Training

Inkopen in de Nieuwe economie

Onze benadering van het inkoopvak kenmerkt zich
door de focus op de business. Niet “waar geeft u
geld aan uit" vormt voor ons het vertrekpunt voor
inkoop, maar “waar verdient u geld mee". De klant
staat daarbij centraal. En ook dit zal impact moeten
hebben op de manier waarop u inkoopt. In de
nieuwe economie is de klant niet zo zeer
geïnteresseerd in het bezit van iets maar veel meer in
het gebruik ervan; de prestatie. En geld is niet altijd
het enige ruilmiddel.
Deze driedaagse training Inkopen in de Nieuwe
Economie maakt deze vertaalslag. Het geeft u het
inzicht in, en begrip van, de achterliggende theorie
en processen. In de training gaan we ook praktisch
aan de slag aan de hand van cases. De training stelt
u in staat om vaardigheden te ontwikkelen waardoor
u innovatiever en met meer slagkracht kan inkopen.

Voor wie
Deze training is gericht op alle professionals
binnen de inkoopfunctie die de uitdagingen van de
nieuwe economie, duurzaam inkopen en innovatief
inkopen willen aangaan en de vertaalslag willen
maken naar het eigen werkveld. Bijvoorbeeld
inkoopmanagers, commoditymanagers,
accountmanagers, facility-managers, categoriemanagers, strategisch inkopers en senior
inkopers.

Resultaat
Na het doorlopen van deze training heeft u:
• Een goed inzicht in de nieuwe economie;
• Een goed inzicht in verschillende vormen van
duurzaam en innovatief inkopen;
• Een goed begrip van de nieuwe rol van de
inkoper;
• Het inzicht om dit te vertalen naar uw praktijk;
• Vaardigheden ontwikkeld om beter te
communiceren;
• Een goed overzicht van de diverse
belanghebbenden en hun belangen;
• Een digitale toolkit en reader (interactief iBook)
• Eeuwigdurende toegang tot de meest recente
lesmaterialen voor deze training.

Data, lokatie en Prijs
Kijk op www.inkoopacademie.nl om te zien waar en
wanneer u deze training kunt volgen.
Het trainingsmateriaal wordt u digitaal aangeboden.
Als naslagwerk gebruiken wij een interactief iBook
met daarin filmpjes, animaties en downloads. Dit
boek is uitsluitend op een Apple iPad te lezen.
Daarom leveren wij bij deze leergang een Apple
iPad Air (16 GB, wifi) mee.
Bij de prijs voor deze 3-daagse training zijn de iPad,
het interactieve iBook, lunches, diners en vrij
gebruik van alle standaarden, templates en
hulpmiddelen inbegrepen.
Mocht u al een iPad hebben, dan kunt u € 400,excl. BTW van de prijs van de training aftrekken. Bij
het inschrijven kunt u aangeven of u met of zonder
iPad wilt bestellen.
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Daarnaast wordt u uitgenodigd voor de unieke
jaarlijkse InkoopAcademie Alumni events, waar u met
andere ex-deelnemers kunt netwerken en ervaringen
kunt uitwisselen.

Contact.
InkoopAcademie BV
Borneolaan 2, 1217 HA Hilversum
t: 035 - 624.38.25
w: www.inkoopacademie.nl
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