INKOOPBELEID

Aannemersbedrijf C. van Dillen en Zn (hierna te noemen C. van Dillen) maakt in de uitvoering van haar werken
veel gebruik van onderaannemers en leveranciers van materialen en middelen (hierna te noemen leveranciers).
Hierdoor hebben leveranciers een grote mate van invloed op de kwaliteit en het (financieel) resultaat van C. van
Dillen. Om de kwaliteit van de organisatie verder te optimaliseren, is een inkoopbeleid vastgesteld met richtlijnen
en randvoorwaarden voor samenwerking met leveranciers.
De processen met betrekking tot samenwerking met / inkopen bij leveranciers zijn duidelijk vastgelegd in het
kwaliteitssysteem van C. van Dillen.

Keuzecriteria leveranciers
Bij de keuze voor samenwerking met een leverancier wordt deze getoetst op de volgende criteria:
 Financiële zekerheid
o De leverancier is kredietwaardigheid. Een beoordeling wordt uitgevoerd door Graydon. In geval
sprake is van een negatief advies wordt onderzoek gedaan naar eventuele (dubieuze)
faillissementen. Hierbij zal een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) opgevraagd worden.
 Betrouwbaarheid
o De leverancier is middels relevante referenties aantoonbaar (technisch) vakbekwaam. Tijdens de
samenwerking wordt de leverancier beoordeeld op het nakomen van gemaakte afspraken en het
leveren van de gewenste kwaliteit.
 Innovatief
o De leverancier is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op zijn vakgebied. Deze
kennis wordt zowel tijdens de ontwerp-, voorbereiding- alsook de uitvoeringsfase van een project
proactief gedeeld met C. van Dillen.
 Meedenken
o De leverancier denkt zowel tijdens de ontwerp-, voorbereidings- alsook de uitvoeringsfase
proactief mee in logistieke-, product- en proceskeuzes om tot een optimaal projectresultaat te
komen.
 Garantie / nazorg
o De leverancier neemt haar verantwoordelijkheid voor het opgeleverde werk.
 Maatschappelijke betrokkenheid
o Leveranciers welke actief zijn in de regio van het project hebben de voorkeur. De leverancier toont
aan dat zij algemeen maatschappelijk en milieu bewust onderneemt.
 Digitalisering workflow
o De leverancier communiceert en deelt informatie waar mogelijk digitaal.
 Veiligheid
o De leverancier neemt bij het voorbereiden én uitvoeren van zijn werkzaamheden de veiligheid- en
gezondheidssituatie van haar medewerkers en werkomgeving serieus.
 Integriteit en sociaal gedrag
o De leverancier en haar medewerkers gaan integer om met collega’s, bewoners en opdrachtgevers.
Hierbij volgen zij minimaal de uitgangspunten van het spelregelboekje van C. van Dillen.

Beoordelingsmethode
Na afloop van elk project wordt een leveranciersbeoordeling uitgevoerd Hierbij wordt de leverancier onder andere
beoordeeld op de hierboven benoemde keuzecriteria. Jaarlijks worden deze beoordelingen besproken in het
managementteam.
In geval sprake is van een negatieve beoordeling volgen gesprekken met de leverancier waarbij maatregelen
worden getroffen. Indien nodig worden leveranciers uitgesloten voor samenwerking.

Inkoopvoorwaarde
Voor alle contracten welke C. van Dillen aangaat met leveranciers en onderaannemers zijn de algemene
inkoopvoorwaarde van C. van Dillen van toepassing, welke vermeld staan op de website www.cvandillen.nl.

