
‘Hoe kunnen we de inkoopadviseurs van onze gemeente 
beter profileren?’ De gemeente Gooise Meren ging per 
1 januari 2019 de inkoop centraliseren. Tenminste, dat 
besluit was genomen. Maar met alleen een genomen 
beslissing is er natuurlijk nog niet zomaar een verandering 
in manier van werken door collega’s gerealiseerd. Hoe 
overtuigen we collega’s dat ze  de inkoopadviseurs op 
tijd betrekken? Hoog tijd om de inkoopadviseurs na te 
laten denken over hoe ze zichzelf beter op de kaart 
kunnen zetten! De gemeente Gooise Meren schakelde 
de hulp in van Ynnovate om te bedenken hoe ze dat het 
beste konden aanpakken op een innovatieve manier.

CENTRALE INKOOP: LIEVER LUI DAN MOE(VIE)

Impact Sheet

Bij de overheid volgen veranderingen elkaar steeds sneller op.  Ynnovate zet zich in voor meer innovatie bij de overheid. 
Meer weten? Neem dan contact op met Ynnovate via contact@ynnovate.it of bezoek onze website www.ynnovate.it

Kunnen we een feestje maken van het tijdig 
inschakelen van de Gooise Meren Inkoopadviseurs? 
Die vraag stond centraal tijdens de innovatiedag 
We lieten de inkoopadvisuers een Golden Circle 
ontwikkelen: want ze moeten zichzelf tenslotte 
beter gaan verkopen. Daarna leefden ze zich in 
in de doelgroep: hoe kijkt een afdelingshoofd 
aan tegen inkoopadviseurs? En wat ziet een  
communicatieadviseur? Pas toen de context 
duidelijk was, ging de groep aan de slag met het 
bedenken van oplossingen. Uiteindelijk werden de 
drie beste ideeën voorgelegd aan een ideepanel 
vol kritische collega’s die hun ongezouten mening 
mochten geven over de uitgewerkte ideeën. 

AANPAK

Tijdens het toetsen van de ideeën bleek vooral veel 
animo te zijn voor het verder uitwerken van het idee 
van de ‘liever-lui-dan-moe-vie’”. Dit is een reeks korte 
video’s waarin de inkoopadviseurs zichzelf (met een 
dikke knipoog) voorstellen aan de organisatie. Deze 
video’s zijn inmiddels op het intranet verschenen. De 
inkoopadviseurs merkten direct een sterke verbetering 
van hun zichtbaarheid. “Collega’s weten ons echt beter 
te vinden en we krijgen veel positieve reacties op 
de luchtige manier waarmee we onszelf op de kaart 
zetten”, aldus een van de inkoopadviseurs. Echt lui 
waren ze dus niet, die inkoopadviseurs bij de gemeente 
Gooise Meren. 

RESULTAAT

Een krachtige tool om de belevingswereld 
van je doelgroep in te duiken is de Empathy 
Map. Doordat je je in het gevoel en in de 
wereld van je doelgroep verplaatst, ben 
je veel beter in staat te begrijpen hoe 
de doelgroep het probleem ervaart. De 
vragen die hierbij een rol spelen zijn: wat 
denkt en voelt de doelgroep? Wat hoort 
de doelgroep? Wat ziet de doelgroep? 
En wat zegt en doet de doelgroep? Het 
invullen van de Empathy Map leidt vaak tot 
verrassende inzichten en resultaten die je 
nog lang bij zullen blijven gedurende het 
innovatieproces.

DE EMPATHY MAP

Leef je in je doelgroep in

http://www.ynnovate.it

