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Elk kwartaal nomineert Rabobank Waterland
en Omstreken een ondernemer voor de
Rabobank Startersprijs, speciaal voor jonge
ondernemers uit de regio die zich op een
positieve manier onderscheiden. In het derde
kwartaal van 2012 ging de eer naar
INKOPER uit Purmerend.
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Of ze tips hebben voor startende ondernemers? Daar hoeft de driekoppige directie van
INKOPER niet lang over na te denken. “Als je
een onderneming start, moet je elkaar de
ruimte geven”, antwoordt Rogier Roet onmiddellijk. Rogier vormt samen met Peter Duijn
en Erik Karhof de leiding van INKOPER.
“Laat iedereen doen waar hij goed in is.
Zeker bij kleine, startende ondernemingen
is de verleiding groot om je overal mee te bemoeien.” De taakverdeling binnen INKOPER
is duidelijk: de ervaren Erik Karhof waakt over
de kwaliteit van de interne organisatie en het
zo scherp mogelijk inkopen van producten
en diensten, de enthousiaste Rogier Roet is
marketing, strategie- en sales deskundige
en de gedreven Peter Duijn houdt zich hoofdzakelijk bezig met netwerken, sales en de
dagelijkse operatie.
Een-tweetje
Peter en Rogier raakten bevriend op de basisschool. Hoewel ze geen dagelijks contact meer
met elkaar hadden, kruisten hun paden zich
weer in 2009. Voor Rogier, op dat moment in
loondienst, lonkte het zelfstandig ondernemerschap, terwijl Peter al langere tijd bezig was
met het opzetten van een eigen onderneming.
“Wat volgde was een een-tweetje”, zegt Peter
over de hernieuwde kennismaking. Peter en
Rogier richtten INKOPER op, een landelijk
opererende inkooporganisatie voor ondernemend Nederland. Al snel voegde Erik Karhof

zich bij Peter en Rogier en was de directie
van INKOPER een feit.
‘Laat INKOPER uw BOB zijn’
“INKOPER is opgericht met als doel ondernemers geld, tijd en energie te besparen”, legt
Rogier uit. “Wij Bewaken, Ontzorgen en Besparen. Kortom: wij zijn de BOB voor iedere
ondernemer.” Door collectieve contracten af
te sluiten en continu de markt te monitoren
kan INKOPER haar leden scherpe condities
bieden. Peter: “Wij streven naar duurzame relaties, ook met leveranciers. Als er incidenten
zijn met de geleverde producten of diensten,
vormen wij het eerste aanspreekpunt. Het
voordeel voor de ondernemer is tweeledig:
het behalen van een inkoopvoordeel en het
richten op de kernactiviteit: het genereren
van omzet.” INKOPER biedt een aantal productgroepen aan, waarvan energie, telefonie
en afvalverwerking de belangrijkste zijn.
Scan
Rogier beschrijft de werkwijze: “Door middel
van een scan vergelijken wij vrijblijvend de huidige condities van de ondernemer met die van
ons. Op basis van deze vergelijking beoordeelt
de ondernemer of hij gebruik wil maken van
onze diensterverlening en de besparingen
middels onze collectieve contracten. INKOPER
bespaart 10% tot 25% op de inkoopkosten
van onder meer afvalverwerking, energie en
telefonie voor Autobedrijven Bertus Beets

en Willem Schoon, Bouwbedrijf KBK, Abma
Schreurs Advocaten & Notarissen, Groenhart
Group en Jonk Exploitatiemaatschappij.”
Linda Kramer-Konijn, Adviseur Bedrijven van
Rabobank Waterland en Omstreken, is net zo
verheugd met de nominatie voor de Startersprijs als Rogier, Peter en Erik: “INKOPER speelt
in op de actuele vraag van de klant. Zeker in
deze tijd zijn ondernemers zich ervan bewust
dat een kostenbesparing direct van invloed is
op het bedrijfsresultaat.”
Tijdig voorbereiden
INKOPER bankiert bij Rabobank Waterland en
Omstreken. Peter Duijn: “De bank adviseerde
ons deskundig over zaken die je als groeiend
bedrijf tegenkomt, maar ook over toekomstige veranderingen waarvoor je als ondernemer tijdig voorbereidingen moet treffen.”
Linda Kramer-Konijn: ”Per 1 februari 2014
gaat de Europese Unie bijvoorbeeld over op
één Europese betaalmarkt. IBAN is hier onderdeel van. Als onze klanten willen weten
wat de consequenties hiervan zijn, adviseren
wij hen de Rabo SEPA-Check te doen op
www.rabosepacheck.nl.”
MEER WETEN?
INKOPER biedt via haar site www.in-koper.nl
een handige tool waarmee u uw besparing
kan uitrekenen. Meer informatie over de
Rabobank Startersprijs vindt u op
www.rabobank.nl/waterland.

