EV EN V O O R S TELLEN:
MA UR E E N K O EVOETS
IN KOOPADVIS E U R

Mijn naam is Maureen Koevoets en ik ben inkoopadviseur

met projectgroepen. Op deze manier heb ik veel contact

bij de gemeente Enschede. Een geweldige plek om te

met andere collega’s binnen de gemeente. Zo ben ik op

werken, leuke collega’s te ontmoeten en om jezelf

dit moment o.a. bezig met een aanbesteding Kathodische

te ontwikkelen.

bescherming, waarbij ik zelf ook eerst even moest googelen
wat dit nu eigenlijk is. En daarnaast begeleid ik een regiona-

WIE BEN IK EN WAAROM HEB IK BEWUST
GEKOZEN VOOR WERKEN BIJ DE GEMEENTE
ENSCHEDE? HIERONDER ZAL IK EEN KIJKJE
GEVEN IN MIJN LEVEN.

le aanbesteding voor de Ondersteuning in het Huishouden

Ik ben inmiddels alweer drie jaar geleden binnen gekomen

doelmatig wordt ingekocht. Dat laatste is wel echt iets waar

als afstudeerstagiaire bij de afdeling inkoop van de ge-

wij als team voor staan. Wij denken dat het anders kan en

meente Enschede. Ik heb de opleiding Facility Management

zoeken daarbij graag de randjes op. Zo zetten we verschil-

gevolgd aan het Saxion. Werken bij een gemeente was

lende innovatieve aanbestedingsprocedures in om te komen

tijdens mijn studie niet écht iets waar ik van droomde. Totdat

tot het beste product en/of dienst.

voor onze inwoners. Projecten dus vanuit de fysieke hoek
tot aan het sociaal domein. Als inkoopadviseur begeleid je
het proces en zorg je ervoor dat er rechtmatig maar voorál

ik tijdens een andere stage in gesprek raakte met een aantal
medewerkers van de gemeente Enschede. Zij gaven een

EEN DAG UIT MIJN WERKWEEK

kijkje achter de schermen van hoe een gemeente werkt,

Vandaag is het maandag. Afhankelijk van mijn afspraken

en hoe dynamisch en innovatief dat is. Als gemeente heb je

werk ik thuis of ga ik naar kantoor, en in sommige gevallen

natuurlijk een voorbeeldfunctie te vervullen en moet je con-

ga ik bij leveranciers op bezoek. Binnen de gemeente (en

stant inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ik werd eigenlijk

ons team) ben je geheel vrij om je eigen indeling te maken

meteen enthousiast, we wisselden contactgegevens uit en

tussen thuiswerken en op kantoor werken. Het hybride

een paar weken later zat ik (met inmiddels mijn collega’s) bij

werken wordt dus erg gestimuleerd. Ik heb deze week wei-

diezelfde gemeente aan tafel. Tijdens mijn afstudeerstage

nig ‘fysieke’ afspraken gepland, maar om mijn collega’s te

leerde ik het team en de functie kennen. Toen er een vacatu-

ontmoeten kies ik ervoor om naar kantoor te gaan. Wanneer

re vrij kwam wist ik het zeker, ik wil graag voor deze fantasti-

we werken op kantoor ontstaan vaak spontane brainstorm-

sche gemeente en met deze leuke collega’s aan de slag!

sessies, ook omdat we altijd bereid zijn om elkaar te helpen.
Goed.. terug naar de maandag, elke maandagochtend

MAAR HOE ZIET EEN WERKWEEK ER NU
VOOR MIJ UIT?

starten we met een vrijblijvend (hybride) koffiemomentje en

Wat ik je zeker kan vertellen, is dat als inkoopadviseur geen

overleggen gepland staan, ben ik bezig met het voorberei-

enkele werkweek hetzelfde is. Dit komt doordat je aan

den van diverse overleggen, het opstellen en laten onder-

allerlei verschillende projecten (aanbestedingen) werkt.

tekenen van overeenkomsten, contact met leveranciers en

Maar dit doe je uiteraard niet alleen, hiervoor werk je samen

collega’s en het beantwoorden van e-mails etc.

aansluitend een afdelingsoverleg. Verder heb ik een aantal

Het leuke van mijn werk vind ik de diversiteit van werkzaamheden en de flexibiliteit. De ene keer spreek ik directe collega’s meer, de andere keer collega’s van andere gemeente,
en vervolgens weer met leveranciers. Hierdoor is niet één
dag hetzelfde!

WE HEBBEN EEN HECHT TEAM WAAR JE
ECHT JEZELF KUNT ZIJN
Nee, dit is geen verkooppraatje, maar ik kan óprecht zeggen
dat we een heel fijn team hebben. Ik vind het zelf erg prettig
dat we een redelijk klein team hebben binnen een grote (en
soms complexe) organisatie als de gemeente. We vullen elkaar als collega’s goed aan en weten elkaar altijd te vinden.
We zijn zowel op werkgebied als privé van elkaar
op de hoogte. We hebben een open, vertrouwde en
eerlijke cultuur.
Daarnaast gaan we ook vaak met collega’s de stad in om ook

WAT VIND IK HET LEUKSTE
AAN MIJN WERK?

buiten werk, tot soms in de late uurtjes, een borrel te drin-

Ik zal nog even afsluiten met mijn top-5 van deze baan, dat

ken. Ook worden er vaak (gepland of spontaan) activiteiten

wil ik jou natuurlijk niet onthouden:

georganiseerd. Zo is er tijdens de coronacrisis door twee

1. Afwisselend werk met daarbij veel contact met

collega’s zelfs een online kookworkshop georganiseerd

collega’s/leveranciers;

waarbij alle ingrediënten bij ons thuis werden bezorgd. Onze

2. Veel flexibiliteit en kansen om jezelf te ontwikkelen;

laatste teamactiviteit stond in het teken van ‘Maatschappe-

3. Werken in én voor je eigen stad;

lijk Verantwoord Inkopen’ waarbij we een bezoek brachten

4. Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen als

aan Circl en vervolgens plastic gingen vissen, helaas in de
regen, in de grachten van Amsterdam.

duurzaamheid, circulaire economie etc.;
5. Fijn, informeel en gezellig team!

