
et Bedrijfsplan 2011-2014 Facilitair Bedrijf 
van Wageningen Universiteit en Research 
Centrum (Wageningen UR) maakt kort 

melding van een van de beleidsbijdragen van de 
afdeling inkoop aan een duurzame bedrijfsvoering: 
waar mogelijk gebruikmaken van lokale leveran-
ciers. Dit korte zinnetje was aanleiding voor een 
verkennend onderzoek door een stagiaire. Hierbij 
werd eerst nagedacht over een goede definitie van 
regionale leveranciers, waarna de inkoopgegevens 
van 2011 werden geanalyseerd met als doel stof te 
genereren voor discussie over concretisering van het 
beleid.

Lokaal produceren tenzij 
Regionalisering van de economie is een trend. Con-
sumenten willen hun vertrouwen in de economie 
terugwinnen door duidelijkheid: duidelijkheid over 
waar producten gemaakt worden, hoe en door wie. 
Ze willen ook zicht houden op wat er gebeurt met 
hun bestedingen. Deze trend is in heel Nederland 
duidelijk waarneembaar en werkt nu ook door in 
het denken en handelen van organisaties.
Door dicht bij huis in te kopen, is minder trans-
port van materiaal nodig door het sluiten van lokale 
kringlopen. Dat betekent dus ‘lokaal produceren 
tenzij’. Dit geldt voor de meeste voedingsmiddelen, 
bouwmaterialen en diensten. Zo is het recyclen van 
papier op zich een prima actie voor duurzaamheid, 
maar als een groot gedeelte van het oud papier per 
containerschip naar China gaat en daar tot karton 
wordt verwerkt, waarna deze als dozen met pro-
ducten weer terugkomen, dan is de duurzaamheid 
ver te zoeken. 
Andere positieve bijdragen van regionale inkoop 
aan duurzaamheid zijn: meer mensen wonen dich-
ter bij hun werk, versterking van de regionale eco-
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nomie, steun voor het midden- en 
kleinbedrijf en zzp’ers, het vergroten 
van feedback van en aan leveranciers, 
het vergroten van regionale sociale 
cohesie, een beter imago in de regio 
(goede buur), en het verminderen van 
de afhankelijkheid van multinationals 
en de wereldpolitiek.

Greenwashing
Wageningen UR heeft vestigingen 
door heel Nederland, waaronder Wa-
geningen, Lelystad, IJmuiden, Bleis-
wijk, Lisse, Den Haag, Velp en Leeu-
warden (zie figuur 1). 
Het was daarom nog niet zo gemak-
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kelijk om een goede definitie voor regionale leve-
rancier te vinden. Uiteindelijk is gekozen voor de 
volgende: een leverancier is regionaal als de vesti-
gingsplaats hemelsbreed minder dan 30 kilometer 
verwijderd is van de bestellende vestiging van Wa-
geningen UR. De term ‘regionaal’ is te prefereren 
boven ‘lokaal’, omdat dit laatste meestal geïnterpre-
teerd wordt als ‘in de eigen gemeente’, en in het ge-
val van Wageningen zou dat erg weinig leveranciers 
opgeleverd hebben. Deze definitie heeft tot gevolg 
dat als bijvoorbeeld vestiging Lelystad iets bestelt 
bij een leverancier in Wageningen dit géén regiona-
le bestelling is, terwijl als de vestiging Wageningen 
iets bij diezelfde leverancier in Wageningen bestelt 
dit wel het geval is. Vanwege de vele vestigingen 
van Wageningen UR moest de inkoopanalyse aan-
gevuld worden met afstanden tussen bestellende lo-
caties en alle leveranciers in Nederland. 
Hierna kon berekend worden wat het percentage 
regionale inkoop was voor de verschillende afstan-
den. Uit figuur 2 is af te leiden dat binnen een af-
stand van 10 kilometer ongeveer 11 procent werd 
uitgegeven, binnen 20 kilometer 22 procent, bin-
nen 30 kilometer 28 procent en binnen 40 kilome-
ter circa 52 procent, bij een totale inkoopomzet van 
220 miljoen euro in 2011. 
Gezien deze resultaten is het vrij willekeurig een 
grens te trekken voor regionale leveranciers. Bij  
40 kilometer zou men beschuldigd kunnen wor-
den van greenwashing, omdat het percentage regi-
onale inkoop dan al hoog is. Daarom en omdat de 
gemeentes van Food Valley, een belangrijk samen-
werkingsverband voor Wageningen UR, binnen de 
grens van 30 kilometer vallen, is voor deze grens 
gekozen. Maar het is natuurlijk duidelijk dat deze 
afhankelijk is van organisatie of inkooppakketten.

Regionaliteit
Nadat de keuze was gemaakt voor bovenstaande 
definitie van regionale leverancier, bleek in 2011 
de regionaliteit van de inkoop 28 procent te zijn. 
Interessant, maar is dit veel of weinig? Helaas zijn 
geen benchmarks bekend. De doelstelling van dit 
onderzoek was een nulmeting te verrichten en  
adviezen te geven voor verbeteren van de regionale 
inkoop. Daarom werd in detail gekeken naar hoe 
verschillende onderdelen van Wageningen UR het 
doen en welke productgroepen de grootste impact 
hebben op regionaliteit van inkoop. 
De conclusie was dat drie grote organisatie-

5 tips voor meer regionale inkoop door 
overheden en privaatrechtelijke instellingen

1. Ga insourcen
2. Nodig bij nationale aanbestedingen en bij 

Europese aanbestedingen van 2b-diensten zo veel 
mogelijk regionale leveranciers 
uit

3. Verdeel Europese aanbestedingen van leveringen 
en 2a-diensten in percelen die goed te behappen 
zijn voor kleinere leveranciers.

4. Kondig aanbestedingen ruim  
van tevoren regionaal aan via internet  
en sociale media

5. Laat regionale leveranciers tijdig weten aan 
welke goederen en diensten je behoefte hebtà

Figuur 1: Vestigingen van 

Wageningen UR in NederlandWageningen

bron: wageningen Ur, 2012

bron: wageningen Ur, 2012

Figuur 2: Cumulatieve inkoop-
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onderdelen een flink verbeterpotenti-
eel hebben. Daarnaast bleken per or-
ganisatieonderdeel grote verschillen in 
regionale inkoop te bestaan, variërend 
van 10 tot 40 procent. 
Er kwam een duidelijk beeld naar 
voren van welke productgroepen de 
meeste impact hebben op de regiona-
liteit van inkoop: huisvesting en con-
sultancy. De top zeven van product-
groepen is te vinden in figuur 3.

Barrières
Voor privaatrechtelijke instellingen 
zoals Wageningen UR is de aanbe-
stedingswetgeving de belangrijkste  
barrière om meer regionale leveran-
ciers te contracteren. Aan bijvoor-
beeld kantoor- en computerartikelen 
besteedt Wageningen UR jaarlijks 
300.000 euro. Het contract is voortge-
komen uit een Europese aanbesteding. 
Aan dit soort aanbestedingen doen te-
genwoordig steeds dezelfde drie, vier 
grote bedrijven mee. Kleine regionale 
leveranciers maken geen kans, omdat 
zij niet kunnen concurreren tegen de 
hoge kortingen van de grote leveran-
ciers.
Ook regionale leveranciers zelf vor-
men soms een barrière. Zo bleek bij 
een aanbesteding van drukwerk, die 
zo ingericht was dat regionale leveran-
ciers een goede kans hadden (kleine 
percelen, geen hoge omzeteis), geen 
enkele regionale leverancier een se-
rieuze inschrijving wist in te dienen. 
Ze waren allemaal aanzienlijk duur-
der dan de partijen waaraan gegund 
was. Willen regionale leveranciers mee 
kunnen doen, dan is het belangrijk 
goed en tijdig met hen te communi-
ceren over welke eisen gesteld worden 
aan prijzen, goederen en diensten, zo-
dat zij zich kunnen opwerken naar dat  
niveau. Bij veel productgroepen zijn er 
überhaupt geen regionale leveranciers 
beschikbaar, soms zelfs geen nationa-
le. Te denken valt aan specialistische 
apparaten (elektronenmicroscoop) 

of producten (breed assortiment chemicaliën) en 
diensten (analyses).
Intern zijn er ook onverwachte barrières. Wage-
ningen UR bestaat uit zo’n 25 decentrale organi-
satieonderdelen met elk hun eigen budgetverant-
woordelijkheid. Zo kan een inkoopbeleid dat zegt 
dat Wageningen UR met één gezicht naar buiten 
treedt, verhinderen dat per administratieve een-
heid aparte contracten worden afgesloten via apar-
te offertetrajecten in plaats van wat nu gebeurt via 
aanbestedingen door de centrale inkoopafdeling.  
Omdat Wageningen UR door heel Nederland ver-
spreid is, komen daar meestal grote landelijke spe-
lers uit de bus. Ook inkooptheorieën over kosten-
besparing door leveranciersreductie en het inzetten 
van marktmacht door vraagbundeling zijn niet be-
vorderlijk voor het contracteren van kleine regio-
nale leveranciers.
Last but not least: medewerkers van grote bedrij-
ven met internationale allure – zoals Wageningen 
UR met 5500 fte, veel buitenlandse studenten en 
samenwerkingsverbanden – halen soms hun neus 
op voor de wat ‘kneuterige’ contracten met regio-
nale leveranciers. Deze houding stimuleert niet dat 
interne opdrachtgevers en productmanagers snel 

Productgroep % van totale 
inkoopomzet

Waarvan 
regionaal

Waarvan 
niet regionaal

Huisvesting 31,6 11,1 20,5

Consultancy 11,9 3,9 8,0

Uitbesteed werk 4,8 1,8 3,0

Chemicaliën en Labware 5,1 1,1 4,0

Apparatuur 5,8 0,8 5,0

Uitzendkrachten 4,9 0,5 4,4

Energie 3,8 0,4 3,4

Totaal van top 7 67,9 19,6 48,3

warm zullen lopen voor de hogere 
waarden zoals bijdragen van regionale 
inkoop aan duurzaamheid.

Managementrapportage
Het is de bedoeling om regionaliteit 
nu standaard mee te nemen in de ma-
nagementrapportage van de inkoop-
analyse. Hopelijk worden er binnen-
kort resultaten van andere organisaties 
bekend, zodat vergeleken kan worden. 
De resultaten en aanbevelingen van 
dit onderzoek worden gebruikt als in-
put voor verdere concretisering van de 
beleidsdoelstelling. In september zijn 
deze voorgelegd aan de directie van 
het Facilitair Bedrijf met de vraag of er 
een wens is om maatregelen te nemen 
om de regionaliteit van de inkoop te 
verhogen.£ 

Leo van der Heijden is senior inkoper 
bij de afdeling Inkoop van het Facilitair 
Bedrijf van Wageningen Universiteit en 
Research Centrum. 

Bij een afstand van 40 kilometer 
zou men beschuldigd kunnen 
worden van greenwashing, omdat 
het percentage regionale inkoop 
dan al hoog is

Figuur 3: Productgroepen 

met de grootste impact op 

regionaliteit

bron: wageningen Ur, 2012
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