studies tot  
hetzelfde resultaat: voor succesvolle samenwerking bij innova-
tie, belangrijker dan de technische competenties van de leveran-
cier, is de vraag of de leverancier met de klant wil samenwerken. 

Dat wil dus zeggen of die klant een preferred  
customer is.”

Start-ups
Verder vermoedt Schiele dat we ons in een paradig-
maverschuiving bevinden bij het genereren van in-
novatie. Momenteel vinden innovaties plaats in  
netwerken van inkopers en leveranciers. Start-ups 
lijken een steeds grotere rol te spelen. Organisaties 
nemen startende bedrijven over om innovatie bin-
nen te halen. Tussen start-up en inkooporganisatie 
bestaat echter nog weleens wat wrijving omdat 
start-ups hun processen vaak (nog) niet op orde 
hebben, terwijl bij de inkopende organisatie de  
processen en besluitvorming niet zelden te lang  
duren voor beginnende bedrijfjes.

Stappenplan en beoordelingsinstrument
Bedrijven kunnen een door Schiele en collega’s  
ontwikkeld stappenplan gebruiken om inkoop in een 
vroeg stadium bij productontwikkelingsprojecten  
te betrekken. Essentieel zijn het realiseren van on-
dersteuning van het topmanagement, implementa-
tie van een organisatie-eenheid of functie als procu-
rement engineering als interface, en inkoop formeel 
inbedden in de innovatieproces.
Een ander interessant hulpmiddel is het beoorde-
lingsinstrument voor het identificeren van innova-
tieve leveranciers met ideeën die een grote kans 
hebben om te worden gerealiseerd. “Belangrijk is 
ook hier te kijken naar endurance, dat wil zeggen de 
kans voor een start-up om het ontwikkelingsproces 
te overleven. Of bij grote leveranciers om na enige 
tijd de belangstelling te verliezen”, aldus Schiele.

2. Leverancierstevredenheid en  
preferred customer status 
Deze onderzoekslijn bij Twente is een spin-off van 
het hiervoor besproken innovatieonderzoek. Schie-
le: “We ontdekten dat de status als voorkeursklant 
niet alleen essentieel is voor innovatie, maar ook 
voor betere prijzen en bevoorrechte levering. Ver-
der vertelden leveranciers ons dat als ze ontevre-
den zijn over een klant, dat die dan vaak een premi-
umprijs moet betalen, een soort van ‘pijngeld’.  
De volgende logische vraag die ons door bedrijven Fo
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INTERVIEW

“Voor succesvolle samenwerking  
bij onder meer innovaties is de vraag 
of de leverancier met de klant wil  
samenwerken”

INTERVIEW



INKOOPONDERWIJS AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE

“Toen ik tien jaar geleden bij de Universiteit Twente 
begon, was mijn eerste taak om het nieuwe Interna-
tional Business Administration-programma (IBA) te 
ontwerpen”, blikt Holger Schiele terug. In dat pro-
gramma is toen ook direct het verplichte vak inkoop 
opgenomen. Daarvoor was in Twente alleen de re-
cent gepensioneerde Jan Telgen als parttimehoog-
leraar actief, alsmede een klein groepje in de bouw 
dat inkoopopleidingen aanbood. Sindsdien zijn door 
IBA zo’n duizend studenten met inkoop in aanra-
king gekomen en circa de helft van de studenten 
neemt nu de inkoopminor in de bachelor. Volgens 
de jaarlijkse ranking van Elsevier heeft de Universi-
teit Twente samen met Nyenrode volgens studenten 
de beste opleiding bedrijfskunde in Nederland. “Dat 
is mede te danken aan het hoge praktische gehal-
te van de studie en de interactieve, studentgerichte 
aanpak”, meent Schiele.

Mastertraject
In 2015 is aan de Universiteit Twente het master-
traject Purchasing and Supply Management geïn-
troduceerd. Dit is een van de slechts twee echte in-
koopmasters aan openbare universiteiten in Europa. 
De andere wordt aangeboden door partneruniver-
siteit Lappeenranta in Finland, met wie Twente ook 
een tweejarig dubbel diploma in inkoop aanbiedt. 
Het inkoopmastertraject in Twente is een eenja-
rig programma waarin wordt samenwerkt met het 
bedrijfsleven. Het programma kent vier kwartalen, 
waarin tweemaal een leskwartaal wordt afgewisseld 
met een kwartaal binnen een bedrijf, en dat wordt 
afgesloten met een masterproefproject. Dankzij die 
opzet kunnen ook inkoopprofessionals uit de prak-
tijk hun master halen in Twente. 
Vanaf studiejaar 2020-2021 introduceert Twente de 
lijn Public Sector and Health Care Procurement in 
de master Purchasing and Supply Management.  

Inmiddels is daarvoor hoogleraar Louise Knight  
aangetrokken. Daarmee en met de komst van  
Leentje Volkers, die inkoop in de bouw doceert,  
is de vernieuwing van het inkooponderwijs en  
-onderzoek in Twente afgerond. Zo wordt adequaat 
ingesprongen op de grote behoefte aan hoger  
opgeleide inkoopprofessionals in de publieke sector. 

Succesvaardigheden
De Universiteit Twente participeerde in het Europe-
se onderzoek PERFECT naar vaardigheden om suc-
ces te kunnen boeken in inkoop. Dat onderzoek is de 
opmaat naar aanpassing van Europese lesprogram-
ma’s. In Twente zijn de resultaten van PERFECT  
inmiddels in het onderwijs verwerkt. Een van de 
conclusies is dat salesmanship een basisvaardig-
heid is. Schiele: “De mogelijkheid om het eigen be-
drijf aan leveranciers te verkopen en om inkoop in-
tern te verkopen, is een voorwaarde voor succes. 
Meestal staat deze vaardigheid echter niet centraal 
in de vorming van de inkoopprofessional. In Twen-
te trainen we die nu door expliciet het denken van 
de gewenste klant in het programma op te nemen.” 
Nu bestaat er niet zoiets als dé inkoper. In Twente 
is daarom het masterprogramma opgesplitst in een 
private en een publieke lijn. 
Uit de PERFECT-studie kunnen ook de profielen 
worden afgeleid die van belang zijn om op een be-
paald gebied als inkoper succes te kunnen boeken. 
Denk aan innovatie. Schiele: “De inkoper die de in-
novaties van zijn leveranciers goed in zijn eigen be-
drijf brengt, is de cpo van de toekomst. Persoonlijk 
vind ik dat de meest interessante bevinding van het 
vaardighedenproject.”

Tip: op www.project-perfect.eu kun je inloggen,  
een zelfevaluatie invullen en je inkoopvaardigheden 
vergelijken met de Europese peergroup.

werd gesteld, was hoe een preferred customer te worden?” Het 
bleek dat tevreden leveranciers hiervoor een noodzakelijke voor-
waarde zijn. Op basis van ongeveer tien jaar onderzoek kennen 
de onderzoekers in Twente nu zo’n dertig factoren die de leve-
rancierstevredenheid bepalen. Ze kunnen worden gegroepeerd in 
de categorieën groeipotentieel van de klant, winstgevendheid, 
relationeel gedrag en operationele maturiteit.

Leverancierstevredenheid meten
Het is goed mogelijk gebleken om te meten wat leveranciers van 
klanten denken. Als een neutrale organisatie als een universiteit 
de beoordeling beheert en ervoor zorgt dat alleen geaggregeer-
de resultaten worden overgedragen aan de opdrachtgever, dan 
antwoorden leveranciers ook eerlijk. En dan kunnen waardevolle 
inzichten worden verkregen over wat hen daadwerkelijk kan sto-
ren en wat een bedrijf kan doen om te verbeteren. “In Twente is 
een database opgebouwd met ongeveer 2000 feedbackgegevens 

van leveranciers, zodat we kunnen beginnen met 
het opstellen van branchespecifieke benchmarks.” 

Serious game
Inkopende bedrijven kunnen met die gegevens twee 
dingen doen. Werken aan hun zwakke punten die uit 
de feedback van de leveranciers naar voren zijn ge-
komen en profiteren van de sterke punten. Daar-
naast kunnen investeringsbeslissingen bij de ont-
wikkeling van de inkoopafdeling worden getoetst 
aan de tevredenheidsresultaten. Waarom niet in-
vesteren in iets dat bijdraagt aan de tevredenheid 
van leveranciers? Met andere woorden: inkoopin-
vesteringsbeslissingen moeten niet worden geno-
men zonder rekening te houden met de impact er-
van op de perceptie van de leverancier.
Een tweede resultaat van deze onderzoekslijn is het 

310  |  Deal!  |  APRIL 2020  |  AUTEUR: FREEK ANDRIESSE



serious game ‘suPlay’, een trainingsplatform. Zowel bij studenten 
als bij inkoopprofessionals in bedrijven die een opleiding volgen, 
is gebleken dat zelf oefenen een efficiëntere manier is om kennis 
over te dragen dan alleen luisteren naar presentaties.

3. Inkoop 4.0 
Een elektronische catalogus is een voorbeeld van Inkoop 3.0. 
Daarbij draait het om mens-machinecommunicatie. Iemand typt 
zijn of haar bestelling in, waarna een digitale verwerking plaats-
vindt. Van Inkoop 4.0 is sprake als de vraag al wordt gegenereerd 
zonder menselijke input, bijvoorbeeld doordat een sensor de uit-
putting van voorraden detecteert en een nieuwe bestelling gene-
reert. Schiele: “We hebben in heel Europa seminars ‘Fit for indus-
try 4.0 in inkoop’ gehouden. We vroegen de deelnemers om een 
Inkoop 4.0 volwassenheidsmodel in te vullen. Het is verrassend 
hoe weinig is geïmplementeerd in inkoop. In productie en logis-
tiek is men veel verder.” Vervolgens hebben de Twentse onderzoe-
kers de belangrijkste softwareleveranciers in kaart gebracht. De 
conclusie: Inkoop 3.0 is behoorlijk ontwikkeld in de belangrijkste 
softwaresuites, maar 4.0-applicaties zijn nog niet klaar. 

Onderhandelingsavatar
Gezien deze trage ontwikkeling besloten Schiele c.s. eigen syste-
men te gaan ontwerpen. Een goed voorbeeld is de onderhande-
lingsavatar. Schiele licht toe: “Als we de 4.0-eis van machi-
ne-to-machine-communicatie toepassen op onderhandeling, 
verwachten we uiteindelijk dat machines met elkaar onderhan-
delen. Als stap in deze richting hebben we een semi-autonome 
onderhandelingsavatar ontworpen. Dat is een op speltheorie ge-

baseerde veiling in meerdere fasen waarin de koper de 
onderhandelingstactiek programmeert en de machine 
deze uitvoert, terwijl de leverancier nog steeds wordt 
vertegenwoordigd door een menselijke interactie met 
de machine. In het kader van een PhD-project hebben 
we ruim 300 personen gevraagd de door de computer 
gefaciliteerde onderhandelingen te voeren.” Gemiddeld 
kwam 3 procent meer besparingen naar voren dan in het 
conventionele geval. Tegelijk werd ook een onderhande-
ling gesimuleerd die een hele dag duurde. Dankzij de 
software kan dit in twee uur worden gedaan.

Slimme strategie
Allereerst stelt het Inkoop 4.0 volwassenheidsmodel 
bedrijven in staat hun eigen slimme strategie af te lei-
den. Kant-en-klare oplossingen zijn meestal niet stan-
daard verkrijgbaar en daarom is Inkoop 4.0 een evolutie 
op basis van Inkoop 3.0. Zo heeft het geen zin om cy-
berfysieke systemen te installeren voor vraagidentifica-
tie, als de bestelling nog niet is geautomatiseerd. 
Ten tweede is de semi-autonome onderhandelingsavatar 
klaar voor gebruik. Schiele: “Momenteel hebben we 
slechts enkele situaties geïmplementeerd, daarom kan 
de avatar alleen worden toegepast als de sourcing case 
overeenkomt met het programma. We willen nu een dy-
namischer model bouwen waarin het systeem helpt bij 
het ontwerpen van de onderhandelingstactieken. We 
zijn momenteel ook op zoek naar bedrijven die willen 
meedoen aan dit project.” •
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