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PLEIDOOI VOOR INKOOP ALS
MANAGEMENTDISCIPLINE BEKROOND

Inkoop - een nieuw paradigma is tijdens het Managementboekengala uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2010. Auteur Gerco Rietveld was al verrast dat hij met zijn boek de
shortlist haalde. Hij voelt zich door de bekroning gesteund in zijn betoog dat inkoop meer
interesse verdient van het algemene management.
Het was de achtste keer dat Managementboek.nl in zijn tienjarig bestaan de prijs uitreikte en
niet eerder had de jury zo lang beraadslaagd, vertelde juryvoorzitter Hans van der Loo. Dat
kwam door de hoge kwaliteit van de inzendingen. ‘Wij hadden het liefst zes prijzen willen
uitdelen.’
Gerco Rietveld had zijn bekroning te danken aan uiteenlopende kwaliteiten: de relatieve
nieuwheid van het thema, de originaliteit en de durf waarmee hij het heeft uitgewerkt en de
duurzaamheid en oplossingsgerichtheid van zijn betoog. Het nichekarakter van het boek speelde
geen rol in de beslissing, benadrukte Van der Loo. ‘Het is wel specialistisch, maar de auteur
betoogt juist dat inkoop een grotere rol in de boardroom zou moeten spelen. Inkoop is een
afdeling die altijd wat achteraf zit. Niemand maakt zich er druk om, zolang de spullen maar
binnenkomen. Maar juist in tijden van crisis groeit de interesse in deze discipline. Veel managers
voelen de reflex om de leveranciers te gaan afknijpen. Rietveld laat zien dat dat onverstandig is
en dat je beter op zoek kunt gaan naar een goede samenwerking, om op die manier samen
meerwaarde te creëren.’
Gerco Rietveld was afgereisd met het idee dat hij een leuke avond tegemoet kon zien in De Rode
Hoed, maar hij ging er vandaan als auteur van een bekroond boek, met een grote bos bloemen in
zijn armen. ‘Bij het diner vertelde één van de juryleden mij al dat het er bij de jurering niet om
ging hoe groot de markt was voor het boek. Toen de juryvoorzitter zijn verhaal deed, voelde ik
hem langzaam aankomen. Toch was het een grote verrassing. Ik heb het boek geschreven met de
hoop dat ik bij algemene managers meer interesse kon kweken voor het onderwerp inkoop,
maar ik heb er altijd rekening mee gehouden dat het alleen bij een groep specialisten terecht zou
komen. Nu ontstaat de mogelijkheid om mijn betoog bekend te maken bij een grotere groep
lezers en daar ben ik heel blij om, want het is hard nodig.’
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