


Dutch Harbor ontwikkelt concepten voor besparing op indirecte kosten, met verbetering van de kwaliteit. 
Wij maken met oog voor detail de processen en samenhangende kosten transparant. Wij draaien als het 
ware de printplaat van uw organisatie om; wij zijn kosten engineers. Per kosten-domein creëren wij trans-
parantie in hoe de inkoop plaatsvindt en hoe het anders, beter, zou kunnen. Vanuit onze professionaliteit 
“vinden wij er wat van”. Wij combineren onze creatieve benadering van stakeholders en processen, met 
praktische, vaak locatie specifieke oplossingen. 

Samen met u geven wij richting aan het hoe, wanneer, met wie en op welke basis de marktverkenning voor 
de inkoop van uw diensten het beste resultaat oplevert. Wij begeleiden u vervolgens bij het afsluiten en de 
implementatie van prestatiecontracten met aanbieders. Het Dutch Harbor nazorg-traject borgt de blijven-
de verlaging van (indirecte) kosten en de verbeterde kwaliteit van diensten waaruit de kosten voortvloeien.
 
In tegenstelling tot de traditionele consultant, loodsen wij u naar Dutch Harbor, een veilige haven, die 
dienst doet als tussentijdse revisie en aanpassing van uw indirecte kosten(proces). Bij de diverse docks 
kunt u gebruik maken van onze gespecialiseerde kennis per kosten-domein. Hier koppelen wij de beoogde 
kwaliteit en kwantiteit van in te kopen diensten of producten, aan uw wensen, de nieuwste maatstaven en 
de mogelijkheden die de markt biedt. Wij beperken ons niet tot advies, wij begeleiden u tot resultaat. Wij 
garanderen onze prestatie, met besparingen tussen 30 en 60% op uw huidige (indirecte) kosten.
 
Kosten-domeinen waar wij ons met passie op richten zijn o.a. huisvesting, schoonmaak, technisch onder-
houd, het wagenpark, energie, verzekeringen, IT / telefonie, etc.
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• Huisvesting huur en
 diensten, energieprijs

•  Technisch onderhoud
 van installaties

•  Schoonmaak, ICT

•  Vanuit kennis van
 markt en marktspelers

•  Met eigen specialisten
 op deelterreinen

•  Garanties en borging

• Afspraken op resultaat
 i.p.v. inspanningen

• Van verrassingen 
 naar planbaar

• Rekening houden met
 alle stakeholders

• Objectieve en rationele
 beoordeling

• Alleen meer voor minder

• Nazorg bij transitie

• Voorkomen is beter dan
 genezen én goedkoper

• Geen verspilling 
 van resources

• Voorbeeld voor anderen

• Herontwerp én innovatie

• Verbindingen maken met
 belanghebbenden

• Goed gebruik van
 collectieve kennis

Resultaat

Lagere kosten Hogere kwaliteit Maatschappelijk oog




