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NEVI. PROCUREMENT IN PERSPECTIEF

Over Nevi
Nevi geeft je een breed perspectief op jouw uitdagende

Naar je volgende
carrièrestap

vakgebied. Gevoed door visies en inzichten uit het bedrijfsleven,
publieke sector, onderwijs en wetenschap bundelen en duiden
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wij alle facetten van procurement.
Wij delen die diepgaande kennis in onze krachtige vereniging

Praktische tools
en Kennislab

van 7.000 inkoopprofessionals die elkaar inspireren en
stimuleren. Daarnaast bieden we doelgerichte opleidingen,
trainingen, tools en evenementen waarmee je het allerbeste
uit jezelf kunt halen.
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Ons mooie vak is van groot strategisch belang

Kennis is macht

Een fascinerend vakgebied

voor jouw organisatie. Aan jou de uitdaging om de

Als je goed bent ingespeeld op de nieuwste

dat kansen biedt. En nu

afgesproken doelstellingen te realiseren. Om tegen

ontwikkelingen op je vakgebied, kun jij het verschil

uitdagender is dan ooit.

de beste condities het maximale uit de markt te

maken. De opleidingen en trainingen van Nevi zijn

halen. En daarbij de interne en externe relaties goed

een effectieve manier om in topvorm te komen –

te managen. De complexiteit van de inkoopketen

en te blijven. Dat geldt ook als je nog niet zo lang

stelt hoge eisen aan jouw professionaliteit.

geleden het vak bent ingerold. We kunnen je de
benodigde extra theorie en vaardigheden snel

Hoe houd je zicht op alle ontwikkelingen in een

bijbrengen.

turbulente wereld? Nevi, de vakspecialist, brengt
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VERBREED JE KIJK OP PROCUREMENT

Leren met
de expert
Procurement is een zaak van het hoofd én van het hart.
Van passie voor zaken doen. Aandacht voor duurzaamheid.
En van een strategische blik op de lange termijn. Binnen je eigen
organisatie, maar ook bij leveranciers en klanten. Want voor
succes in procurement moeten alle schakels van de keten effectief
en efficiënt samenwerken. Jouw aandeel daarin is essentieel.
Je kunt je rol optimaal pakken door te werken aan je vakmatige
ontwikkeling. Met Nevi, de expert.
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je op de hoogte. We belichten procurement

Als kennisinstituut bieden we je een veelzijdig

vanuit verschillende invalshoeken: die van jouw

programma van opleidingen, trainingen, tools en

organisatie, de klanten, de leveranciers en de

evenementen. Daarmee ondersteunen we je in

samenleving. En niet te vergeten, jouw persoonlijke

elke fase van je carrière: van de ambitieuze start

perspectief. We bieden je de ondersteuning

tot senior management.

waarmee jij impact kunt hebben in je werk.
Nevi geeft het benodigde brede perspectief op
Er komt veel op je af

alle facetten van het vak. En niet alleen aan jou.

Naast de ontwikkelingen in je eigen organisatie heb

We bieden ook ontwikkelingsprogramma’s voor

je te maken met allerlei externe factoren. Door de

de mensen met wie je samenwerkt: je eigen

vergaande digitalisering moet je continu nieuwe

teamleden en anderen in de keten, zowel intern

vaardigheden opdoen. Hoe houd je je kennis

als extern. Onze opleidingen en trainingen kunnen

actueel? (De)globalisering raakt de inkoop. Dat kan

worden afgestemd op specifieke leerdoelen en

bedreigend zijn, maar biedt ook kansen. Daarnaast

incompany worden verzorgd.

is er de continu veranderende wet- en regelgeving.
Hoe blijf je up-to-date, zonder te verzuipen in
onnodige informatie?
Bij dit alles zijn er duurzaamheidseisen. Zie je
het als een uitdaging om niet alleen je eigen
organisatie, maar ook de wereld een stukje mooier
te maken? Waar vind je dan betrouwbare informatie
over de do’s en don’ts van duurzame inkoop?
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Een krachtig netwerk

De tools zijn voorzien van actuele inzichten en

De missie van Nevi is om het

Als lid van Nevi sta je er nooit alleen voor. Onze

besparen veel tijd en kosten.

procurement-vak naar een

vereniging telt 7.000 leden die elkaar inspireren

hoger niveau te brengen.

en stimuleren. We organiseren evenementen waar

Praktijk en wetenschap

je veel kunt leren en faciliteren communities om

Nevi balt enorm veel vakkennis samen. Wij werken

online en offline samen te werken aan persoonlijke

samen met toonaangevende partijen in de wereld

groei en de ontwikkeling van je organisatie.

van onderwijs en onderzoek, ook internationaal.
De krachtenbundeling van onze praktijkervaring

Opleidingen met diploma

en de nieuwste wetenschappelijke kennis levert

Bij Nevi kun je alle branche erkende opleidingen

vernieuwende inzichten op over procurement.

volgen die op het gebied van procurement te
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SUCCES MAKEN WE SAMEN

Nevi gaat recht
op jouw doel af

behalen zijn. En meer. Het opleidingsaanbod

Oriëntatie op de samenleving

kenmerkt zich door actualiteit en diepgang,

Met maatschappelijke en commerciële partners

gevoed door vakexperts en wetenschappers.

werken we samen aan innovatieve projecten.

Je zult zeker geïnspireerd en gestimuleerd worden.

Ons primaire doel is het creëren van extra kansen

Onze opleidingen staan open voor iedereen.

voor inkoop, contract- en supplymanagement.

Ook als je (nog) geen lid van Nevi bent.

Maar we focussen ons ook op het maatschappelijke
rendement. Nevi voelt zich sterk betrokken bij de

Training en ontwikkeling
Als ambitieuze professional vind je bij Nevi een fantastisch training- en ontwikkelingsaanbod. Ook hier

In je dagelijkse werk kom je soms tijd tekort om te reflecteren op het
vak. Om actuele ontwikkelingen te volgen. Trends waar je misschien
op in zou willen spelen of onverwachte, nieuwe gebeurtenissen waar je
direct op moet acteren. Dan is het goed een partner te hebben die net
zo bezeten is van procurement als jij.

bieden wij de optimale mix van theorie, praktijk en
persoonlijke ontwikkeling. Het Nevi-trainingsaanbod – dat ook incompany kan worden verzorgd is flexibel, interactief, opiniërend en motiverend.
Praktische tools
Nevi’s tools zijn het geheime wapen van gedreven
inkopers. We bieden een scala aan ondersteunende
instrumenten waarmee je elke dag meerwaarde

Nevi, opgericht in 1956, is sinds jaar en dag de kennisautoriteit op
het gebied van procurement. Maar weet je dat we je op veel meer
8

samenleving en bij de wereld van morgen.

manieren stevig kunnen ondersteunen?

kunt creëren. Om dit aan te kunnen bieden, werken
we samen met innovatieve partners in binnenen buitenland.

Kennismaken met Nevi
•	Kennis delen en creëren in een netwerk van
7.000 procurement professionals
•	Branche erkende opleidingen die je verder
brengen in je carrière
•	Training en ontwikkeling gericht op optimaal
teamwerk
•	Slimme tools waarmee je efficiënter werkt
•	Nieuwste wetenschappelijke inzichten
• Focus op maatschappelijke belangen
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Uniek professioneel netwerk

zijn de Nevi Procurement Day en de Nevi Leden-

Geef je carrière een boost

Bij Nevi leer je interessante nieuwe mensen en orga-

dag, maar ook het Nevi Zorgcongres en de Nevi

met het Nevi Lidmaatschap.

nisaties kennen. Veronderstel dat je voor een grote

Contractmanagementdag zijn toonaangevend.

Kijk op nevi.nl/membership

uitdaging staat. Hoe mooi is het dan om te kunnen

Veel evenementen zijn voor leden kosteloos. Soms

voor meer informatie.

sparren met vakgenoten die vergelijkbare problemen

biedt het lidmaatschap recht op een forse korting.

hebben opgelost? Wat in een totaal andere sector
effectief is, kan immers ook voor jou een goede

Korting voor Leden

aanpak zijn. Als lid van Nevi leg je gemakkelijk

Het lidmaatschap van Nevi staat open voor ieder-

contact, ook met de vele aangesloten multinationals,

een die wil groeien als procurement professional.

overheden en ondernemingen in het MKB.

Als je alleen vanwege onze kortingsmogelijkheden
Nevi-lid wordt, doe je jezelf absoluut tekort. Maar
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SLUIT JE AAN BIJ NEVI

De voordelen van een
krachtig netwerk

Toegang tot communities en congressen

als rechtgeaarde procurement professional is het

Als lid heb je onbeperkt toegang tot de Nevi Com-

natuurlijk wel mooi om ook op dit punt een goede

munity en tientallen regionale en digitale evene-

zaak te doen. Iedereen die dat wil, kan opleidingen

menten per jaar over onderwerpen die voor jou

en trainingen volgen maar ook onze andere pro-

van belang zijn. Daarnaast organiseren we diverse

ducten en diensten afnemen. Als lid heb je echter

terugkerende, landelijke congressen. De bekendste

absoluut de beste deal.

Wil je werkelijk weten wat er speelt in inkoop, contracten supplymanagement? Dan is het zaak om de juiste mensen
te kennen. Die ontmoet je bij Nevi, de netwerkorganisatie
van alle ambitieuze procurement professionals.
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Drie soorten lidmaatschap

Nevi Individueel

Nevi Organisatie

Nevi Studenten

Wil je je ook aansluiten bij het

lidmaatschap

lidmaatschap

lidmaatschap

netwerk van procurement

Het persoonlijke lidmaatschap

Wil je met collega’s samen

Ben je hbo- of wo-student?

professionals? Dan zijn er drie

dat je toegang geeft tot alle

werken aan professionele

Vergroot je kans op een

mogelijkheden:

producten en diensten die

verdieping? Dan is een col-

succesvolle entree op de

Nevi biedt. Met ledenkorting

lectief lidmaatschap een goed

arbeidsmarkt door nu al lid

en gratis toegang tot bepaalde

idee. Neem contact met ons

te worden. Neem contact

evenementen.

op over de voorwaarden.

op over de mogelijkheden.
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Ben je toe aan een volgende stap in je inkoop

weten jouw investering in professionaliteit op

Meer weten?

carrière? Of zoek je verdieping in je huidige functie?

waarde te schatten. We zijn niet voor niets de

Detailinformatie over de

Er is altijd een opleiding of training die aansluit op

branche-erkende standaard voor vakopleidingen.

opleidingen en trainingen

jouw ontwikkelbehoefte. Door onze uitstekende

4

A L L E VA K K E N N I S
OP ÉÉN ADRES

Branche erkende
opleidingen en
trainingen

Ruim 55 praktijkgerichte leergangen en trainingen

opleidingen en in onze

ook internationaal, horen wij als eerste van nieuwe

Wil je je inkoopkennis vergroten, maar heb je geen

speciale Opleidingsbrochure.

ontwikkelingen. Die vertalen wij naar praktijk-

tijd voor een volledige opleiding? Kies dan voor

gerichte opleidingen en trainingen, op diverse

een leergang. Hierin komen de meest essentiële

functie- en opleidingsniveaus, in de breedte én de

onderdelen van onze opleidingen óf een specifiek

diepte. Nevi is voor bedrijven en (semi) publieke

thema aan bod. We bieden ook trainingen aan die

organisaties de erkende standaard voor opleidingen

jou in een of enkele dagen bijspijkeren op gerichte

en trainingen.

thema’s. Zo leer je kennis die je direct in de praktijk
kunt toepassen. In onze trainingen spelen we in op

8 gecertificeerde vakopleidingen

de meest actuele trends en ontwikkelingen zodat je

Een Nevi-opleiding heeft gegarandeerd een

helemaal up-to-date bent. Onze gerenommeerde

positieve impact op je werk, je loopbaan en je

docenten en trainers bieden inhoudelijke expertise

organisatie. Hiermee vergroot je je kennis en

en een schat aan ervaring. Ze helpen je met groot

vaardigheden en je verwerft de professionele tools

enthousiasme om de theorie direct in de praktijk toe

om te excelleren op jouw niveau of specifieke

te passen.

kennisgebied. Je raakt geïnspireerd om verder te
groeien. Alle kans dat je trends en ontwikkelingen
in je organisatie beter kunt volgen – of zelfs voorop
gaat lopen bij de vernieuwingen.
Met een branche erkend Nevi-diploma of certificaat
laat je zien dat je echt verder wilt in inkoop,

Naast je drukke baan doorleren vereist kostbare
vrije tijd. Toch is een vakopleiding of training een

contract- en supplymanagement. Werkgevers in
zowel bedrijfsleven als (semi) publieke organisaties

•	Sluit naadloos aan op hbo- en wo-onderwijs
•	Gericht op junior, medior en senior niveau
•	Kleine studiegroepen, maximaal 16
deelnemers
• Klassikale en online bijeenkomsten (blended)
• Leslocaties door heel Nederland
• Geaccrediteerd en onafhankelijk toezicht
•	Branche erkende standaard voor bedrijven

Nevi kiest. Met een door de branche erkend diploma of
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Nevi Opleidingsinstituut

• De beste docenten, trainers en examinatoren

fantastische investering in je toekomst. Zeker als je voor
certificaat leg je de basis voor een volgende carrièrestap.

van Nevi vind je op nevi.nl/

contacten met denkers en doeners in de business,

en (semi)publieke organisaties
education programs
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Nevi kennislab en online community

Onze vernieuwende en aantoonbaar bewezen

Vergroot je zakelijke slag-

Zoek je concrete, actuele informatie over

tools worden ontwikkeld in samenwerking

kracht met praktische hulp-

procurement? Ons Kennislab is de gemakkelijk

met innovatieve partners afkomstig uit de

middelen voor operationele,

doorzoekbare database voor inkoop, contract-

procurement praktijk: vertrouwde leveranciers

tactische en strategische

en supplymanagement. Alle informatie is

en startups. Deze actuele hulpmiddelen

taken.

voorzien van context en gefilterd op relevantie en

garanderen dat je vooroploopt in het werkveld.

toepasbaarheid. Je vindt er vakkennis, begrippen,

De verschillende tools zijn los te bestellen.

onderzoeken, kennisvideo’s (Nevi Talks),
whitepapers, checklists, recente publicaties en
samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek.
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S T E U N VA N E E N
‘ONZICHTBARE ASSISTENT’

Praktische tools
en Kennislab
Hoe zou het zijn als je altijd een onzichtbare assistent zou
hebben? Iemand die op de momenten dat jij iets moet
uitzoeken, meteen het antwoord weet zodat je vlot verder kunt.
Iemand die omslachtige klusjes razendsnel voor je uitvoert.
Die virtuele hulp is er voor leden van Nevi. In de vorm van onze
vele slimme tools, Kennislab en communities.

Daarnaast is er ons online platform waar je je
eigen ervaringen kunt delen maar ook samen
kunt werken aan het creëren van oplossingen
en nieuwe kennis! Deze Nevi-community is een
energiek netwerk waar je samen met anderen
nieuwe kennis creëert en impact hebt op de
ontwikkeling van ons vak. Doordat ook niet-leden
participeren tref je hier het hart van inkopend
Nederland aan.
De toolkit van de professional
We helpen je graag om bepaalde aspecten van je
werk effectiever en efficiënter aan te pakken. Onze
tools helpen je bij het uitvoeren van operationele,
tactische en strategische taken. Ze bieden je
inzicht en vergroten je effectiviteit in termen
van bijvoorbeeld tijd, geld en het maken van
betere en minder risicovolle keuzes.

Meer weten?
•	Over Kennislab, de grootste online
inkoopkennisbank van Nederland:
nevi.nl/kennislab
•	Over online community:
nevi.nl/onlinecommunity
•	Over tools: nevi.nl/tools. Voor alle tools zijn
ook informatieve folders beschikbaar
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Geen winstoogmerk
Nevi is een vereniging met daarbinnen een opleidings- en
trainingsinstituut. Onze missie is: het inkoopvak naar een
hoger niveau te tillen. Daarom vloeien alle inkomsten van
Nevi direct weer naar nieuwe ontwikkelprogramma’s voor
opleidingen, trainingen, tools en evenementen die jouw
werk gemakkelijker maken. Zo blijven we, met elkaar,
werken aan de toekomst van procurement.

Nu contact opnemen
Nevi Klant contact center
Telefoon

088 33 00 700

Mail

info@nevi.nl

Adres (per 1-10-2020)
Landgoed De Breul
Arnhemse Bovenweg 160
3708 AH Zeist

Bezoek onze website nevi.nl
Op onze website vind je concrete informatie over
al onze producten, diensten en activiteiten. Je kunt
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GEEF AMBITIE DE RUIMTE

Naar je volgende
carrièrestap
In deze brochure heb je in vogelvlucht kennis gemaakt met onze
producten en diensten. Nu is het aan jou om te profiteren van het
perspectief dat Nevi je biedt. Wil je je netwerk uitbreiden? Je vakkennis
verbreden of verdiepen? Beschik je graag over praktische tools die
je dagelijks werk vergemakkelijken? Een combinatie, afgestemd op
jouw specifieke situatie, biedt de meeste meerwaarde. We kunnen ons
voorstellen dat je daar meer van wilt weten. We adviseren je graag.
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er bijvoorbeeld meer lezen over alle Nevi opleidingen
en trainingen. Ook vind je er uitleg over onze praktische
tools en de Nevi online community.
Op nevi.nl staat bovendien het laatste nieuws over onze
netwerkbijeenkomsten en andere evenementen.
Via de contactpagina kun je hierover direct contact
met ons opnemen.
Maak een persoonlijke afspraak
Werk je toe naar een volgende carrièrestap en wil je daar
de steun van Nevi bij? Dan is een persoonlijk gesprek de
aangewezen weg. Op basis van je ambitie en wensen
stellen wij graag een passend ontwikkelingsplan voor je
op. En natuurlijk kunnen we je ook informeren over de
tools die jij in je werk zou kunnen inzetten.
Ook als je met je team een professionaliseringsslag
wilt maken – bijvoorbeeld met een incompany training –
is een persoonlijke afspraak een goed begin.

nevi.nl
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Jouw succes
draagt bij aan
een betere wereld
Procurement in perspectief
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Procurement
in perspectie f
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