
 
   
  

 
 
  

Leo Stoelinga 
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06-23229851 

www.inkoopplus.com  
 

“enthousiasme doet floreren” 

 

 

 

Contact 

 
Brederode 108 
8226 TS Lelystad 
 
inkoopplus@gmail.com 
 
nl.linkedin.com/pub/leo-
stoelinga/5/221/323  

Talen 
 

Nederlands - moedertaal 
Engels - goed 
Duits – ruim voldoende 

Hobby’s 
 

Tuinieren, Theater, Jazz, 
Fietsen, Reizen, Koken en 

Vreemde culturen 

Profiel 
 

Pragmatische consultant en transitie manager die bewezen heeft snel doelen te realiseren met een ‘hands-
on’ aanpak voor een afdeling of bedrijf. In korte tijd wordt een gedegen analyse gemaakt dat voorzien is 
van de gewenste oplossingen. Met een planmatige aanpak en op creatieve wijze wordt het gewenste 
resultaat bereikt. Weet te overtuigen, creëert draagvlak en past de laatste innovaties binnen het vakgebied 
toe in de werkzaamheden en adviezen. Heeft een hoge mate van stijlflexibiliteit, is besluitvaardig en 
creatief. Een prettige leider. Kwaliteiten zijn ook conceptueel denken, initiatief nemen en positief blijven. 

Kernvaardigheden 
 

Duidelijk presenteren 
 

Analyseren van problemen 
 

Gedegen leidinggeven 
 

Juiste oordeelsvorming 
 

Betrouwbaar in samenwerken 
 

Klantgericht te werk gaan 
 

Doelgericht regisseren 

Neven Activiteiten 
 

Docent Inkoopprocessen en  
Contract- en 
Leveranciersmanagement 
Nevi Purspective te Zoetermeer 
2014 – heden 
 
Docent Leveranciersmanagement 
CM Partners te Zeist 
2018 – heden 

Werkervaring als 
 

Docent inkoopmanagement – 
Hogeschool Rotterdam 

 

Procurement Manager – NS 
 

Manager Procurement & Logistic – 
Imtech Marine 
 

Corporate Procurement & Supply 
Chain Manager – Heerma 
Fabrication Group 
 

Hoofd Centrale Inkoop – 
Wolter&Dros TBI 
 

Logistiek Manager – Isolectra TKH 

Inkoopadvies en diensten 
 

Advies: In mijn aanpak staat het verbeteren van de concurrentiepositie van uw organisatie centraal. Met 
een succesvolle inkooptransitiescan en een bondig advies worden de besparingsmogelijkheden bepaald. 
Uw inkoopprocessen, leveranciersbeleid en contractmanagement worden geoptimaliseerd. Mijn werkwijze 
richt zich op het formuleren van heldere inkoopdoelstellingen voorzien van een concreet stappenplan.  
Vaardigheden: Mijn begeleiding en trainingen zorgen voor draagvlak binnen uw organisatie en gerichte 
ontwikkeling van uw inkopers. Uw verkopers worden getraind met een confrontatiesessie. 
Diensten: Inkoopscan en verbeterprogramma’s – contract- en leveranciersmanagement –  inkoopbeleid en 
-strategie – circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen – trainingen en coaching 

Opleidingen 

 
Post HBO Aanbesteden – 
Conducto 
 

Management training – 
Mansal  
 

NEVI 3 – RSM Erasmus 
Universiteit 
 

HTS Technische 
Bedrijfskunde – Haagse 
Hogeschool 

http://www.inkoopplus.com/
http://nl.linkedin.com/pub/leo-stoelinga/5/221/323/
http://nl.linkedin.com/pub/leo-stoelinga/5/221/323/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recente opdrachten Inkoopplus… 
 
Opstellen inkoopactieplan 

Boluda | 2019 + Yask (Vebego) | 2018 + INNAX | 2017  
Begeleiden directie en inkoopmanager in opstellen inkoopstrategie 

 
Confrontatiesessie sales teams 

Adjust | 2019 + Stabiplan | 2018 + The Professionals Group | 2018 
Verzorgen verkoop- en gesprekstraining voor gedetacheerden en intercedenten 

 
Verzorgen inkooptraining 

DuurzaamGebouw | 2018 + Goedemensen | 2018 + De Vos Groep | 2018 + UBS | 2018 + Aditech | 2017 
Verzorgen inkooptraining voor inkopers, accountmanagers en intercedenten. 

 
Uitwerken contract- en spendmanagement 

Isala Ziekenhuis | 2018 + Interzorg | 2018 
Uitwerken en adviseren  beheersen van de uitgaven en inkooprisico’s op basis van financiële 
leveranciersdata 
 
Beoordelen en opstellen contracten en samenwerkingsplan opdrachtgever 
Brandwijk Kerstpakketten en promo | 2017-2019 + Duurzaamnl | 2020 
Adviseren en uitwerken contracten op juridische en commerciële inhoud voor nieuwe klanten en 
(bestaande) opdrachtgevers om daarmee omzet te verwerven en relaties te continueren. Schrijven, 
formuleren en uitwerken algemene leverings- en inkoopvoorwaarden 
 
Verzorgen lezingen 
At7T9 | 2017 + VDL inkoop | 2019 
Voor relatie dag van klanten lezing verzorgd over circulair inkopen. Voor alle inkoopafdelingen van de VDL 
bedrijven een lezing verzorgd over opzet gezamenlijke inkoopstrategie (OGSM) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Leo heeft de inkoop-opdracht voor 

Corlido Group met veel deskundig-

heid uitgevoerd. Kenmerkend is 

Leo zijn zorgvuldige en proactieve 

no-nonsense mentaliteit.

Leo is een zeer ervaren inkoop-

professional waar wij veel van 

hebben opgestoken

Leo heeft op een zeer professionele 

wijze voor ons team van project-

consultants een presentatie verzorgd, 

om helder inzicht te verschaffen welke 

rol procurement heeft en wat door hen 

als zeer belangrijk wordt ervaren, binnen 

het proces van inkooptrajecten.

Betrokken, deskundig en met 

humor weet hij kennis over te 

dragen en mensen in beweging te 

krijgen. Ik beveel een samen-

werking met Leo van harte aan

Koster en 
Van Kooten Leo was een van onze gastsprekers 

tijdens de VDL Inkoopdag. Zijn inbreng 

is voor ons van grote waarde geweest 

en heeft mede bijgedragen aan het 

succesvol verlopen van de dag. We 

maken nog steeds dankbaar gebruik van 

zijn kennis en ervaring

Inkoopplus heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming 
van nieuwe strategische inzichten binnen Vebego Inkoop en hiermee 
Vebego in zijn geheel.


