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ompetenties zijn de zichtbare capa-
citeiten, kennis en onderliggende 
eigenschappen die je in staat stellen 

om taken succesvol uit te voeren. Compe-
tenties bepalen dus de handelingsbekwaam-
heid in een concrete context. Om ze te be-
schrijven, maken we gebruik van het model 
van Schouten & Nelissen1 met zes basiscom-
petenties: denken, verbeeldingskracht, voe-

len, interactie, doen en logica. De specifieke 
marktsituaties bepalen welke competenties 
dominant moeten zijn. De matrix van Kral-
jic is daarbij een goed uitgangspunt, aange-
vuld met het gedachtegoed van Gelderman, 
die de verschillende relatie van de inkoper 
met leveranciers weergeeft in de vier cellen. 
De vraag is welke competenties de inkoper 
moet hebben om een optimaal resultaat te 

Ontdek de 
ambassadeur 
in jezelf Het was buffelen de afgelopen jaren. Nu de economie 

aantrekt en nieuwe uitdagingen ontstaan, is de vraag of de 
inkoopcompetenties nog wel op orde zijn. Stefan Tatan en 
Evert Hummelen houden inkoper en inkoopmanager een 
spiegel voor. Ben je een dealmaker of een ambassadeur?

Hoog

Afhankelijkheid leverancier

Afhankelijkheid inkoper

Kennis 
•	 Bedrijfseconomische 

aspecten
•	 Offertevergelijk 

Kennis 
•	 inkoopproces
•	 Contracteren
•	 Contractmanagement

Kennis 
•	 Strategisch 

inkoopmanagement
•	 Leveranciersmanagement

Kennis 
•	 Leveranciersmanagement

Dealmaker (logica en doen)
•	 Taakgericht leiderschap
•	 Resultaatgericht
•	 Onderhandelen
•	 Voortgangsbewaking

Politicus (verbeeldingskracht, denken en voelen)
•	 integer
•	 Onafhankelijk
•	 Samenwerken
•	 Visie
•	 Omgevingsbewust

Verzorger (doen en interactie) 
•	 Klantgericht
•	 Flexibel
•	 Organisatiesensitief
•	 Besluitvaardig

Ambassadeur (voelen en verbeeldingskracht)
•	 Luisteren
•	 inlevingsvermogen
•	 Samenwerken
•	 Creatief

Figuur 1 iNKOOPPORTFOLiO meT COmPeTeNTieS eN KeNNiSGeBieDeN
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kunnen realiseren. In figuur 1 staan in de 
lichtblauwe tekstvelden vier typen inkopers 
(dealmaker, politicus, verzorgen en ambassa-
deur) plus de de benodigde basiscompeten-
ties en de gewenste karaktereigenschappen. 
In de wat donkerder blauwe velden staan de 
cruciale kennisgebieden voor die functie. 

iJsberg
Als de inkoopprofielen getypeerd zijn, rijst 
de vraag in welke richting de inkoper zich 
kan ontwikkelen. Kan een ambassadeur zich 
ontwikkelen tot dealmaker? Kan een verzor-
ger doorgroeien tot politicus? Voor een be-
oordeling hiervan wordt vaak de zogenoem-
de ‘ijsberg’ van McClelland gebruikt2. Dit 
model beschrijft de zichtbare eigenschappen 
van medewerkers (gedrag, kennis en vaardig-
heden), het topje van de ijsberg, en de on-
der de oppervlakte verborgen eigenschappen 
(waarden, ambities, persoonlijke kwaliteiten 
en intelligentie). Deze persoonlijke eigen-
schappen geven kleuring aan de wijze waarop 
een competentie tot uiting komt.
Om te begrijpen welk gedrag iemand ver-

toont en wat de ontwikkelingsmogelijkhe-
den en beperkingen zijn, kijken we naar het 
zichtbare gedrag (capaciteiten boven water), 
maar ook naar de bouwstenen van dit ge-
drag, de eigenschappen onder water3. Hoe 
dieper in de ijsberg, des te lastiger het is om 
te veranderen. Gedrag, kennis en vaardighe-
den zijn relatief makkelijk aan te leren, maar 
waarden, ambities en persoonlijke kwalitei-
ten laten zich niet of nauwelijks veranderen. 

momentopname
In figuur 2 staan de vier typologieën van de 
inkoper en per typologie de benodigde ei-
genschappen. Welk type inkoper ben jij? 
En passen jouw basiscompetenties en eigen-
schappen bij het soort producten (goederen 
en diensten) dat je inkoopt? Ben je inkoop-
manager, stel dan aan de hand van figuur 
2 eens vast wie de verzorgers, dealmakers, 
politici en ambassadeurs zijn. Zitten ze in 
het juiste kwadrant van de Kraljic-matrix?  
Uiteraard is dit een momentopname. Men-
sen kun zich ontwikkelen. Maar in hoeverre 
en in welke richting? 

type inkoper
De verzorger is vaak een startfunctie, gezien 
de geringe risico’s die bij productgroepen in 
het routinekwadrant van de Kraljic-matrix 
horen. De ontwikkeling is afhankelijk van 
de eigenschappen van de persoon. Hij of zij 
kan verzorger blijven, of zich ontwikkelen 
tot dealmaker of politicus. De ambassadeurs-
rol is geen logische vervolgstap. Een goede 
ambassadeur heeft mensenkennis, weet te re-
lativeren en kan situaties inschatten en daar 
adequaat naar handelen. Dat zijn kwaliteiten 
die je ontwikkelt op basis van een meestal 
lange ervaring.
De dealmaker is vooral een specifieke pro-
fessional in eigen vakgebied. Ontwikkeling 
tot politicus of ambassadeur is waarschijnlijk 
lastig omdat er een fundamenteel verschil in 
soft skills is. De geboren dealmaker is prag-

Gedrag, 
kennis en 
vaardigheden 
zijn relatief 
gemakkelijk 
aan te leren

Dealmaker (logica en doen):
•	 Gedrag: uitdagen
•	 Kennis: marktkennis
•	 Vaardigheden: handelen
•	 Waarden: winnen
•	 Ambitie: de beste zijn
•	 Persoonlijke kwaliteiten: eigenbelang
•	 intelligentie: analytisch vermogen

Politicus (verbeeldingskracht, denken en voelen):
•	 Gedrag: win-win
•	 Kennis: trends, ontwikkelingen en organisatiekennis
•	 Vaardigheden: communicatieve vaardigheden
•	 Waarden: continuïteit
•	 Ambitie: duurzame relatie
•	 Persoonlijke kwaliteiten: visie
•	 intelligentie: analytisch en empathisch vermogen

Verzorger (doen en interactie): 
•	 Gedrag: flexibel
•	 Kennis: basale inkoop- en contractkennis
•	 Vaardigheden: handelen
•	 Waarden: aanpassingsvermogen
•	 Ambitie: erkenning
•	 Persoonlijke kwaliteiten: servicegericht
•	 intelligentie: cijfermatig inzicht

Ambassadeur (voelen en verbeeldingskracht):
•	 Gedrag: diplomatie
•	 Kennis: mensenkennis
•	 Vaardigheden: situationeel handelen 
•	 Waarden: relativeringsvermogen
•	 Ambitie: oplossingen vinden
•	 Persoonlijke kwaliteiten: oplossingsgericht en realisme
•	 intelligentie: creativiteit en situaties herkennen

Afhankelijkheid 
leverancier

Afhankelijkheid inkoper

Figuur 2 VieR TYPOLOGieëN meT BeNODiGDe eiGeNSCHAPPeN VAN De iNKOPeR

à

 1 Bron: www.sn.nl/persoonlijke-ontwikkeling/

competentiemodel 
2 Bron: www.praktijkopleiden.nl 
3 Een assessment kan hier inzicht in geven.
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Dealmaker
•	 inkoper
•	 Prestatiemanager

Verzorger
•	 inkoper

Ambassadeur 
•	  inkoper
•	  Relatiemanager
•	  Adviseur

Politicus
•	 inkoper
•	 Regisseur
•	 Leidinggevende

Leidinggevende Blinkt uit in ’denken’ 
en ‘logica’ (intelligent, 
objectief, onafhankelijk). 
‘Voelen’ en ‘doen’ is minder 
ontwikkeld (besluitvaardig, 
samenwerking).

Een professional kan zonder 
inkoopkennis de rol van 
manager toch succesvol invullen. 
Competenties aangaande 
‘verbeeldingskracht’, ‘denken’ 
en ‘voelen’ zijn belangrijker dan 
specifieke kennis. Uiteraard heeft 
de complete inkoopmanager ook 
kennis van en ervaring met inkoop.

Figuur 3 ReLATie NeVi-iNKOOPROL eN TYPe iNKOOPPROFieL

Analyticus

matisch en opportunistisch, terwijl de politi-
cus en ambassadeur veel meer met de belan-
gen van de andere partij rekening houden. 
Dealmakers die zich verder willen ontwikke-
len, kunnen zich daarom het beste richten op 
het optimaliseren van hun eigenschappen. 
De politicus heeft een goed ontwikkeld ver-
mogen om de belangen van andere partijen 
in te kunnen schatten. Daarom passen func-
ties die met verbinding te maken hebben bij 
zijn verdere ontwikkeling. Denk aan de rol 
van manager of die van regisseur. Ook is het 
goed denkbaar dat de politicus zich ontwik-
kelt tot ambassadeur.
De rol van ambassadeur lijkt een positie voor 
medewerkers die veel ervaring hebben. Om 
deze rol goed te kunnen spelen, zijn mensen-
kennis, souplesse en relativeringsvermogen 
van groot belang. De ambassadeur die zich 
verder wil ontwikkelen, kan denken aan ver-
tegenwoordiging van de organisatie in aller-
hande situaties. Ook het optreden als mentor 
lijkt weggelegd voor de ambassadeur.

uitblinken
NEVI heeft enige jaren geleden de diverse 
rollen van de inkoopprofessional beschre-
ven4. Deze zijn in figuur 3 in de vier kwa-
dranten geplaatst. Daarnaast is de mogelijke 
ontwikkeling van een inkoopprofessional 
gevisualiseerd. De NEVI-rollen van analyti-

cus en leidinggevende zijn buiten dit model 
geplaatst. Zij hebben een bijzondere relatie 
ten opzichte van de standaard competenties 
‘doen’ en/of ‘voelen’. Die zijn bij elke rol van 
toepassing. 
De analyticus blinkt uit in ‘denken’ en ‘lo-
gica’ (intelligent, objectief, onafhankelijk), 
maar ‘doen’ en/of ‘voelen’ zijn minder ont-
wikkeld (besluitvaardigheid, samenwerking). 
Dit in tegenstelling tot de rol van leidingge-
vende en regisseur: ondanks een gebrek aan 
inkoopkennis, kan hij of zij toch succesvol 
zijn. De inkoper in een leidinggevende rol 
moet uitblinken in ‘voelen’, vooral in grote 
organisaties. Bij kleinere organisaties is toch 
ook vaak weer inkoopkennis nodig.
Verzorgers, dealmakers, politici en ambassa-
deurs zijn in de juiste verhouding werkzaam 
op de inkoopafdeling. Kleine inkooporgani-
saties zullen dergelijke mogelijkheden vaak 
niet hebben. In de praktijk worden de rollen 
over de beschikbare mensen verdeeld. Ex-
terne inhuur kan het gemis aan een bepaald 
type inkoper compenseren.

ontwikkellijnen
Verschillende inkooprollen vragen dus om 
verschillende competenties. Daarbij passen 
andere ontwikkellijnen. De inkoper zal vaak 
als verzorger beginnen om zo het inkoopvak 
en de organisatie te leren kennen. Bij in-

diensttreding zou hij al geselecteerd moeten 
worden voor een toekomstige rol als dealma-
ker of politicus. De ambassadeurs zullen uit 
de politici geselecteerd worden. Tot slot voor 
de inkoopmanager, die verantwoordelijk is 
voor zijn human capital, de volgende vijf tips:
1. Analyseer hoeveel verzorgers, dealma-

kers, politici en ambassadeurs de in-
kooporganisatie nu en op termijn nodig 
heeft op basis van het aantal product-
groepen per Kraljic-kwadrant.

2. Onderzoek wat je in huis hebt qua com-
petenties en kennis en wat ontwikkel-
baar is. Veel is ontwikkelbaar maar niet 
bij iedereen en niet onbeperkt.

3. Start een traject voor instroom, door-
stroom en uitstroom om de inkooporga-
nisatie optimaal te bemensen.

4. Check regelmatig de bemensing.
5. Huur externen in wanneer de behoefte 

te veel verschilt van de interne capaci-
teit.£

Waarden, ambities 
en persoonlijke kwa

liteiten laten zich 
niet of nauwelijks 

veranderen

4 http://www.nevi.nl/sites/default/files/2595_22%20

Waaier%20Inkoopprofielen_web.pdf
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