Geef je
carrière
een boost met het Nevi
Lidmaatschap

Procurement
in perspectief

NEVI LIDMAATSCHAP 2021

“Nevi betekent voor mij
een opleidingsplatform voor
mijn medewerkers.
Ik vind het belangrijk dat
mijn medewerkers ook continu
ontwikkelen en kennis absorberen”
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E E N M E E R WA A R D E V O O R J E C A R R I È R E

Nevi Lidmaatschap
Wij geloven dat kennisontwikkeling en een groot netwerk
inkoopprofessionals vooruit helpen. Daarom organiseren wij congressen en
netwerkbijeenkomsten en faciliteren we communities waarin professionals
elkaar vinden.

Nevi Individueel lidmaatschap
Hét complete lidmaatschap voor de inkoopprofessional die werk maakt van carrière en persoonlijke
ontwikkeling. En daarnaast altijd wil beschikken over de meest actuele vakkennis en een stevig
netwerk wil bouwen.
Het Individueel lidmaatschap: een jaarlijkse investering in jezelf van slechts € 250,00 incl. btw (€
21,00 per maand) met een zeer hoge return on investment!

Nevi Organisatie lidmaatschap
Jouw werkgever vindt het belangrijk dat jij als inkoopprofessional op de hoogte blijft van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van inkoop en supply management en heeft daarom besloten
om voor alle collega’s het Nevi lidmaatschap af te sluiten. Dan heb jij als medewerker een Nevi
Individueel lidmaatschap.
*Wil je een organisatie lidmaatschap afsluiten voor jouw organisatie (vanaf 11 medewerkers) zodat al
je medewerkers kunnen profiteren van de voordelen van een lidmaatschap? Neem contact met ons
op: bel 088 - 33 00 700 of stuur een e-mail naar info@nevi.nl.

Nevi Student lidmaatschap
Voor de student aan universiteit en HBO (zowel deeltijd als voltijd) die meer uit zichzelf en zijn
studie haalt. Die laat zien echt werk te maken van het inkoopvak om daarmee de kansen op een
succesvolle entree op de arbeidsmarkt flink te vergroten.
Investering slechts € 60,00 (2 jaar).

Nevi Account
Middels het aanvragen van een Nevi Account kun je gratis kennismaken met Nevi. Dit geeft beperkt
toegang tot de community van meer dan 10.000 inkoopprofessionals en toegang tot inkoopkennis
en –ontwikkelingen.
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GEEF JE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN
CARRIÈRE EEN EXTRA IMPULS

Nevi Individueel
lidmaatschap
De 12 voordelen van het Nevi Lidmaatschap:

 Investeren in het vakgebied: als beroepsvereniging

Community van meer dan 10.000

investeren we in de ontwikkeling van het vakgebied

collega-inkoopprofessionals:

door het (financieel) ondersteunen van leerstoelen,

 Onbeperkt toegang tot Nevi Netwerk en communities:

lectoren en onderzoeken. Hiermee brengen we ons

het hele jaar door organiseren Nevi communities events

vakgebied naar een hoger niveau door nieuwe kennis te

over actuele thema’s voor en met inkoopprofessionals

ontwikkelen en praktisch te ontsluiten voor members.

en contractmanagers. Als Nevi lid is de toegang gratis

 Bijdrage aan maatschappelijke programma’s zoals

(t.w.v. €75). In sommige gevallen wordt een eigen

professioneel opdrachtgeverschap, betaalbare zorg,

bijdrage gevraagd.

maatschappelijke verantwoord inkopen en de Toekomst

 Korting op deelname aan Nevi congressen, waaronder:

van inkoop.

Nevi Zorgcongres, Nevi Contractmanagementdag, Nevi
Procurement Day en Nevi Ledendag.
 Bestuurlijke functies binnen Nevi: als lid kun je je
kandidaatstellen voor een bestuurlijke functie. Goed
voor je cv!

Carrière en persoonlijke ontwikkeling:
 Deelname aan het Nevi CPD-programma voor persoonlijke ontwikkeling
 Mycareer, een persoonlijke pagina in een openbaar
diplomaregister om je eigen loopbaan te promoten.
 Persoonlijk online Gedragsassessment (1x per jaar)
 Nevi Inkoop Gedragscode, online cursus en erkenning.
Professionele ontwikkeling:
 Onbeperkt toegang tot Kennislab: met informatie
en achtergronden gegroepeerd rondom actuele
inkoopthema’s. Toegang tot meer dan 1.500 kennisdocumenten van het Kennislab met onder andere
kennistools, artikelen uit Deal!, inkoopwiki’s, NeviTalks
(Eng-Ned) en onderzoeken.
 8x per jaar het onafhankelijk magazine Deal! hét
inkoopvakblad van Nederland
 Korting op erkende Nevi inkoopopleidingen en inkooptrainingen: met 10 branche erkende vakopleidingen en
meer dan 70 open inschrijftrainingen is Nevi dé opleider
voor inkopend Nederland voor starters, gevorderden,
managers en ‘leaders’ in de private en publieke sector.
 Wist je dat er meer dan 6.000 collega-inkoopprofessionals lid zijn van Nevi? En al onze leden hebben zo hun
eigen redenen om Nevi lid te zijn.
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“Ik ben lid geworden voor
de kennis, evenementen
en opleiding”

Persoonlijke Online Gedragstest

Nevi Vacaturebank

Soft skills zijn steeds belangrijker in het inkoopvak.

Heel wat werkgevers melden bij Nevi inkoopvacatures

Daarom liet Nevi speciaal voor de inkoopprofessional een

aan. Afgelopen jaren lag dat aantal tussen de 150 en 200

online gedragstest ontwikkelen. Je kunt deze assessment

organisaties in de private en publieke sector. Iedereen

geheel gratis doen als je Nevi Individueel lid bent. In

heeft kosteloos toegang tot de vacatures op:

minder dan een half uur heb je inzicht in 64 gedragsele-

www.inkoopbanen.nl.

menten. Een kleine investering in tijd, die waardevolle
inzichten oplevert voor je persoonlijke ontwikkeling.
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V E R G R O O T J E VA K K E N N I S

Nevi Individueel
lidmaatschap
Het Nevi Individueel lidmaatschap bied je geheel gratis, dan wel met een
flinke korting, verschillende mogelijkheden om je vakkennis te verbreden en te
verdiepen. Kennis die je nergens anders zo volledig, actueel én snel ophaalt.
Nevi Kennislab: onbeperkt toegang tot de grootste

inkoopkennisbank van Nederland. De mensen achter het Nevi

online inkoopkennisbank

Kennislab maken kennis niet alleen laagdrempelig toeganke-

De ontwikkeling van kennis in het inkoopvak gaat snel.

lijk, maar ook voor jou praktisch toepasbaar om zo je impact in

De kunst is die ontwikkeling bij te houden en vooral er

jouw organisatie te vergroten.

je voordeel mee te doen. Daarom introduceert Nevi het
Kennislab. Met het Nevi Individueel lidmaatschap kun

Je vindt hier onder meer:

je onbeperkt gebruikmaken van deze grootste online

 Informatieve kennisvideo’s (‘Nevi Talks’)
 Inkooptools
 Whitepapers
 Checklists
 Recente vakartikelen
 Wetenschappelijk onderzoek (voorzien van een heldere
samenvatting).
Met een paar muisklikken breng je je inkoopkennis op peil en
bewijs je jouw organisatie een grote dienst.

Als Nevi Individueel lid kun je onbeperkt gebruikmaken van
Kennislab
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“Het is erg leerzaam om de
verhalen van andere inkopers
in andere branches te horen”

Nevi Kennislab heet niet voor niets ‘Kennislab’. Het is ook

Deal! is het enige Nederlandse vaktijdschrift voor de inkoop-

een open laboratorium, een platform voor kennisdeling

professional. In Deal! vind je de nieuwste ontwikkelingen in het

en kennisontwikkeling. Het Kennislab ontwikkelt zich van

inkoopvak, nieuws, interviews en diept de vakredactie de voor

het beschikbaar stellen van kennis naar met elkaar kennis

jou belangrijke thema’s uit.

ontwikkelen.
Nevi Gedragscode voor de Inkoper
Nevi opleidingen en trainingen

Nevi is initiatiefnemer van de ‘Gedragscode voor de Inkoper’. Deze

Nevi is met 9 branche-erkende opleidingen en zo’n 70

‘Handreiking Verantwoord Inkopen’ gaat over zakelijk fatsoen,

trainingen sinds jaar en dag dé opleider voor Inkopend

vrije mededinging, deskundigheid en objectiviteit en duurzaam-

Nederland. Of je nu starter bent, senior of leidinggevende,

heid. Een online toets en Nevi Gedragscode certificaat zijn in

werkt in de private of de publieke sector, Nevi heeft ook

ontwikkeling.

voor jou een geschikte opleiding of training op elk punt
in je carrière. Als Nevi Individueel lid krijg je altijd korting
op je opleiding. Dat is voor jou of jouw werkgever wel zo
aantrekkelijk. Hoeveel precies hangt af van de opleiding of
training in kwestie.

OVER DE KUNST VAN HET INKOPEN

oktober
2020

OVER DE KUNST VAN
N HE
ET INK
KOPEN

Deal!: het onmisbare vakblad voor de inkoop
professional
In het Nevi Individueel lidmaatschap is het abonnement
op inkoopvakblad Deal! Over de Kunst van het Inkopen
inbegrepen. 8 keer per jaar krijg je dit 50 pagina’s dikke full
colour vakblad.

Interview
Andries Feikema
leidt digitale
g
transfo
ormatie
bij DSM
Gerco Rie
etve
eld
“Inttegreer inkoop
in markeeting en
salees”
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November
2020

Thema: zorg
Met geleerde
lessen de tweede
coronagolf te lijf
Interview
Jelle de Vries
(Philips): “Meer
uitwisseling van
kennis gewenst”
Kortere ketens
Limburgs Offensief Food gaat
voor gezonde en
lokale producten

Process mining
g
Inkoop
pprocessen
optim
malliseren met
digiital tw
win en
touchless ordeers

MAKE, BUY,
ALLY AND DIE
AUTOMOTIVE IN REP EN ROER

POLDEREND
DOOR MONDIALE
INKOOPCRISIS
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BOUW JE PROFESSIONELE NETWERK FLINK UIT

Nevi Individueel
lidmaatschap
De meer dan 10.000 inkopers die bij Nevi zijn aangesloten vormen het grootste inkoopnetwerk in Nederland.
Door het Nevi Individueel lidmaatschap sluit je je hierbij aan. Je leert nieuwe mensen en organisaties
kennen, verrijkt je kennis en haalt informatie op die je nergens anders kunt ophalen. Het Nevi Individueel
lidmaatschap geeft je de ruime mogelijkheden je professionele netwerk op te bouwen.

Onbeperkt toegang tot Nevi Communities

Landelijke Nevi Congressen

Nevi communities organiseren jaarlijks tientallen evene-

Elk jaar organiseert Nevi een aantal grote, landelijke congressen

menten over onderwerpen die voor jou als inkooppro-

zoals, Nevi Zorgcongres, Nevi Contractmanagementdag, Nevi

fessional van belang zijn. Uitstekend georganiseerd met

Inkoopdag en Nevi Ledendag. Tijdens deze evenementen

een hapje en een drankje. Je vertrekt hier dan ook gega-

verrassen wij je met topsprekers en is er volop gelegenheid om te

randeerd niet alleen een stuk wijzer maar ook met vele

netwerken. Het Nevi Individueel lidmaatschap geeft je recht op

nieuwe contacten. Met je Nevi Individueel lidmaatschap

een forse korting.

zijn verreweg de meeste van deze evenementen gratis.
Soms wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Bestuurder binnen Nevi
Ben je Nevi Individueel lid? Dan bestaat de mogelijkheid door een
bestuurlijke functie je leidinggevende ervaring en je netwerk uit
te breiden. Bijvoorbeeld in de landelijke Ledenraad, het hoogste
bestuursorgaan van Nevi. Je ontmoet nieuwe mensen en organisaties, ontwikkelt je competenties en draagt actief bij aan de
professionalisering van het inkoopvak.
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J E E N T R E E I N D E I N KO O P W E R E L D

Nevi Student lidmaatschap
Inkoop is één van de snelst groeiende vakgebieden. De bloei van het inkoopvak en de kansen op de arbeidsmarkt zijn je niet ontgaan. Daarom heb je samen met vele honderden andere studenten gekozen voor een
minor, bachelor of master inkoop. De Nederlandse Vereniging voor Inkoop- en supplymanagement (Nevi)
helpt je om meer uit jezelf en je studie te halen en goed beslagen ten ijs de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. Speciaal voor jou is er het Nevi Student lidmaatschap, van grote waarde tijdens je stage en
afstuderen. We zetten de voordelen op een rij.

Met het Nevi Student lidmaatschap geef je een impuls

Met het Nevi Student lidmaatschap bouw je al tijdens

aan je persoonlijke ontwikkeling:

de studie je netwerk op:

 Je kunt gratis de Nevi-online gedragstest doen. In

 Bij Nevi zijn inkopers aangesloten van bedrijven uit elke

minder dan een half uur heb je inzicht in 64 gedragsele-

denkbare branche en van elk soort non profit-organi-

menten. Belangrijk, want de juiste soft skills zijn in de

satie. Je ontmoet ze tijdens de vele evenementen die

inkoopprofessie minstens zo belangrijk als de kennis die

Nevi organiseert

je tijdens je studie opdoet
Het Nevi Student lidmaatschap is jouw persoonlijke
Je verdiept je inkoopkennis met het Nevi Student

lidmaatschap. Voor slechts € 2,50 per maand

Lidmaatschap:

(€ 60,- inclusief btw voor twee jaar) doe je ongetwijfeld

 Nevi Kennislab is de grootste inkoopkennisbank in

één van de best renderende investeringen in je toekomst.

Nederland (en waarschijnlijk ter wereld…). Je vindt hier
onder meer informatieve kennisvideo’s, inkooptools,
checklists, whitepapers, (wetenschappelijke) artikelen

Hoe Student lid worden?

en inkoopwiki’s

Kijk op www.nevi.nl/membership/nevi-student-member

 8 keer per jaar krijg je het 50 pagina’s dikke full colour
magazine Deal!. Deal! is het enige Nederlandse vaktijd-

en meld je aan. Of bel met Nevi Klant Contact Center (tel:
088-3300700). Wij helpen je graag!

schrift voor inkoopprofessionals.
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L E E R D E I N K O O P W E R E L D A LVA S T K E N N E N

Nevi Account
Nevi heeft je veel te bieden. Kijk maar eens naar alle
voordelen van het Nevi Individueel lidmaatschap.
Maar je kent ons niet en wij kennen jou niet. Daar
willen we graag verandering in brengen en daarom
heeft Nevi speciaal voor jou het gratis Nevi Account.
En zo kun je kennismaken met de Nederlandse
inkoopcommunity.

Onze kernactiviteiten
Netwerk en communities
Leden en niet-leden vinden elkaar bij Nevi. In het
Nederlands en Engels. Met een community van 12.000
inkoopprofessionals hebben we een grote slagkracht. Wij
geloven dat kennisontwikkeling en een groot netwerk
inkoopprofessionals vooruit helpen. Daarom organiseren
wij congressen en netwerkbijeenkomsten en faciliteren
we communities waarin professionals elkaar vinden. Lees

Het Nevi Account bied je het volgende voordeel:

meer over netwerk en communities.

	
Je hebt beperkt toegang tot het Nevi Kennislab. Zo
krijg je een goede indruk van de mogelijkheden van de

Opleidingen en trainingen

grootste online inkoopkennisbank van Nederland. Als

We hebben 8 erkende Nevi-opleidingen met diploma en

voorproefje kun je gratis 5 kennisdocumenten inzien en

ruim 55 praktijkgerichte en actuele trainingen, master-

downloaden.

classes en leergangen. Regelmatig voegen we nieuwe
trainingen toe aan ons palet. Ook bieden we ontwikkel

Natuurlijk kun je ook gewoon inloggen op Nevi.nl, het

programma’s voor inkoopafdelingen en organisaties.

grootste online platform voor de inkoopprofessional in
zowel de profit- als de non profit-sector. Hier schrijf je je

Tools

in voor een netwerkevent, opleiding of training, meld je je

Nevi ontwikkelt tools die de inkoopprofessional onder-

aan voor de wekelijkse nieuwsbrief en blijf je op de hoogte

steunen. Een ‘tool’ is een hulpmiddel om de ‘hoe’ van

van evenementen.

operationele, tactische en strategische vraagstukken in te
vullen. Tools helpen om een beter inzicht te krijgen, zijn
efficiënt en effectief als het gaat om besteding van jouw tijd
en geld. Bekijk onze tools.
Maatschappelijke programma’s
Nevi werkt daarnaast in co-creatie met andere organisaties
aan maatschappelijke thema’s en programma’s. Hiermee
maken we ons zichtbaar, creëren we nieuwe kansen voor
de beroepsgroep én dragen we vanuit inkoop actief bij aan
een betere wereld.
Onderwijs en onderzoek
Om ons vak te blijven ontwikkelen investeren we
in onderwijs en onderzoek. Daarbij werken we nauw
samen met hbo-instellingen en universiteiten, om samen
meer impact te kunnen maken. Zo sponsoren we leerstoelen voor hoogleraren. De Nevi Research Commissie
(NRC) stimuleert wetenschappelijk onderzoek en bevordert
de kwaliteit, professionalisering en positie van inkoop.
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Nevi is hét kennisnetwerk voor inkoop, contract en supply
management. We zetten ons in om het inkoopvak naar een hoger
niveau te brengen voor het individu, organisaties én de maatschappij.

Nevi is er voor iedereen die zich bezighoudt met het inkoopvak. We
bundelen inzichten uit het bedrijfsleven, de publieke sector, onderwijs
en wetenschap en delen deze kennis in onze krachtige vereniging van
7.000 inkoopprofessionals die elkaar inspireren en stimuleren.
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Nevi Individueel
Lidmaatschap

Nevi Student
Lidmaatschap

Nevi Account

Toegang tot de Nevi community van meer dan 12.000
inkoopprofessionals

l

l

l

Toegang tot inkoopkennis en -ontwikkelingen

l

l

l

Een gratis persoonlijk assessment tool

l

l

Onbeperkt toegang tot online artikelen in Kennislab;
waaronder Nevi studiemateriaal, artikelen uit Deal!,
whitepapers, onderzoeken, Nevi Talks en praktische
inkooptools

l

l

Met korting toegang tot opleidingen, trainingen,
congressen, tools, inkoopmanagersindex (PMI) en
evenementen

l

l

8x per jaar vakblad Deal! op de mat én online (8x p.j.; ter
waarde van € 169,00 excl. BTW)

l

l

Onbeperkt toegang tot gratis netwerkevents

l

l

Mogelijkheid tot deelname aan het Nevi CPD-programma

l

l

Mogelijkheid om actief bij te dragen aan de ontwikkeling
van het inkoopvak.

l

l

€ 250,per jaar

€ 60,voor 2 jaar

gratis

Nevi lid worden?
Ga naar www.nevi.nl/membership en meld je aan.
Ben je student? Meld je dan aan via www.Nevi.nl/studenten.
Liever persoonlijk contact? Je kunt ons bellen op 088 33 00 700.
Wij helpen je graag!

Procurement
in perspectief

