
HHet nieuwe model, dat de naam Spotinext heeft meegekre-
gen, is geïnspireerd op de organisatiemodellen van Spotify en 
financial consultancy Finext. Finext is georganiseerd volgens 
de principes van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijk-
heid. De organisatie kent geen functies, managers of hiërar-
chie. Zo bepalen de medewerkers in overleg met het team 
hun eigen salaris. Spotify gaat uit van trial-and-error. De fi-
losofie hierachter is dat een organisatie innoveert doordat ze 
leert van haar fouten. Mensen worden gestimuleerd om hun 
misstappen te melden via een wall of failure.

De business faciliteren
Met deze manier van organiseren wil de inkooporganisatie 
van ING Nederland het talent van haar inkoopmensen beter 
benutten en tegelijkertijd de wendbaarheid van de organisatie 
vergroten. De verandering heeft drie doelstellingen:
1. verhogen betrokkenheid en medewerkerstevredenheid;
2. sterkere focus op meetbare en zichtbare resultaten;
3. meer impact op de business. 
De business moet steeds sneller acteren; producten en nieu-
we diensten moeten steeds sneller in de markt gezet worden. 
Daar kun je eigenlijk geen traditioneel inkoopproces op los-
laten. Het inkoopteam wil veel snel-
ler schakelen en reageren op de wen-
sen vanuit de business. Zo worden veel 
producten niet meer via de klassieke 
watervalmethode ontwikkeld, maar 
volgens de agile werkwijze. De time to 
market van producten wordt daarmee 
significant gereduceerd. Inkoop moet 
hierop anticiperen, omdat het in zo’n 
situatie niet mogelijk is om rustig de 
stappen van een RfI en RfP te doorlo-

pen. De volgorde in het inkoopproces moet veel meer afge-
stemd zijn op de workflow van het project. 

Spotinext
De ING-inkoopteams werken volgens het model van zelf-
sturing. Hierin staan drie kenmerken centraal: gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid, regelvermogen en resultaatgericht-
heid. Binnen het Spotinext-model is een groep medewerkers 
samen verantwoordelijk voor alle aspecten van het inkoop-
proces, maar ook voor de organisatie daaromheen zoals hr, 
benefit-realisatie en klantcontact. Binnen Finext worden zelfs 
alle activiteiten die binnen een onderneming plaatsvinden, 
zoals werving, finance en sales, binnen de teams opgepakt. 
Een Finext-team beslist daarbij zelf of het specifieke expertise 
extern wil inhuren. 

Loslaten
De inkooporganisatie bij ING transformeert zo van een  
hiërarchisch organisatiemodel naar een model dat uitgaat 
van de creativiteit, het probleemoplossend vermogen en het 
ondernemerschap van alle inkoopmedewerkers. Zo is het 
oude job career framework met zeventien functies vervangen 

door rollen die puur omschreven zijn 
op basis van competenties en capabi-
liteit. “Loslaten is niet moeilijk, maar 
wel hard noodzakelijk. Natuurlijk heeft 
dat ook consequenties voor mijn func-
tie. Het grootste compliment voor het 
werken op basis van dit model zou zijn 
dat mijn functie verdwijnt. Dat bepaalt 
of de transitie geslaagd is of niet”, stelt 
Lukas Knusel, manager procurement 
center Nederland. 

ING laat 
inkopers los

De inkopers van ING Nederland sturen zichzelf aan. Werkt dit en wat levert deze 
andere manier van businessgericht organiseren op? Hans Triep, cpo van ING 
Nederland, en Derek Hooyman van consultancy Finext delen hun ervaringen. 
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in de geplande en lopende activiteiten besproken worden. De 
stand-ups kosten weliswaar tijd, maar leveren doorloopsnel-
heid en kwaliteit op. Bovendien is het goed voor de mede-
werkertevredenheid. Veel collega’s ervaren dat ze nu tot een 
team behoren, in plaats van een apart individu te zijn binnen 
een grote organisatie . 

Complex
De frequente afstemming vindt ook plaats bij complexe in-
koopactiviteiten. Neem de voorbereidingen om wereldwijd te 
standaardiseren naar één hr-systeem. Dat is niet alleen com-
plex door de inkoopinhoud, maar ook door de complexiteit 
binnen de ING-organisatie. Er ontstaat een speelveld met 
corporate en lokale hr, aangevuld met de centrale en lokale 
IT-organisaties. De nauwe samenwerking onderling maakt 
het makkelijker om kennis over de lokale situaties met elkaar 
te delen, waardoor de belangen en prioriteiten beter in kun-
nen worden geschat. 

Resultaten meten
Een vraagstuk dat nog openstaat, is het meten van de resul-
taten van de teams. Er zijn binnen inkoop veel definities van 
resultaat behalen: kwaliteit van de geleverde dienst, verbete-
ren van condities, kostenbesparingen of verbeteren van de 
voorwaarden. De vergelijkbaarheid tussen de teams op be-
sparingen is echter laag; bij IT ligt dit anders dan bij facility 
management. Geheel in de filosofie van zelfsturing is de vraag 
bij de teams neergelegd. Zij zullen met een set van presta-
tie-indicatoren komen die recht doet aan hun werk. 

Proactief en betrokken
De business is positief over het Spotinext-model. Inkoop is 
traditioneel vooral efficiencygedreven, nu zijn we veel meer 
aan de effectiviteit aan het werken. Dat betekent niet dat de 
nieuwe manier van werken niet efficiënt is. Integendeel: de 
nauwere samenwerking maakt de inkoopprocessen sneller en 
efficiënter. In de meer klantgerichte organisatie kunnen we 
ook eerder meesturen met de klant. Door in te zoomen op de 

Exit categorie-indeling
De meeste grote inkoopafdelingen zijn 
georganiseerd per inkoopcategorie. Deze 
klassieke indeling heeft vaak last van het 
‘silo-effect’, waarbij de ene silo niet weet 
wat de andere doet. Door meer klantge-
richt te organiseren, in klantaandachtsge-
bieden, heeft ING deze categorie-indeling 
kunnen loslaten. De inkoop van marke-
tingproducten en -diensten vindt tenslot-
te niet alleen plaats bij de afdeling marke-
ting, maar ook bij commercial banking en 
inkoop. Neem de operations-afdeling van 
de domestic bank. Dat is een significant 
aandachtsgebied dat zeer verschillende 
producten en diensten inkoopt. Daar zou-
den dan al snel zes of zeven categoriema-
nagers langsgaan, van de category manager 
professional services tot de category mana-
ger marketing & media. Nu gaat er slechts 
één persoon heen als aanspreekpunt. Deze 
vertegenwoordigt het inkoopteam naar 
buiten en de klant naar binnen. 

Klantgerichtheid
Het loslaten van de categorie-indeling 
vraagt om klantgerichtheid. ING adop-
teert de missie en doelstelling van het 
klantaandachtsgebied. Concreet bete-
kent dit uitgaan van de klantdoelstelling 
in plaats van de budgetten vanuit finan-
ce. Natuurlijk wordt binnen de klantaan-
dachtsgebieden nog steeds samengewerkt. 
Als in diverse klantaandachtsgebieden een 
vraag is voor marketing of leaseauto’s, dan 
is er één contractmanager die onderhan-
delt. Zo worden schaalvoordelen nog 
steeds benut. 

Inkoopexpertise 
Om silo’s te voorkomen, komen inkopers 
uit de verschillende teams samen in over-
koepelende regeltaken en expertisegebie-
den. De regeltaken richten zich op een 
specifiek aandachtsgebied, zoals finance 
of hr. Tegelijkertijd wordt vakinhoudelij-
ke inkoopexpertise gedeeld rondom the-
ma’s, zoals best value procurement in circu-
laire inkoop, het gebruik van e-auctions en 
het gebruik van catalogue buying. Elk team 
houdt wekelijks een korte stand-up, waar-

vraag achter de vraag wordt voorkomen 
dat onnodig zaken ingekocht worden. 
Als een klant vraagt om opleidingen in te 
kopen, kan daar een andere inkoopvraag 
onder zitten. Door hier al vroeg op door 
te vragen, kan onnodige inkoop voorko-
men worden. Klantgericht inkopen kan 
echter alleen met betrokkenheid. Reac-
tiviteit en proactiviteit zijn sleutelwoor-
den in deze transitie. Het gaat niet lan-
ger om reactief iets inkopen op verzoek 
van de klant, maar om proactief meeden-
ken voordat het verzoek komt. Door echt  
eigenaarschap te geven, is de betrokken-

heid verhoogd en de gewenste proactivi-
teit ook daadwerkelijk bereikt. Het wer-
ken in zelfsturende teams vergroot de 
proactiviteit en betrokkenheid. 

Groeimogelijkheden
De medewerkers zijn ook enthousiast. 
Zo’n 60 procent meldde zich aan om in 
eigen tijd mee te werken aan het vorm-
geven van het nieuwe organisatiemodel. 
Naast meer verantwoordelijkheid en ei-
genaarschap ervaren zij meer groeimo-
gelijkheden binnen het nieuwe model. 
De meeste inkopers binnen ING zijn 
behoorlijk senior, waardoor zij niet meer 
verticaal door kunnen groeien. Nu kun-
nen ze de horizontale verbreding vinden, 
door extra taken op te pakken, zoals hr. 
De inkooporganisatie binnen ING is zo 
positief over de nieuwe manier van wer-
ken, dat ING Italië het model ook heeft 
geadopteerd. Binnenkort wordt het Spo-
tinext-model ook in de andere landen uit-
gerold. £

DE INKOOPAFDELING VAN ING  
NEDERLAND IN VOGELVLUCHT

De inkoopafdeling van ING Nederland telt 77 mede-
werkers. Wereldwijd zijn 150 personen werkzaam 
binnen inkoop. De afdeling valt hiërarchisch onder 
de cfo van ING Nederland en heeft een functionele 
lijn naar de global cpo. De inkoopprofessionals 
werken in klantteams. Het doel van deze teams is het 
realiseren van een structurele inrichting van stake-
holdermanagement in combinatie met professioneel 
category management. Vanuit deze twee disciplines 
wordt gestuurd op het verder verbeteren van de 
relaties met de interne business en het verhogen 
van de toegevoegde waarde vanuit leveranciers. De 
inkoopprofessionals worden aangestuurd door Hans 
Triep en Lukas Knusel.
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