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PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam Van Beek 
Initialen P.G.  
Adres Zuster Bijdamstraat 2 
Woonplaats 5221 JH den Bosch 
  
Mobiele telefoon +31 (0) 6 165 23 591 
E-mail philip.vanbeek@procurementspirit.nl 
 www.procurementspirit.nl 

 
Nationaliteit 
Geboortedatum 

Nederlands 
05-11-1954 

 
 
 

PROFIEL  
 
Mijn opdrachtgevers kennen mij als een enthousiaste en inspirerende manager van 
inkoopafdelingen in het private als publieke domein waarbij verbinding maken met respect 
voor bestuurlijke en politieke aspecten centraal staat. Visie en strategie overtuigend en met 
lef voor vernieuwing durven en kunnen communiceren. 
Een professional met internationale ervaring met kennis en expertise op het gebied van 
tender – en contractmanagement, projectmanagement, lead buyership, logistiek, doorvoeren 
van veranderingen, due diligence, (Europese) aanbestedingstrajecten en best value 
procurement. 
Mijn opdrachtgevers kennen en vertrouwen op mijn positief kritische, flexibele, 
oplossingsgerichte en diplomatieke blik. 
Bij complexe inkooptrajecten met een hoog afbreukrisico staat mijn fascinatie voor kwaliteit 
en integriteit centraal.  
Groepen mensen enthousiast maken is mij toevertrouwd waarbij de relatie tussen de 
doelstellingen van de directie en inkoop zorgvuldig worden gewogen. Mijn doelmatige 
commerciële instelling is in balans met het strategisch belang van de rechtmatigheid. 
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OPLEIDINGEN 
 

• BE-HEAO (ISW 09-01-1988)  

• Vakopleiding Inkoop Philips, Niveau NEVI II  

• International Management Course Philips Electronics 

• Concern Management Programma NS Nyenrode 

• UAV-GC 2005, UAV 2012 

• Projectmanagement PRINCE2 

• VOL-VCA bij PBNA Nr: 9644270/2NL250109  

• Best Value Procurement 
 
 

WERKERVARING 
 
 
April 2018 - November 2019 RWS Adviseur Contracten, Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 
 
Bij het A-wegenteam Regio Midden Nederland van RWS in Utrecht voor het nieuwe 
prestatiecontract, Best Value, voor het onderhoud aan de autobanen in deze regio. 

 
 
Januari 2018 – Maart 2018 Senior Inkoopadviseur Ministerie van Justitie 

en Veiligheid 
 
 
Bij het dienstencentrum, Inkoop Uitvoerings Centrum Servicepunt Inkoop (SPI) in Den Haag. 
 
 
 
Juni 2017 - December 2017 Adviseur aanbestedingen directie Ricardo 

Nederland BV  
 
Ricardo Nederland BV te Utrecht is onderdeel van Ricardo Rail, een onafhankelijke 
organisatie op het gebied van risicomanagement en ondersteunt klanten wereldwijd op het 
gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en bedrijfsresultaten 
 
Advies met betrekking tot het tenderen ten behoeve van acquisitie. 

 
 
Oktober 2015 – December 2017 RWS Inkoopadviseur coördinator 

Kennisinkoop Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu 

 
Kennisinkoop voor Water, Verkeer en Leefomgeving 

 
Strategische kennisinkoop; bundelen/coördineren van kennisinkoop t.b.v. het Programma 
Bureau aan de slag met de Omgevingswet voor heel Rijkswaterstaat. Uitvoeren van 
inkoopadvisering in primair proces, uitvoeren en adviseren contractmanagement. Werken met 
SAP, met EMVI en ARBIT/ARVODI. 
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April 2015 – Oktober 2015 Beleidsadviseur directie GVB Amsterdam 

m.b.t. Europees Aanbesteden      
 
GVB verzorgt het openbaar vervoer met tram, bus, metro en veren in en rond Amsterdam. De 
organisatie telt circa 3.750 medewerkers. 

 

Als adviseur voor de directie GVB het opstellen en implementeren van een Beleidskader 

Aanbesteden. Dit beleidskader heeft als doel pragmatische richtlijnen te geven voor de 

onderwerpen die bij het doen van aanbestedingen aan de orde komen en geeft de 

procedurele gang van zaken aan die binnen GVB van toepassing is voor het naleven van wet 

en regelgeving.   

Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop in het kader van rechtmatigheid met wettelijke 

uitzonderingen van het aanbestedingsbeleid dient te worden omgegaan voor wat betreft de 

onderliggende motivatie. 
 
 
Augustus 2013 – Maart 2015    Manager Projecten Voorbereiding Groot 
Onderhoud      GVB Rail Materieel Diemen 

  
 
GVB verzorgt het openbaar vervoer met tram, bus, metro en veren in en rond Amsterdam. De 
organisatie telt circa 3.750 medewerkers. 
Binnen GVB verzorgt de afdeling Railmaterieel het onderhoud van de trams en de metro’s. 
Dit werk is verdeeld over twee lijnwerkplaatsen, een hoofdwerkplaats en de stafafdeling 
logistiek & technisch beheer.  
 
Als manager projecten voorbereiding Groot Onderhoud, verantwoordelijk voor de coördinatie 
tussen Techniek, Productie en Logistiek. Lid van het MT Rail Materieel. Verantwoordelijk voor 
het herinrichten en her vaststellen van de procesflow. Bij Rail Materieel. Alles in SAP. 
 
 
 
Mei 2013 - heden   Coach, adviseur van inkoopmanager  
     Uniekaas, Kaatsheuvel 
 
Uniekaas is een toonaangevende speler in de Nederlandse kaasmarkt. Het is een 
onafhankelijke, particuliere, sterk marketing-georiënteerde onderneming. Met haar jarenlange 
kennis en ervaring voert Uniekaas grote en bekende kaasmerken.  
 
Als adviseur en coach van de inkoopmanager, in opdracht van de directie van Uniekaas, de 
professionaliteit van de inkoop functie verder verhogen. 
 
 
 
Nov. 2010 – Juli 2013   Purchasing Manager 
     BAM Rail B.V., Breda  
 
BAM Rail bv, is een werkmaatschappij van de BAM Groep welke diensten levert op het 
gebied van constructie, installatie, vernieuwing en herstel van spoorwegen, tram- en 
metrolijnen en kraanbanen in de industrie; Daarnaast werkt BAM Rail bv samen met RWS  
aan probabilistisch assetmanagement. BAM Rail bv is gevestigd in Nederland, UK, Ierland en 
België.  
 
 

mailto:info@procurementspirit.nl
http://www.procurementspirit.nl/


 

Zuster Bijdamstraat 2, 5221 JH ’s-Hertogenbosch – Telefoon +31(0)73 631 45 32 – info@procurementspirit.nl – www.procurementspirit.nl 
KvK: 17181124 te ‘s-Hertogenbosch – Bankrekeningnummer NL09ABNA0608325422 – BTW nr. NL001311820B48 

 

 
 
Verantwoordelijk voor inkoop; lid van het managementteam van BAM Rail B.V. 
Inschrijven op alle grote tenders van ProRail op basis van UAV-GC.  
Betrokken bij de voorbereidingen implementatie Integraal Project Management (IPM). 
Actief betrokken bij winnen en uitvoeren van het Asset Management ten behoeve van de 
stormvloedkeringen. 
Actief betrokken bij het winnen en uitvoeren van het project UcentRaal / DSSU op basis van 
Best Value Procurement, D&C, E&C waarbij potentiele onderaannemers en leveranciers voor 
formele inschrijving in een zeer vroeg stadium zijn uitgenodigd mee te denken over te volgen 
strategie conform UAV-GC en daarna werken conform SCB 
 
Initiatiefnemer en organisator van de eerste leveranciers dag met als doel de samenwerking 
met onderaannemers en leveranciers naar een hoger niveau te brengen. Van focus op prijs 
naar meer kwaliteit en waarde creatie. 
 
 
 
2005 – Okt, 2010  Senior Consultant  
 DPA Supply Chain 

Amsterdam, NL 
 

DPA Supply Chain is specialist op het gebied van Inkoop en Logistiek. Het bedrijf is opgericht in 2005. 
 
Opdrachten en rollen: 
1. Gemeente ’s-Hertogenbosch (2010) 

Strategisch inkoopadviseur voor de complexe Europese aanbestedingen op het gebied van 
gehandicaptenvervoer en gemeentelijke fietsenstalling. 
 

2. Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, NL, (2007-2009):  
 

Als Purchasing Manager Project AMSYS (Amsterdam Metro System) verantwoordelijk voor: 
 

• Tendering en Contractering op basis van Best Value Procurement, van13 nieuwe Metro 
voertuigen voor Amsterdam, inclusief een optie voor meerdere voertuigen voor de nieuwe 
Noord/Zuidlijn metrolijn.  Bij deze aanbesteding is diepgaand ingegaan op gunnen op waarde en 
heeft een team van deskundigen de aangeboden kwaliteit beoordeeld separaat van enige 
prijsinformatie. 

• Tendering en voorbereiding op het contract voor het nieuwe Signalling & Control 
beveiligingssysteem om automatisch rijden van de Metro mogelijk te maken. Ook hier zijn de 
uitgangspunten van Best Value Procurement toegepast zoals hierboven is aangegeven. 

• Opzetten en bewaken van communicatiebeleid ten aanzien van de Preferred Suppliers 

• Contactpersoon voor Preferred Suppliers  
 
3. Interpolis/Achmea, Tilburg, NL, (2006); 

Op basis van uitgavenanalyse effectueren van implementatie Supply Chain Management op de 
afdeling verzekering van autoschade en brand.  

 
4. NedRailways, Utrecht, NL, (2006); 

Onderzoek naar inkoopbesparingen van een openbaarvervoerbedrijf in het buitenland, benodigd 
voor de bepaling van de hoogte van het bod om de concessie voor het vervoer te verkrijgen. 

  
5. NS International, Utrecht, NL, (2006); 

Verkoop van rollend materieel. 
 
6. Veolia, Breda, NL, (2006) 

Contractering van rollend materieel. 
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7. Northern Rail, York, UK, (2005/6); 

Herstructurering van de afdeling inkoop met focus op de introductie van Category Management en 
elektronisch inkopen. Structurele besparing: £ 2 miljoen 

  
 
1998 – 2005  Purchasing Manager NS Reizigers, Utrecht, NL.  

 
Bij de Nederlandse Spoorwegen zijn 24.000 mensen werkzaam. Omzet in 2004: € 2.7 billion; 
inkoopvolume ca. 40 %.   
 
Verantwoordelijk voor inkoop en aansturing van 40 medewerkers; lid van het 
managementteam.  
Voorzitter van het Concern Purchasing Committee van NS, hoofd van Concern Purchasing 
(PCI) rapporterend aan de CFO van NS-groep.  
 
 
Speerpunten: 

• Behalen van ISO 9001 certificaat voor afdeling inkoop NSR  

• Introductie en implementatie van het Purchasing Governance Model. 

• Introductie en implementatie van category management. 

• Tendering en Contractering van rollend materieel, elektriciteit en diensten conform D&C  

• Introductie van elektronisch inkopen welke heeft geresulteerd in efficiency slag van 20 
fte. 

• Behalen van ISO-certificering 

• Lid van de stuurgroep van het kosten reductieprogramma AIDA. 

• President van de European Railways Purchasing Conference.  

• Lid van de stuurgroep inkoop voor grote bedrijven (NEVI/SIGB).  

• Lid van het bestuur van de Vereniging Milieu Energie en Water (VMEW). 
 
 
 
1990 – 1997  

 
Purchasing Manager 

 Philips Semiconductors, Stadskanaal, NL 
 
Bij Philips Semiconductors Stadskanaal, een productie-unit voor diodes en plaatstellen, werkten 1100 
mensen. De omzet in 1997: € 125 miljoen; inkoopvolume: ca. 70 %. 
 
Verantwoordelijk voor inkoop; lid van het managementteam.  
Quality Improvement Competition Championleider, lid van de stuurgroep PQA 90 (Philips Quality Award). 
Voor de Product Divisie Semiconductors: voorzitter van het Sourcing Committee Materials; lid van de 
Steering Committee Inkoop Wereldwijd. 
 
 
 
1983 – 1989 Purchasing Manager 
 Philips Components, Roermond, NL. 

 
Bij Philips Components Roermond, een productie-unit van weerstanden en condensatoren, werkten 
800 mensen. De omzet in 1989: € 100 miljoen; inkoopvolume: ca. 60 %.  
 
Verantwoordelijk voor inkoop en outsourcing en introductie Aziatische leveranciers.  
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1976 – 1982 Senior Buyer 
 Philips Lighting, Eindhoven, NL. 

 
Philips Lighting in Eindhoven introduceerde de spaarlampen. 
Verantwoordelijk voor alle inkoop van de laboratoria. 
 

TALEN 
 
 Lezen Schrijven  Spreken 
    
Nederlands Excellent Excellent Moedertaal 
Engels Excellent Goed Excellent 
Frans Basis Basis Voldoende 
Duits Goed Basic Goed 

 
 
NEVENACTIVITEITEN 
 

• Gekozen bestuurslid Bestuurs Raad Engelen Bokhoven (2018-heden) 

• Docent Inkoopmanagement, Logistiek, Business Modelling en Projectmanagement aan de 
AVANS Hogeschool in Breda en Den Bosch (2006 – heden) 

• Secretaris RK-kerkbestuur (2015 – heden) 

• Bestuurslid NEVI Research Stichting (NRS) (2004 – 2012) 

• 1998 t/m 2003: docent bij het ISFAH (Inkoop Seminar For Academici en hbo-ers). 

• 1994 t/m 1997: voorzitter van de bedrijvenvereniging "De Kanaalstreek".  

• 1991 t/m/ 1997: bestuurslid bij de kring Groningen/Drenthe van de Nederlandse Vereniging 
voor Inkoopmanagement, NEVI 

• 1994 t/m 1997: docent voor de opleidingen MIL en NEVI-I. 

• 1992 t/m 1996: voorzitter van het schoolbestuur, bevoegd gezag, van de katholieke 
basisschool in Stadskanaal 

 
 
PUBLICATIES 
 

• Logistiek ondernemer dient voortdurend in zijn spiegels te kijken; Transport Visie juli 2009. 

• Ov- bedrijven kunnen minimaal tien procent op hun inkoop besparen; Nederlands Vervoer juni 
2009. 

• Internationaal en intercontinentaal inkopen van spoorwegmaterieel voor het Handboek 
Inkoopmanagement.  

• Artikelen in vakblad Inkoop & Logistiek. Time Management; Co-producties over Total Cost of 
Ownership en S.P.I.R.I.T. (Supplier Partnership In Realizing Improvement Targets). 

• Weele, A.J. van, H. van den Hoogen, T. Liefkens & Ph. Van Beek (2004). Bundelen van 
inkoopkracht in multinationals; de realiteit achter concerninkoopstructuren, Holland 
Management Review, nummer 95, mei-juni 2004. 
 

 
SEMINARS 
 

• Medeorganisator/initiator van Seminar door Holla advocaten in Den Bosch: Subjectiviteit 
versus Objectiviteit bij Aanbestedingen, 8 maart 2012. 

• Medeorganisator/initiator van Seminar door Holla advocaten in Den Bosch: Aanbestedingen 
– de Gunningscriteria opdracht gunnen, 20 november 2014 
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