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VU: Hilde Quintens, Bosdreef 5, 8820 Torhout

WIJ ZIJN ER VOOR U
MET RA AD & DA AD
VOOR ZORG & WELZIJN

Wist-je-datje
2021 in cijfers:
66 dossiers, 512
organisaties in ons
ledenbestand en
5904 inschrijvingen.

Koopkoepel in ’t kor t
Koopkoepel is dé partner in aankoopondersteuning voor organisaties uit de
zorg- en welzijnssector. We zorgen voor de beste prijzen en voorwaarden, die
perfect voldoen aan de wetgeving rond overheidsopdrachten. Daarvoor steunt
Koopkoepel op vier pijlers: samenaankoop, netwerking, advies en opleiding.

Samenaankoop

Netwerking

Advies

Workshops

Koopkoepel organiseert de samenaankoop van een zeer ruim
aanbod diensten, investerings- en
verbruiksgoederen. De inspraak
van onze leden, voeling met de
sectoren en ons engagement in de
markt zorgen ervoor dat we steeds
het juiste product aan de juiste prijs
kunnen aanbieden.

Koopkoepel biedt ook een netwerk
voor onze leden waar kennis en
expertise uitgewisseld kan worden
en waar netwerken tot verbondenheid leidt.

Met onze doorgedreven expertise
in de wetgeving rond overheidsopdrachten, bieden we als ondersteunende partner ook graag advies
voor onze leden.

Dankzij onze workshops helpen
we u om de gecompliceerde
wetgeving te begrijpen. We
leggen u de verschillende aspecten
van overheidsopdrachten uit in
klare taal.

Op Koopkoepel kan
je écht rekenen.
Wij staan je bij met
adviesverlening op
maat.

K ANDIDA ATLEVERANCIERS
Op zoek naar een geschikte
kandidaat-leverancier? De beste
optie kiezen is niet altijd gemakkelijk.
Wij kunnen je ondersteunen bij
de selectie van aan te schrijven
kandidaten.

SAMENA ANKOPEN
HOE VRA AG IK
ADVIES A AN?
Ben je lid van Koopkoepel?
Dan is advies vragen altijd
volledig gratis.
We krijgen vragen liefst binnen
via mail: zo krijg je het snelst
een volledig en gestructureerd
antwoord. Heb je een vraag over
een specifiek Koopkoepeldossier?
Dan mail je best naar de betreffende
dossierbeheerder. Deze vind je
steeds terug op onze website onder
‘Toegewezen dossiers’. Onder
‘Koop-wijzer’ en FAQ vind je alvast
ook enkele veelgestelde vragen.

Op de website van Koopkoepel
vind je een uitgebreid overzicht
van de uiteenlopende soorten
samenaankopen. Desondanks
het brede aanbod, moet je voor
sommige opdrachten zelf nog een
overheidsopdracht uitschrijven.
We helpen je graag verder bij
topics zoals terminologie, opbouw
bestek, drempelbedragen,
waarderingsregels en publicatie.
Zo verloopt jouw aankoop op een
correcte manier.

REVISEREN VAN
BESTEKKEN
Koopkoepel brengt je in contact
met de juiste persoon, afhankelijk
van de aard van jouw vraag. Bij het
reviseren van bestekken verwijzen
we je door naar gespecialiseerde
juristen of adviesbureaus.

ONDERHANDELINGSPROCEDURES
Vaak zijn procedures die
je zelf moet of kan doen,
onderhandelingsprocedures zonder
voorafgaande bekendmaking.
Ook hier kunnen we je nuttige tips
geven. Ook al hebben dergelijke
procedures veel bewegingsruimte,
toch mag je de essentiële regels van
de overheidsopdrachtenwetgeving
niet uit het oog verliezen.

Wist-je-datje
Koopkoepel verhuist!
Binnenkort kan je ons vinden
in de Kleine Bassinstraat
14-18 in Roeselare.

Samen staan
we sterker
In elk aankoopdossier kiest Koopkoepel bewust
om te werken met de tandem dossierbeheerderprojectleider. Zo onderbouwen we elk dossier
met de nodige technische kennis en met
expertise uit het werkveld.

Onze dossierbeheerders hebben de kennis in huis om een correcte,
wettelijke en goede aankoopprocedure te doorlopen. Dit vullen we
aan met technische kennis uit het werkveld. Zo kunnen we de
wensen en noden van elke doelgroep optimaal vervullen.
Indien een aankoopdossier complexer of technischer is
van aard, doen onze tandems bijkomend beroep op
een projectcommissie, een externe expert en/of
een testcommissie.

W I E ZI J N ZE
De projectleider:
• Is een personeelslid van een lid-voorziening die wil inschrijven op het
dossier
• Zet zich vrijwillig – met de steun van zijn of haar voorziening - in voor
Koopkoepel
• Kent en is sterk geïnteresseerd in het product of de dienst
in kwestie
• Kent het marktsegment en de marktspelers
• Heeft bij voorkeur ook ervaring met aankoop (ervaring met de wet op
overheidsopdrachten is niet nodig)
• Durft verder te denken dan zijn eigen voorziening en
treedt op voor de ruimere doelgroep, gaat voor een objectieve
aanpak
• Staat open voor vernieuwing, nieuwe technologieën of methodes en
voor verandering
• Kan goed samenwerken met de dossierbeheerder, zo nodig met een
projectcommissie, een extern expert of
een testcommissie
• Durft initiatief te nemen en kan knopen doorhakken
• Gaat discreet om met alle vertrouwelijke informatie, zowel tegenover
leveranciers als voorzieningen

ZO N D E R R I S I CO
Enkel het bestuursorgaan
is aansprakelijk voor
de beslissingen van
Koopkoepel. Een
projectleider
kan nooit aansprakelijk
gesteld worden voor de
adviezen die hij of zij heeft
geformuleerd.

D I S CR E T I E T R O E F
Er moet heel discreet
worden omgegaan met alle
informatie (van leveranciers,
van bestek, van offertes
…) die uitgewisseld wordt
tijdens het aankoopproces
(van bestek tot gunning).
Vertrouwelijke gegevens
van leveranciers,
ontwerpbestekken en
offertes mogen uiteraard
niet verspreid worden.

P R OJ E C T L E I D E R S G E ZO CH T
B EN J IJ E X P ER T I N ÉÉN
VA N VO LG EN D E D O S S I ER S ?
DA N H EB B EN W IJ J O U
NODIG!
ZORG

Bedboxen

WAT D O E N ZE

Incontinentiemateriaal

Een projectleider wordt betrokken in alle fasen van het aankoopproces,
samen met de dossierbeheerder.

Matrassen

De projectleider:
• Bespreekt de algemene aanpak van het aankoopdossier
• Helpt bij de opmaak van de technische eisen en de gunningselementen
van het bestek
• Helpt mee bepalen hoe het product zal beoordeeld worden
• Leidt de projectcommissie (indien van toepassing)
• Stelt het bestek ter goedkeuring voor aan het bestuur
• Begeleidt de testcommissie (indien van toepassing)
• Stelt het onderzoeksverslag van de offertes ter goedkeuring voor aan
het bestuur
• Neemt samen met de dossierbeheerder de structurele klachten van de
klanten op
• Begeleidt de tussentijdse inspecties of controles mee
• Neemt deel aan tussentijdse evaluaties van de uitvoering
• Doet actievoorstellen aan het bestuur (indien nodig)

Afvalophaling

FA C I L I T Y

Wegwerp keukenartikelen
Brandblusmiddelen

Wim Vereecken
District Manager Health Care,
Miko Coffee Service

Wist-je-datje
Onder ‘Koopplanning’ op de
website of via ‘Dossiers in
opstart’ op de applicatie zie je
welke dossiers er aangepakt
worden de komende tijd.

Koopkoepel betekent voor mij:
- Samen: er worden producten voor en
door de zorgsector gekozen;
- In overleg: men krijgt kans om deel te
nemen aan werkgroepen;
- Kwalitatief: kwaliteit staat voorop
kwantiteit;
- Goedkoper: kwaliteit aan een
eerlijke prijs.”
Joost Heremans
Directeur Facilitaire diensten WZS SintBarbara vzw

Technische controles
Labotesten
VO E D I N G

Zuivel
K ANTOOR

Microsoft licenties
Vaste en mobiele telefonie
Kopieertoestellen
It hardware

Zin om je schouders onder een project te zetten?
Stel jezelf kandidaat via info@koopkoepel.be.
De dossierbeheerder zal contact opnemen om de
samenwerking te concretiseren.

Toen wij Koopkoepel eerst leerden
kennen, hadden we niet meteen door
hoe de organisatie werkte en wat zij
als eindresultaat voor ogen hadden.
Het werd ons al snel duidelijk – na
de gunning van het koffiedossier
aan ons bedrijf – dat Koopkoepel een
heel belangrijke aankoopcentrale
is binnen het grote aantal zorg- en
welzijnsorganisaties op de markt. Meer
nog, alle leden die inschreven op ons
dossier werden ook effectief klant, en dat
is zeker geen evidentie. De toegevoegde
uitstraling die wij daardoor kregen
binnen de zorg- en welzijnssector is
buitengewoon. We zijn dan ook een heel
tevreden leverancier!”

Als directeur van een WZC is
het niet evident om je te verdiepen
in alle verplichtingen (cf. de wet op
overheidsopdrachten). Koopkoepel is
hier voor ons de doplossing. Zij zorgen
ervoor dat de procedures correct
worden nageleefd en alle nodige
formaliteiten op het juiste moment
worden verstuurd. Daarnaast stel ik
vast dat prijs/kwaliteit/service op een
objectieve manier in kaart worden
gebracht. Ook nadien kunnen we met
vragen en klachten over een contract
contact opnemen met Koopkoepel, die
onze belangen behartigt. Besluit: blij te
mogen participeren als testorganisatie.”
Edwine Laridon – Directeur WZC Sint
Camillus, Wevelgem

Koopkoepel team

Ontmoet
het team!
De gemeenschappelijke deler van
onze medewerkers is natuurlijk
dat ze een hart hebben voor de
zorg- en welzijnssector. Onze drie
stafmedewerkers maakten de stap
naar Koopkoepel nadat ze ervaring
opdeden in andere sectoren die
te maken hebben met mens en
welzijn. De voeling met de sector
en het enthousiasme om elk
aankoopdossier tot een goed einde
te brengen, maakt van Patricia,
Karmen en Caroline het perfecte
team om Koopkoepel nog verder
uit te bouwen. Daarnaast zorgt
onze coördinator Hilde ervoor dat
alles vlot verloopt, in de breedste
zin van het woord. Zelfs met een
agenda die er elke dag anders
uitziet zorgt ze voor duidelijke
structuur bij Koopkoepel.

Caroline De Smet

Patricia Desmet

Stafmedewerker samenaankoop
t. 050 74 56 20 - caroline@koopkoepel.be

Stafmedewerker samenaankoop
t. 050 74 56 25 - patricia@koopkoepel.be

Bidfood werkt al heel wat jaren samen met Koopkoepel. Ik kan
dus wel zeggen dat we hier spreken over een echt partnership.
Voor het dossier zuivel ben ik in contact gekomen met Caroline.
Al van bij de eerste kennismaking was er onmiddellijk heel veel
wederzijds respect. Je voelt dat Caroline haar job heel ernstig
neemt en dat ze spreekt met kennis van zaken. Ze heeft heel veel
drive en knowhow die ze koppelt aan inzet en beleving.
Het is fijn samenwerken met Caroline, ook en vooral omwille van
haar persoonlijkheid. Ze zal steeds het optimale nastreven voor
Koopkoepel. Haar succes ligt in haar aanpak: het professionele en
menselijke aspect combineert ze vlekkeloos.”
Door Bart Vanaeken – National Field Sales Manager Bidfood

Karmen belichaamt het profiel van
de zorgende aankoopverantwoordelijke
/ dossierbeheerder. Zorgend als in « met
de focus en het hart voor de zorg », maar
ook als «goede huismoeder». Ze denkt
mee met de zorgverlener en gaat steeds op
zoek naar de gepaste oplossing. Hiervoor
gaat ze in duidelijke en open dialoog met
de partners; nimmer het gemene doel
uit het oog verliezend. Warmhartig en
optimistisch kleurt Karmen de dag van
elke gesprekspartner.”

Door Hilde Hemelsoen
– Algemeen Directeur
Huize Sint Jozef Ieper

Hilde Quintens
Coördinator
t. 050 74 56 23 - hilde@koopkoepel.be

Door Kristine Scheppers
– Head of Sales Euro-Mousse bvba

Wist-je-datje
De gemiddelde leeftijd van
ons team is 48 jaar.
Ons team is sportief
aangelegd. Lopen, fietsen,
wandelen, yoga … Niet alleen
tijdens, maar ook na de
werkuren wordt er stevig wat
gezweet!

Reeds meer dan 10 jaar
heb ik – als projectleider
verzorgingsmateriaal - het
genoegen om samen met
Patricia - de dossierbeheerder
van Koopkoepel - projecten te
behandelen. Patricia is iemand
die haar dossiers punctueel
voorbereidt en die ook met de
nodige nauwkeurigheid opvolgt en
uitwerkt. Ze toetst haar dossiers
met kennis van zaken af, steeds in
functie van het praktijkgebeuren.
Ze zoekt mee naar oplossingen en
zet het algemeen belang voorop.
Patricia is een eerlijk en oprecht
persoon… Het samenwerken met
haar is daardoor een aangename &
leerrijke ervaring.”

“Gedreven, loyaal en servicegericht zijn woorden die mij
spontaan te binnen schieten als ik denk aan mijn contacten
met Hilde. Als coördinator houdt ze niet alleen rekening
met de belangen van de leden, maar ook met die van haar
collega’s én de waarden waar Koopkoepel voor staat. Hilde is
doelgericht en vastbesloten om oplossingen te vinden. Vlot
en hands-on waar mogelijk; signalerend en planmatig waar
nodig. Hilde houdt van humor en is erg communicatief, wat
van haar het ideaal aanspreekpunt van Koopkoepel maakt.”

Karmen Boghaert
Stafmedewerker samenaankoop
t. 050 74 56 24 - karmen@kooopkoepel.be

Door Connie Depotter – Directeur vzw Squatina

contact
Koopkoepel vzw
Dienstenhuis Groenhove
Bosdreef 5
8820 Torhout
T 050 74 56 23
Ondernemingsnummer
0535 738 522

www.koopkoepel.be

Hilde Quintens
Coördinator
t. 050 74 56 23
hilde@koopkoepel.be

Patricia Desmet
Stafmedewerker samenaankoop
t. 050 74 56 25
patricia@koopkoepel.be

Koen Viaene - niet beschikbaar
Stafmedewerker samenaankoop
t. 050 74 56 24
koen@koopkoepel.be

Caroline De Smet
Stafmedewerker samenaankoop
t. 050 74 56 20
caroline@koopkoepel.be

Karmen Boghaert
Stafmedewerker samenaankoop
t. 050 74 56 24
karmen@koopkoepel.be

