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‘Bundelen inkoop  
vergroot marktkracht’

De stichting Coöperatieve Inkoop Services bundelt de grondstofinkoop van vier  

regionale voercoöperaties. Door de samenwerking ontstaat meer inkoopkracht,  

realiseren de deelnemers logistieke voordelen én worden kennis en leveranciers-

netwerken gedeeld. “Samen staan we sterker”, aldus de deelnemende coöperaties.

Coöperatieve Inkoop Services (CIS) werd 

september 2017 opgericht door vier 

coöperatieve diervoederbedrijven: ABZ 

Diervoeding, De Samenwerking, CAV Den 

Ham en De Eendracht. De krachtenbun-

deling in inkoop is volgens de samenwer-

kingspartners belangrijk voor het 

versterken van de eigen, zelfstandige 

marktpositie. “CIS is wat de naam zegt, 

een service. CIS verzorgt de grondstof-

inkoop voor de vier leden van de 

stichting”, legt Marcel Roordink, directeur 

van ABZ Diervoeding, uit. 

Regionale coöperaties verenigd in CIS

Sterk

De vier coöperaties die samenwerken 

binnen CIS zijn allemaal sterk in de regio, 

stelt Roordink. “In de regio leveren we 

uitstekende service aan onze leden. Om 

dat te kunnen doen, zorgen we allemaal 

voor slimme samenwerkingsverbanden. 

De gezamenlijke inkoop van grondstoffen 

is in dat kader een logische stap.” 

Voordat de inkoopsamenwerking in het 

leven werd geroepen, beschikte elke 

deelnemende coöperatie over een eigen 

inkoper. In sommige gevallen was de 

inkoop een taak die moest worden 

gecombineerd met andere werkzaamhe-

den. “De grondstofhandel is niet iets dat 

je er makkelijk even bij doet. Je moet 

zorgen dat je goed geïnformeerd bent en 

snel kunt schakelen. Een slimme deal 

moet je signaleren en pakken wanneer je 

‘m pakken kunt. Door onze inkoop te 

bundelen, kunnen we niet alleen het 

inkoopvolume combineren, maar ook de 

kennis die nodig is om zo goed mogelijk 

in te spelen op de actuele marktsituatie”, 

aldus Roordink. 

Uitvoering

De centrale inkoop wordt uitgevoerd 

vanuit de inkoopafdeling van ABZ 

Diervoeding, die in de toekomst uitge-

breid kan worden met inbreng van de 

andere leden. Sinds de oprichting van 

CIS zijn twee medewerkers verantwoor-

delijk voor de inkoop van een gezamenlijk 

grondstofvolume van 1 miljoen ton. 

Samen met verantwoordelijken uit iedere 

coöperatie bepalen de beide inkopers 

wat, wanneer en in welke volumes wordt 

ingekocht. Vervolgens worden orders 

geboekt bij de leveranciers, die voor de 

verdere verwerking van het inkoopcon-

tract en levering van de grondstof 

“We zijn collectief een belangrijkere 

marktpartij”, aldus Marcel Roordink.

Willy Hanssen: “De samenwerking is goed 

tussen de CIS-partners.”
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wanneer we het geleverd willen hebben. 

Op basis daarvan handelen de inkoop-

medewerkers.” Als de inkoopwensen van 

de ene coöperatie overeenkomen met die 

van een ander of van het gehele collec-

tief, wordt een gezamenlijke order 

geplaatst, verdeeld over verschillende 

contracten. Op die wijze wordt de 

inkoopkracht gebundeld. “We zijn 

collectief een belangrijkere marktpartij dan 

ieder afzonderlijk. Dat biedt in de markt 

ook voordelen als het gaat om de relatie 

met handelaren en leveranciers”, aldus 

Roordink. 

Resultaat

De samenwerking heeft volgens beide 

heren al geresulteerd in een groter 

leveranciersnetwerk en in voordelige 

inkoop van bepaalde grondstoffen. 

“Bovendien leren we op deze manier veel 

van elkaar”, aldus Hanssen. “De geza-

menlijke inkoop ontslaat ons niet van de 

verplichting om de markt zelf goed te 

volgen en ons netwerk te raadplegen om 

kennis te vergaren. De inkoopmarkt is 

dynamisch en verandert snel. Doordat we 

uitsluitend rechtstreeks contact hebben 

met de inkopende coöperatie. 

Bij de start van CIS was direct duidelijk 

dat de vier partners met elkaar zouden 

optrekken, maar de implementatie is 

gefaseerd uitgevoerd. “De administratieve 

systemen moeten op elkaar worden 

afgestemd en we moeten ervaring 

opdoen met de manier waarop we het 

werk en het overleg organiseren”, vertelt 

Roordink. “We zijn begonnen met het 

integreren van de inkoop van CAV Den 

Ham. Daarna volgde die van De Samen-

werking en de komende maanden 

pakken we ook die van De Eendracht 

erbij. Op die manier weten we zeker dat 

we voor elke coöperatie de juiste puntjes 

op de i zetten.”

In ieder geval wekelijks, en zo nodig 

vaker, vindt gezamenlijk overleg plaats 

over de in te kopen grondstoffen en 

contracten. “Wij zijn daarin volledig 

autonoom”, aldus Willy Hanssen, 

directeur van De Samenwerking. “Wij 

bepalen wat we nodig hebben en 

dat allemaal doen en die inzichten delen, 

weten we allemaal net dat beetje meer, 

vergroten we de professionaliteit en 

versterken we elkaar. Dat is het doel en 

zo werkt het nu ook uit in de praktijk.” 

In een aantal gevallen kan bovendien 

worden geprofiteerd van logistieke 

voordelen, doordat een aantal locaties 

waar de grondstoffen worden afgeleverd, 

bij elkaar in de regio zitten. “Ook dat is 

winst”, constateren beide coöperatie-

directeuren.

Uitbreiding

Alle partners zijn een klein half jaar na de 

aftrap tevreden over wat nu al is bereikt. 

“Het klikt en de vertrouwensbasis is 

goed.” Roordink en Hanssen hopen dat 

meer regionale coöperaties zich zullen 

aansluiten bij CIS. “Als je dingen geza-

menlijk kunt doen, sta je sterker in de 

markt. We zijn niet uit op een fusie, maar 

als coöperatie hebben we wel tot taak het 

beste uit de markt te halen in dienst van 

onze boerenleden. Slim samenwerken op 

gebieden waar dat kan, past daar 

uitstekend bij”, stelt Hanssen.

Voor het inkoopcontract en de grondstoflevering hebben leveranciers rechtstreeks contact met de inkopende coöperatie.
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