SOURCING FOUNDATION

Vergroot en verfris
je sourcingkennis
Voor haar leden organiseert Sourcing Nederland een driedaagse training over alle facetten van de
sourcing life cycle. Deze opleiding is gericht op professionals die in hun dagelijks werk met digitale
sourcing te maken hebben of krijgen, werkend bij inkopende bedrijven en organisaties, leveranciers,
advies- of advocatenbureaus en zelfstandig professionals.
De training wordt verzorgd door hoofddocent Norman
Martijnse samen met wisselende praktijkdocenten en
bestaat uit de volgende modules:
1 Sourcing strategie en besluitvorming
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Leverancierselectie
Vergoedingsmechanismen
Contracteren
Security
Organisatie en human resources
Transitie en transformatie
Regie
Multivendor regie
Exit strategie en (her)contracteren

4, 11 en 12
oktober 2021
7, 8 en 14
maart 2022

Foundation
Teneinde voldoende ruimte te bieden
voor interactie bestaat de groep uit
een beperkt aantal deelnemers. De
training wordt op locatie gegeven,
ingericht volgens de geldende veiligheids
maatregelen rond het Corona-virus.

Kosten voor deelname bedragen EUR 795,- excl. btw
voor leden (niet-leden op basis van beschikbaarheid
EUR 1.200,- excl. btw).

FOUNDATION SESSIES
De modules uit de Sourcing Foundation kunnen
ook worden gevolgd in de vorm van maandelijkse

Data foundation sessies

14 sept 2021

Transitie en transformatie

sessies. Geboden wordt een mooie mix van theorie

5 okt

2021

Regie

en praktijk met voldoende ruimte tot interactie.

9 nov

2021

Multivendor regie

7 dec

2021

Exit strategie en (her)contracteren

11 jan

2022

Sourcing strategie en besluitvorming

De sessies worden virtueel georganiseerd van
08.15-10.00 uur. Deelname is kosteloos voor leden (nietleden EUR 175- excl. btw). Teneinde te zorgen voor
voldoende interactie kunnen maximaal 20 personen
deelnemen.
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15 febr 2022

Leverancierselectie

22 mrt

2022

Vergoedingsmechanismen

12 apr

2022

Contracteren

10 mei

2022

Security

14 jun

2022

Organisatie en human resources
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