


DOEL

Aantonen hoe een spend analyse 
bijdraagt aan duurzaamheid, betere 
marges en inkoopzekerheid

Laten zien hoe SPENDEXPLORER jouw 
hierbij helpt



Waar richt jouw 
inkoopstrategie zich 
op?

Verbeteren marges Continuïteit van 
bedrijfsprocessen Duurzaamheid

Inkoopstrategie



Wat heb je daarvoor 
nodig?

Verbeteren marges Continuïteit van 
bedrijfsprocessen

Betere 
inkoopprijzen

Minder 
administratieve 

lasten & overhead
Controle over 
supply chain

Duurzaamheid

Werken met 
duurzame 
producten

Inkoopstrategie



Hoe bereik je dat?
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maken B-
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Fact-based
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contract 
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DE WAARDE
VAN EEN 
SPENDANALYSE

Cindy
Interim inkoper

Als je iets nog nooit hebt 
aangeraakt, realiseer je al snel 25% 
besparing als je in de cijfers duikt.

Susanne
Inkoopadviseur

Een spendanalyse is niet alleen voor het verbeteren 
van het inkoopproces, maar heeft voor mij al 
meerdere keren bewezen het begin te zijn voor 
inzicht (en verbinding) in de hele keten (zowel in 
dienstverlening als duurzaamheid)!

Veronique
Inkoper

Erik van Buuren zoals je begin post schrijft. Alle info 
zit in ERP of Excel, maar juiste rapportages zorgen 
voor een duidelijk overzicht van die bulk aan data. En 
die rapportages zorgen ervoor dat je juiste 
toekomstbestendige beslissingen kan nemen, wat 
kan zorgen de de hectiek verdwijnt of in ieder geval 
minder wordt. Maar uitzoomen als men volop in de 
drukte zit is lastig. 



Tijdrovend
Elke keer maken 

kost veel tijd

Foutgevoelig
Er sluipen snel 

fouten in 
spreadsheets

Afhankelijkheid 
van één persoon

Cyber security
data komt 

makkelijk in 
verkeerde handen

Verspilling 
talent

Talent kan zich 
richten op inkopen

Herhaal-
baarheid

Telkens opnieuw 
wiel uitvinden

Niet up-to-date
Door tijdrovendheid
vaak maar 1x per 

jaar

Zelf maken



De SPENDEXPLORER is 

een gebruiksvriendelijk 
dashboard dat je helpt om 
inkoop te sturen.



Dit is SPENDEXPLORER

Datagedreven
Maak data-

gedreven inkoop-
beslissingen.

Continue
Minimaal eenmaal 
per maand up-to-

date.

Overtuig
je team en 

organisatie van je 
inkoop strategie.

Dashboard
met je eigen 

bedrijfsuitgaven.



Het leuke van 
SPENDEXPLORER

100+ jaar 
ervaring

Best practices
geïmplementeerd 
met honderden 

jaren ervaring uit 
onze community

Simpel & 
intuïtief

Sneller verbeter 
potentieel te 
ontdekken.

Duik achter de 
grote getallen
Daar ligt het echte 
verbeter potentieel. 

Continu 
verbeterend
Het dashboard 

wordt telkens een 
beetje beter met 
jouw feedback

Klimaat positief
We vangen meer 

CO2 op dan dat we 
uitstoten.



Één of tweemaal per maand 

bied je je data aan met 
enkele klikken.

HOE?

Je hebt binnen enkele uren 

inzicht in je laatste data via jouw 
persoonlijke online dashboard.



Niet voor inkopers van de oude 
stempel (want daar gaat het 

goed zoals het altijd al ging)

VOOR WIE?

Inkoop managers bij MKB met 
de drive te professionaliseren en 
digitaliseren



VOOR WIE?



PAKKETTEN
Essential Inkoop Pro Inkoop Hero

✓ Dashboard
✓ Pareto (ABC)
✓ Stijger en daler 

analyse (per leverancier)
✓ Klimaat positief

Update frequentie: 
maandelijks

✓ Dashboard
✓ Pareto (ABC)
✓ Stijger en daler 

analyse (per leverancier, 
product en categorie)
✓ Klimaat positief

Update frequentie: 
maandelijks + 6x extra

✓ Dashboard
✓ Pareto (ABC)
✓ Stijger en daler 

analyse (per leverancier, 
product en categorie)
✓ Klimaat positief
✓ Kraljic matrix
✓ Eigen visuals

aanpassen

Update frequentie: 2x per 
maand

179,-
per maand

125,- opstartkosten

247,-
per maand

195,- opstartkosten

297,-
per maand

250,- opstartkosten



ROI (1/2)

Stel 2%

Verbeter 1 
categorie van 

€5mln 10.000

Cindy
Interim inkoper

Als je iets nog nooit hebt 
aangeraakt, realiseer je al snel 25% 
besparing als je in de cijfers duikt.



ROI (2/2)

Gemiddelde 
tijdsbesparing per jaar

4-5 weken

Hoeveel
• leveranciersgesprekken,
• marktonderzoeken,
• strategie bepaling,
• presentaties en
• proces verbeteringen

zijn dat?



EXPLORER
SPEND


