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Veel geld besparen met 

het allerbeste totaalpakket

Met het Inkoop Centrum Onderwijs (ICO) kunt u als 

schoolbestuur of school veel geld besparen. Het is het 

grootste inkoopcollectief van het onderwijs in Nederland. 

Bovendien kan het ICO u veel werk uit handen nemen. 

Ook dat scheelt, want tijd is geld!

H
et ICO is opgericht door VOS/ABB en de andere 

profielorganisaties. Doel van het ICO is om 

met de gezamenlijke leden zo groot mogelijke 

inkoopvoordelen te behalen. Die bestaan uit 

scherpe deals met aanbieders van bijvoorbeeld energie, 

kantoorartikelen en printers. Het ICO neemt u ook veel werk 

uit handen. De uren die vrijkomen, kunt u besteden aan het 

verzorgen van het beste onderwijs. 

Belangrijk om te weten: het Inkoop Centrum Onderwijs 

werkt kostenneutraal en heeft geen winstoogmerk. Met 

de opbrengsten die het ICO realiseert, worden nieuwe ini-

tiatieven ontplooid om het aanbod voor uw organisatie en 

andere scholen te verbreden en te verbeteren.

‘O�er you can’t refuse’

Elwin Lentze is namens de gezamenlijke profielorganisaties 

coördinator van het ICO. ‘Scherpe deals, dat is waar wij 

goed in zijn’, zegt hij. ‘Binnenkort komt er een nieuw aanbod 

van Printen voor Scholen. Dat zal ook interessant zijn voor 

kleinere schoolbesturen en eenpitters die niet hoeven aan 

te besteden. Het wordt, durf ik wel te stellen, een o�er you 

can’t refuse, qua prijs én service. Het hele inkooptraject 

wordt begeleid, op maat uiteraard. Dat geldt ook voor de 

factuurcontrole. Wij houden bovendien de markt heel goed 

in de gaten. Je bent er als onderwijsorganisatie niet om je te 

verdiepen in de markt van printers. Dat is nou echt iets dat 

je beter kunt uitbesteden.’

Ron van der Raaij is vanuit VOS/ABB nauw betrokken bij de 

vormgeving van het aanbod van het ICO. Hij benadrukt dat 

de allerlaagste prijs nooit het doel is, maar wel het allerbeste 
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totaalpakket. ‘Als je de uren meerekent die 

je kwijt bent als je zelf inkoopt, dan ben je bij 

het ICO goedkoper uit. Gegarandeerd, altijd! 

Ik zie nog wel eens dat op bestuursbureaus 

eigen uren worden vergeten, bijvoorbeeld 

voor het opvragen van o%ertes. Als je der-

gelijke verborgen kosten meetelt, bespaar 

je echt veel geld als je voor het ICO kiest. Je 

kunt zoveel besparen, dat het lidmaatschap 

van VOS/ABB uiteindelijk geld oplevert. Wat 

wil je nog meer?’ 
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900 schoolbesturen met 6200 

scholen

Een aanbod van het ICO dat in het onder-

wijs al jarenlang heel goed bekendstaat, is 

Energie voor Scholen. Om aan te geven 

wat het succes is van dit aanbod: er doen 

ruim 900 schoolbesturen met meer dan 

6200 scholen aan mee. Zij kopen in totaal 

335 miljoen kWh elektriciteit en 112 miljoen 

kubieke meter aardgas in. ‘Ook hier gaat het 

om veel méér dan alleen scherpe tarie-

ven’, legt Lentze uit. ‘Energie voor Scholen 

kent ook het Energy Panel. Dat is een tool 

waarmee scholen inzicht krijgen in hun 

energiegebruik en CO2-uitstoot. Je krijgt 

een waarschuwing als er onverwacht veel 

energie wordt gebruikt of als er afwijkingen 

worden geconstateerd in facturen.’ 

Energie voor Scholen kan bovendien de 

Energie APK uitvoeren. Van der Raaij kent 

mooie voorbeelden van besparingen die 

daarmee zijn gerealiseerd: ‘We hebben 

‘We konden b+na 
10.000 euro 

terugvorderen’

Spendanalyse – grip op uw uitgaven

Het Inkoop Centrum Onderwijs kan ook worden ingeschakeld voor 

een spendanalyse. Daarmee krijgt u zicht op uw uitgaven en ziet u 

waar besparingen mogelijk zijn.

Een van de organisaties waarvoor het Inkoop Centrum Onderwijs een 

spendanalyse hee! uitgevoerd, is de Vario Onderwijsgroep (voorheen 

SSVO) met scholen in Emmeloord en de Friese plaatsen Lemmer en 

Balk. Edgar Muller is Hoofd Facilitair van de Vario Onderwijsgroep. 

‘Het ICO maakte voor ons een prima spendanalyse, snel en zonder 

ingewikkelde vragen te stellen. Het voordeel is dat je niet zomaar een 

document van ze krijgt, maar een mooie tool waarmee je tot op factuur-

niveau inzicht krijgt in wat er in een jaar is ingekocht. Het ICO kwam 

ook met een goede toelichting met aanbevelingen en focuspunten. We 

kregen bijvoorbeeld het advies om nog eens goed naar ons contract-

management te kijken. Daar viel veel te winnen, bijvoorbeeld door 

bepaalde inkopen te verplaatsen van kleine naar grote leveranciers. 

Ook kregen we het advies om met enkele leveranciers afspraken te 

maken over een e"ciëntere facturatie. Ook daarmee kun je veel tijd en 

dus geld besparen.’

Meer weten over wat het ICO speci#ek voor uw 

organisatie kan betekenen? Neem contact op met 

Ron van der Raaij van VOS/ABB of met Elwin Lentze 

van het ICO. Zij denken graag met u mee!

Elwin Lentze, 06-52730064, 

info@inkoopcentrumonderwijs.nl 

Ron van der Raaij, 06-53733449, 

rvanderraaij@vosabb.nl 
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Ga voor het complete aanbod van het 

Inkoop Centrum Onderwijs naar 

www.inkoopcentrumonderwijs.nl.

bijvoorbeeld bijna 10.000 euro kunnen 

terugvorderen toen bleek dat er te veel 

energiebelasting was betaald. Bij een 

andere deelnemer aan het ICO bleek dat er 

door een foute facturatie ruim 12.000 euro 

te veel was betaald. Ook dat hebben we 

kunnen terugvorderen. Dit zijn voorbeelden 

die bovenop op de reguliere voordelen 

mogelijk zijn. Dat zijn toch geen kleine 

bedragen!’ 


