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1. ALGEMEEN 

 

1.1 HET BELANG VAN INKOOPBELEID 

De KNOV ontvangst jaarlijks ongeveer 7 miljoen euro aan gelden van leden en subsidieverstrekkers. 

Naast het in stand houden van de KNOV-organisatie wordt een groot deel van deze financiële 

middelen besteed bij leveranciers. De KNOV bevordert hiermee dé beste geboortezorg die zwangeren 

nodig hebben.  

Dit inkoopbeleid beschrijft de regels en procedures die de KNOV hanteert bij de besteding van 

verkregen gelden, zodat dit volgens duidelijke en vooraf vastgestelde procedures plaats vindt. 

Hiermee bevordert de KNOV dat inkoopprocessen integer, transparant, objectief, non-discriminatoir 

en proportioneel verlopen en dat financiële middelen op de juiste manier worden besteed. 

Dit inkoopbeleid heeft twee functies. Ten eerste dient het om intern heldere doelen, procedures en 

kaders te formuleren waaraan alle bij inkoop betrokken functionarissen zich dienen te houden. Ten 

tweede dient het om leveranciers en andere belanghebbenden te kunnen informeren over de 

standpunten en procedures met betrekking tot inkoopactiviteiten van de KNOV. 

Dit inkoopbeleid draagt bij aan het algemene organisatiebeleid, een en ander zoals hieronder 

weergegeven in afbeelding 1.  

 

Afbeelding 1: Racewagenmodel van Veeke; Samenhang tussen alle relevante aspecten van de 

inkoopfunctie 

 

Bron: Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) 
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Verantwoording 

Dit document is opgesteld op basis van een model dat wordt verstrekt door de organisatie PIANOo. 

Dit is een expertisecentrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met als taak het 

inkopen bij overheden te professionaliseren. 

Bij gebruik van dit model zijn aanpassingen gedaan voor de KNOV-organisatie. Deze aanpassingen 

hebben te maken met het feit dat KNOV zich, in tegenstelling tot overheden, juist niet hoeft te houden 

aan de Aanbestedingswet. Verder zijn er onderwerpen aangepast aan de relatief geringe omvang en 

de specifieke omstandigheden bij de KNOV.  

 

1.2 DEFINITIE EN REIKWIJDTE VAN DIT INKOOPBELEID 

Dit inkoopbeleid is van toepassing op alle nieuwe aankopen die door of namens de KNOV worden 

aangegaan, vanaf het moment dat het inkoopbeleid definitief is vastgesteld door het bestuur. 

Dit inkoopbeleid definieert inkoop als: ‘Alles waar een factuur tegenover staat’ 

Daarmee geldt dit inkoopbeleid voor een breed scala aan activiteiten. Alles waarvoor de KNOV een 

factuur ontvangt valt daarmee onder de definitie ‘inkoop’ en daarmee onder de reikwijdte van dit 

inkoopbeleid. 

Dit beleid is van toepassing voor iedere functionaris van bestuur, directeur en medewerkers tot aan 

derden die namens de KNOV handelen of spreken. 

Dit inkoopbeleid is van toepassing voor onbepaalde tijd en kan tussentijds worden herijkt en 

aangevuld, om zeker te stellen dat het blijft aansluiten bij (gewijzigde) wetgeving, organisatiebeleid 

en opgedane ervaringen. 

 

1.3 INKOOPDOELSTELLINGEN KNOV 

De KNOV heeft twee belangrijke inkoopdoelstellingen: 

 

Doelstelling 1 

Het waarborgen en kunnen verantwoorden van een integer, transparant, objectief, non-discriminatoir 

en proportioneel inkoopproces voor het selecteren en contracteren van- en het samenwerken mét 

leveranciers. 

 

Doelstelling 2 

Het bevorderen van een juiste besteding van bedrijfsmiddelen en subsidiegelden, met de beste prijs-

/kwaliteitsverhouding, die zoveel mogelijk meerwaarde oplevert voor de KNOV, voor haar leden en 

voor de sector. 
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1.4 UITGANGSPUNTEN INKOOPBELEID 

 

Ethisch handelen 

Bij het uitvoeren van inkoopactiviteiten houdt KNOV zich aan de gedragscode (Zie bijlage 4) van de 

Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI). Aan deze code liggen vier kernwaarden ten 

grondslag: 

▪ Zakelijk fatsoen 

▪ Deskundigheid en objectiviteit 

▪ Vrije mededinging 

▪ Duurzaamheid 

Waar het om gaat is dat functionarissen van de KNOV eerlijk, integer en betrouwbaar zijn en handelen 

in overeenstemming met vaktechnische standaarden en beslissingen nemen op basis van feiten in 

plaats van eigenbelang. 

Betrokken marktpartijen in het inkoopproces verdienen gelijke kansen en het is zaak een gezonde 

balans te vinden tussen financiële resultaten, mens en milieu. 

 

Grip, sturing en bewegingsruimte 

De KNOV wil grip en sturing op het inkoopproces, maar er is ook bewegingsruimte nodig om als 

organisatie soepel en vlot te kunnen werken. 

Het waarborgen van een integer inkoopproces wordt deels bereikt met duidelijkheid rondom 

inkoopprocedures en regels. Anderzijds blijft dit ook afhankelijk van medewerkers als individu. 

Daarom wordt in dit inkoopbeleid de balans gezocht tussen duidelijke procedures en werkbaarheid in 

de dagelijkse praktijk. 

 

Het vier-ogen-principe 

Het uitgangspunt is om inkoopprocessen zo gemakkelijk en werkbaar mogelijk te maken voor de 

medewerkers van de KNOV, waarbij altijd minimaal twee bevoegde personen goedkeuring geven voor 

het verstrekken van opdrachten en het aangaan van financiële verplichtingen namens de KNOV.  

 

KNOV is geen aanbestedende dienst 

De KNOV stelt zich op het standpunt dat zij geen aanbestedende dienst is zoals bedoeld in de 

Aanbestedingswet. Dit betekent dat de KNOV in beginsel geheel vrij is in de wijze waarop zij een 

offerte-traject uitvoert. Zij hoeft zich dus niet te houden aan de procedures en bepalingen zoals 

beschreven in de Aanbestedingswet. 

Dit dient ook duidelijk te zijn voor leveranciers, waarmee de KNOV in contact komt. Indien de KNOV 

richting deze leveranciers de indruk wekt dat zij een aanbestedende dienst is, kan dit tot kostbare 

juridische geschillen leiden. 
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Daarom dienen begrippen uit de Aanbestedingswet zoveel mogelijk vermeden te worden, tijdens 

offerte-trajecten. Zo spreken we niet over aanbestedingen, maar over offerte-trajecten. Ook wordt 

tijdens de marktbenadering expliciet vermeld dat KNOV geen aanbestedende dienst is in het kader 

van de Aanbestedingswet. 

 

Marktconforme prijzen 

De inkoopprocessen van de KNOV zijn er op gericht om met leveranciers samen te werken tegen 

marktconforme prijzen. Om dit te bereiken werkt de KNOV met standaard inkoopprocedures waarbij 

verschillende potentiële leveranciers worden vergeleken op kwaliteit en prijs. 

 

Financiële zekerheid bij transacties 

Bij leveranciers met een hoog risicoprofiel of bij opdrachtwaarden hoger dan € 30.000 worden geen 

vooruitbetalingen gedaan zonder dat daar een zekerheid tegenover staat. Deze zekerheid kan bestaan 

uit een deellevering of een bankgarantie die gelijk staat aan de waarde van het vooruit betaalde 

bedrag. 

 

1.6 COMMUNICATIE OVER HET INKOOPBELEID 

Nadat het bestuur dit inkoopbeleid heeft goedgekeurd zal hierover gecommuniceerd worden richting 

de directie, medewerkers en leden van de KNOV.  

Het inkoopbeleid wordt intern gepubliceerd. Er zal digitaal altijd een actuele versie beschikbaar zijn 

op een centraal toegankelijke plaats bij de KNOV. 

 

2. INRICHTING EN POSITIONERING 

 

2.1 INKOOPORGANISATIE 

Inkoop is bij de KNOV decentraal georganiseerd. Dit betekent dat het selecteren en contracteren van 

leveranciers in eerste aanleg de verantwoordelijkheid is van budgethouders zelf.  

 

2.2 POSITIONERING VAN INKOOP 

Inkoop is als aandachtsgebied belegd bij de bureaumanager. Zij beoordeelt op verzoek de offertes en 

overeenkomsten die budgethouders voorleggen. De bureaumanager is als zodanig de 

aandachtsfunctionaris als het om inkoopaangelegenheden gaat. 

 



Inkoopbeleid KNOV 20220623/V2.0 Gerco Dijkgraaf 
Status: Definitief  Inkoopconsultant 
 
 

P a g i n a  7 | 17 

 

2.3 AANDACHTSFUNCTIONARIS INKOOP 

Het doel van de aandachtsfunctionaris inkoop is om toe te zien op de naleving van dit inkoopbeleid. 

Daarbij heeft deze als taken om het toezicht te organiseren en uit te (laten) voeren. Ook heeft deze 

functionaris als taak om op verzoek te adviseren over de te volgen inkoopprocessen. 

 

2.4 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET INKOOPPROCES 

Het inkoopproces, zoals beschreven in hoofdstuk 3, wordt uitgevoerd in samenwerking met veel 

verschillende functionarissen, met ieder hun rollen en verantwoordelijkheden. Op hoofdlijnen zijn 

deze bij de KNOV belegd zoals opgenomen in Tabel A: Rollen en verantwoordelijkheden in het 

inkoopproces. 

 

Tabel A: Rollen en verantwoordelijkheden in het inkoopproces 
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Specificeren     C C A R C C 

Selecteren         A R C  
Contracteren A  C C R    C 

Bestellen         A  R    
Bewaken         A  R    
Nazorg              A  R    
Dossiervorming  C     A  R    
                  

R = Responsible (Verantwoordelijk)               

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)               

C = Consult/control (Raadplegen/controleren)             

 

2.5 AANGEWEZEN BUDGETHOUDERS 

Voor de rol en verantwoordelijkheid als budgethouder in het inkoopproces, zijn namens de KNOV de 

volgende functionarissen aangewezen: 

▪ Directeur 

▪ Bureaumanager 

▪ Sr. Programma Managers 

▪ Sr. PA Adviseur 
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Uitsluitend deze functionarissen kunnen de rol van budgethouder invullen in het hiervoor opgenomen 

RACI model ten aanzien van de rollen en verantwoordelijkheden in het inkoopproces. 

 

2.6 PROCURATIE EN MANDATERING 

Het aangaan van financiële verplichtingen namens de KNOV is voorbehouden aan daartoe 

aangewezen functionarissen. Een overzicht hiervan is opgenomen in de bijlagen als Procuratie- en 

Mandateringsregeling KNOV (bijlage 1). Om het in de praktijk werkbaar te houden zijn in deze bijlage 

ook de uitzonderingen op de regel beschreven.  

Deze regeling is van toepassing op het aangaan van contractuele verplichtingen, het plaatsen van 

bestellingen en het accorderen van facturen. 

Eveneens is deze regeling gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zodat deze ook te raadplegen 

is voor (potentiële) leveranciers. 

 

2.7 INKOOPDOSSIER EN INKOOPCONTROL 

Voor offertetrajecten met een opdrachtwaarde boven de € 50.000 wordt door de budgethouder een 

inkoopdossier aangelegd met daarin ten minste: 

1. Programma van Eisen 

2. Ontvangen offertes 

3. Offertevergelijking 

4. Advies voorlopige leverancierskeuze 

5. Getekende overeenkomst 

De controller voert periodiek steekproeven uit op de volledigheid en juistheid van deze 

inkoopdossiers. 

 

2.8 DREMPELBEDRAGEN & OFFERTE-PROCEDURES 

In onderstaande tabellen (Tabel B en Tabel C) wordt aan de hand van drempelbedragen aangegeven 

welke procedure door de KNOV gevolgd wordt. 

Inhuur externen 

Onder inhuur externen wordt bijvoorbeeld verstaan, de inhuur van adviseurs (jurist, advocaat, HR-

adviseur, controller), projectleiders en managers, op ZZP, interim of projectbasis, waarbij de inzet van 

deze functionaris wordt gekocht. Veelal uitgedrukt in een tarief per uur. 

Met de ‘budgethouder’ wordt in dit geval de aangewezen functionaris bedoeld, een en ander zoals 

beschreven in de opgenomen paragraaf ‘Aangewezen budgethouders’. 
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Tabel B: Drempelbedragen excl. BTW voor aanvragen offerte bij inhuur externen  

Drempelbedrag* Offerteprocedure Taak budgethouder Taak bureaumanager 

< € 15.000 Ten minste 1 offerte - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Aantonen 
marktconformiteit 

Advies op aanvraag 

> € 15.000 

< € 30.000 

Ten minste 2 offertes - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Aantonen 
marktconformiteit 

Advies op aanvraag 

 

> € 30.000 

 

Ten minste 3 offertes - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Meldingsplicht bij 
aandachtsfunctionaris 

Verplicht advies 

 

* Het drempelbedrag bevat de totale ingeschatte waarde van de totale opdracht, ook als deze in delen 

wordt verstrekt. 

 

Definitie totale opdrachtwaarde: 

De totale opdrachtwaarde betreft de totale financiële waarde die in opdracht wordt gegeven. 

Voorbeeld: 

- Externe inhuur voor 8 uur per week 

- Gedurende 50 weken 

- Tegen een uurtarief van 40 euro 

Totale opdrachtwaarde is: € 16.000 (8 uur x 50 weken x 40 euro) 

 

Producten en diensten 

Onder diensten en producten wordt alles verstaan wat niet onder de definitie ‘externe inhuur’ valt 

(zie vorige paragraaf). Diensten zijn bijvoorbeeld: schoonmaak, beveiliging, ICT-ondersteuning en 

andere facilitaire diensten, etc. 

Met de ‘budgethouder’ wordt in dit geval de aangewezen functionaris bedoeld, een en ander zoals 

beschreven in de opgenomen paragraaf ‘Aangewezen budgethouders’. 
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Tabel C: Drempelbedragen excl. BTW voor aanvragen offerte bij aanschaf producten diensten 

Drempelbedrag* Offerteprocedure Taak budgethouder Taak bureaumanager 

< € 2.500 Ten minste 1 offerte - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Aantonen 
marktconformiteit 

Advies op aanvraag 

> € 2.500 

< € 10.000 

Ten minste 2 offertes - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Aantonen 
marktconformiteit 

Advies op aanvraag 

> € 10.000 

 

Ten minste 3 offertes - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Meldingsplicht bij 
aandachtsfunctionaris 

Verplicht advies 

* Het drempelbedrag bevat de totale ingeschatte waarde van de totale opdracht, ook als deze in delen 

wordt verstrekt. 

 

2.9 UITZONDERINGSREGELING OFFERTEPROCEDURE 

In de praktijk kunnen zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken om af te wijken van 

de hier aangegeven procedure. Dit kan veroorzaakt worden door marktsituatie voor dat specifieke 

onderwerp of door interne aangelegenheden. Dit kan alleen om moverende redenen en met 

uitdrukkelijke toestemming van de directeur, waarbij altijd het vier-ogen-principe wordt gehanteerd. 

 

2.10 MELDINGSPLICHT BIJ KANS OP BELANGENVERSTRENGELING 

Op het moment dat je er achter komt dat je een (rechts)persoon kent, maak je daar direct melding 

van bij je direct leidinggevende. Denk bijvoorbeeld aan familie, kennissen of eerder opgedane 

(zakelijke) contacten. 

De melding richting je leidinggevende leg je schriftelijk vast inclusief de acties die daarop zijn 

ondernomen. Deze melding en ondernomen acties documenteer je in het inkoopdossier. 

 

Bestuur, directie, management, medewerkers en externen die werkzaam zijn voor de KNOV (verder 

KNOV-betrokkene) en vanuit die hoedanigheid betrokken zijn bij de selectie van- of 

opdrachtverstrekking aan leveranciers, dienen onverwijld melding te maken bij hun direct 

leidinggevende indien zij de betrokken (rechts)persoon kennen, zodat beoordeeld wordt of: 

1. Er strijdigheid ontstaat tussen de persoonlijke belangen van KNOV-betrokkene en de belangen 

van de vereniging. 

2. De schijn kan ontstaan van belangenverstrengeling tussen de vereniging en de KNOV-

betrokkene. 
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3. KNOV-betrokkene persoonlijk voordeel heeft bij een transactie of bij andere handelingen die 

KNOV-betrokkene namens de vereniging verricht. 

4. Oneigenlijke voordelen kunnen ontstaan voor personen met wie KNOV-betrokkene de 

transactie namens de vereniging verricht. 

De direct leidinggevende heeft als taak om op basis van de ontvangen melding per direct maatregelen 

te nemen om belangenverstrengeling te voorkomen, dan wel op te heffen. 
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3. HET INKOOPPROCES 

Het inkoopproces bestaat uit een tactisch en een operationeel deel, zoals vereenvoudigd 

weergegeven in afbeelding 2.  

 

Afbeelding 2: Het inkoopproces 

 

Bron: Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) 

 

3.1 SPECIFICEREN 

Voordat de KNOV de markt benadert met haar specifieke behoefte worden eerst specificaties (het 

boodschappenbriefje) opgesteld. Op deze wijze kan in multidisciplinaire teams de behoefte van de 

organisatie vastgesteld worden. 

Specificaties bestaan uit: 

▪ Specificatie van de behoefte uitgewerkt in eisen en wensen (Programma van Eisen) 

▪ Specificatie van criteria voor het kiezen van de best passende leveranciers (beoordelingscriteria) 

▪ Specificatie van de juridische voorwaarden waaronder de KNOV de opdracht wil verstrekken 

(overeenkomst) 

De budgethouder zorgt er voor dat de specificaties op de juiste wijze zijn opgesteld. Het bepalen van 

de exacte specificaties vindt plaats in afstemming met de verschillende belanghebbenden. Indien 

nodig wordt hiervoor een multidisciplinair team voor samengesteld. 

 

3.2 SELECTEREN 

Op basis van de vastgestelde specificaties worden potentieel geschikte leveranciers benaderd. Hen 

wordt gevraagd om aan te bieden op de door de KNOV opgestelde specificaties. 

De verkregen aanbiedingen worden vergeleken met de opgestelde specificaties. Vervolgens wordt de 

leverancier geselecteerd met de best passende aanbieding. Op deze wijze is het mogelijk om 

leveranciers zo objectief mogelijk met elkaar te vergelijken. De beoordeling van aanbiedingen vindt 

plaats door het betrokken (multidisciplinaire) team. 

Op basis van de offerte-beoordelingen stelt de budgethouder een advies op voor de best passende 

leverancierskeuze. Dit advies wordt ter besluit voorgelegd aan het verantwoordelijke management. 

Dit resulteert in een voorlopige leverancierskeuze. 
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3.3 CONTRACTEREN 

Nadat het management heeft besloten aan welke aanbiedende partij zij de opdracht zou willen 

verstrekken, vinden de contractonderhandelingen plaats.  

Op basis van de uitkomsten van deze onderhandelingen wordt het verantwoordelijke management 

gevraagd om een definitieve leverancierskeuze te maken. Daarna wordt de overeenkomst 

ondertekend door een tekenbevoegd functionaris van de KNOV, conform de inschrijving in bij de 

Kamer van Koophandel en de procuratie en mandateringsregeling. 

De getekende overeenkomsten worden door de bureaumanager opgenomen in de 

contractadministratie van de KNOV. Van daaruit vindt het contractbeheer plaats. 

 

3.4 BESTELLEN 

Soms is er geen sprake van een getekende overeenkomst. Zo worden kleine benodigdheden (zoals 

pennen en potloden) gewoon besteld. 

Binnen KNOV zijn aangewezen functionarissen bevoegd om te bestellen. Deze aanvragen worden 

eerst goedgekeurd voor een daartoe aangewezen leidinggevende. 

Nadat de aanvraag is goedgekeurd wordt de bestelling geplaatst bij de leverancier, waarmee opdracht 

wordt gegeven voor levering of uitvoering. 

 

3.5 BEWAKEN 

Nadat een order is geplaatst wordt vanuit de leverancier een orderbevestiging ontvangen, met daarop 

de afgesproken leverdatum.  

Het ontvangen van deze orderbevestiging en de tijdige levering worden bewaakt door degene die de 

bestelling heeft verstuurd naar de leverancier (de besteller). Bij uitblijven van de orderbevestiging of 

levering, wordt door de besteller bij de leverancier gereclameerd. 

 

3.6 NAZORG 

Bij levering of uitvoering van werkzaamheden kan blijken dat de levering niet voldoet aan de 

afspraken. Soms worden de verkeerde producten geleverd, of laat de kwaliteit te wensen over. Op 

dat moment neemt degene die de geleverde bestelling heeft ontvangen contact op met de 

leverancier, voor een correcte afhandeling. 
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4. CONTRACT- EN LEVERANCIERSMANAGEMENT (CLM) 

Het uitvoeren van contract- en leveranciersmanagement bestaat uit vier activiteiten, zoals hieronder 

weergegeven in afbeelding 3. Deze activiteiten worden deels uitgevoerd door budgethouder. 

 

Afbeelding 3: Activiteiten contract- en leveranciersmanagement 

 

Bron: Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) 

 

4.1 CONTRACTADMINISTRATIE 

De getekende overeenkomsten worden door de financiële administratie opgenomen in het 

contractbeheersysteem. Met dit systeem vindt verder geen signalering plaats op de expiratiedatum 

van de overeenkomst. 

Zodra de expiratiedatum nadert dient de budgethouder er zelf voor zorg te dragen dat tijdig actie 

ondernomen kan worden.  

Het administreren van de overeenkomsten in het contractbeheersysteem is de verantwoordelijkheid 

van de bureaumanager. Deze taak wordt uitgevoerd door de financiële administratie. 

 

4.2 CONTRACTMANAGEMENT 

Budgethouders zijn verantwoordelijk voor de invulling van het contractmanagment. De budgethouder 

zorgt er voor dat de KNOV ‘krijgt waarvoor zij betaalt’, dat er een goede en werkbare relatie bestaat 

met de leverancier en dat leveranciersprestaties verbeteren. 
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Afbeelding 4: Contractmanagement 

 

Bron: Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) 

 

De bureaumanager adviseert de budgethouder bij het opstellen van addenda op de overeenkomst, 

die nodig zijn doordat afspraken wijzigen. Daarnaast adviseert de bureaumanager bij gesprekken met 

leveranciers, indien de budgethouder dit nodig acht. 

Bij expiratie van een overeenkomst dient bepaald te worden of en hoe de KNOV verder gaat met de 

huidige contractpartij. Dit besluit wordt genomen door de budgethouder met in acht neming van de 

procuratie- en mandateringsregeling.  
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5. BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 

MANDAAT- & PROCURATIEREGELING 

ONDERTEKENEN OVEREENKOMSTEN/OFFERTES 

 

 

 

Procuratiehouders 

Bedrag in € Procuratiehouders* Bevoegdheid* 

 
> 30.000,- 

 
Bestuurders  
 

Gezamenlijk bevoegd** 
  

> 15.000,- 
 

≤ 30.000,- 
 

Directeur  
 

Gezamenlijk bevoegd  
met bestuurder*** 

  
* Raadpleeg altijd een recent uittreksel KvK en de statuten van de vereniging voor een actueel 
overzicht van procuratiehouders en de volledig uitgewerkte geldende beperkingen per 
procuratiehouder. 
**Voorzitter tezamen met bestuurslid (artikel 14.1 statuten ref: fp2021.003125.01). 
***Directeur tezamen met bestuurslid (artikel 14.1 statuten ref: fp2021.003125.01).  

 

 

 

Gemandateerden  

Bedrag in € Gemandateerden* Bevoegdheid* 

 
≤ 15.000,- 

 
Aangewezen budgethouders 
  

Gezamenlijk bevoegd 
met bureaumanager of diens leidinggevende 

  
 

≤ 500,- 
  

 
Office Manager  
  

Met gelimiteerde bankpas en met credit card 
door de administratief medewerker  

* Raadpleeg altijd een recent uittreksel KvK voor een actueel overzicht van procuratiehouders en de 
volledig uitgewerkte geldende beperkingen per procuratiehouder.  

 

Om een en ander werkbaar te houden in de praktijk zijn de volgende afwijkingen van het mandaat 

mogelijk: 
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Office Manager 
< € 175,- ex btw zelfstandig door (assistent) office manager: 

• Bloemen (personeel/relaties/jubilea/etc.) met goedkeuring van bureaumanager of directie 
(max. € 25 incl. btw per bos) 

• Gebak (jubileum bijvoorbeeld) in opdracht van bureaumanager of directie 

• Attenties zieke collega in opdracht van bureaumanager of directie 

• Aanvullen voorraad kantoorartikelen (zoals opladers, tissues, pennen, schrijfblokken, 
lampen etc.) 

• Aanvullen voorraad serviesgoed (voor bijv. lunch/borrel) 

• Aanvullen voorraad kaarten (verjaardag/pensioen/geboorte/overlijden)  

• Uitgaven t.b.v. ALV conform afspraak in het ALV-team 

• Geschenken voor jubilerende leden (x-jaar lid KNOV) conform de ‘zachte kant regeling’  

• Broodjeslunch voor interne bijeenkomsten in eigen kantoorruimte 
< € 500 ex btw kleine reparaties kantoor met goedkeuring van bureaumanager 
< € 1.000 ex btw zelfstandig door (assistent) office manager: 

• Zaalhuur en catering Domus Medica voor bestuursvergaderingen 

• Zaalhuur en catering Domus Medica voor interne bijeenkomsten in opdracht van 
bureaumanager of directie 

• Zaalhuur en catering Domus Medica voor werkgroepen in opdracht van projectleider met 
mandaat 

Controle: de uitgaven worden altijd (achteraf) gezien door de bureaumanager, die daardoor 
afwijkende patronen kan constateren. 
 
Bureaumanager 
< € 175,- ex btw mandaat (zónder directie) voor: 

• Bloemen (personeel/relaties/jubilea/etc.) max. € 25 incl. btw per bos 

• Gebak (jubileum bijvoorbeeld)  

• Attenties zieke collega  
< € 500 ex btw mandaat (zónder directie) voor goedkeuren kleine reparaties kantoor 
< € 1.000 ex btw zelfstandig voor zaalhuur en catering Domus Medica t.b.v.  voor interne 
bijeenkomsten  
Controle: controller checkt elk kwartaal in totaal 5 inkopen van betrokken 
kostenplaatsen/leveranciers. 
 
Projectleider flexibele schil 
< € 2.500 ex btw zelfstandig: 

• Mits ondertekend mandaat door interne opdrachtgever, bureaumanager en projectleider 

• Mits de uitgave is geoormerkt in en past binnen de goedgekeurde begroting 

• Exclusief inhuur van menskracht 
Controle: controller checkt elk kwartaal in totaal 5 inkopen van betrokken 
kostenplaatsen/leveranciers. 
 
Communicatie-adviseur 
< € 750 ex btw zelfstandig: 
Vormgeving, tekst, editing, video, fotografie 
Controle: de uitgaven worden altijd (achteraf) gezien door de bureaumanager en senior PA-adviseur, 
die daardoor afwijkende patronen kunnen constateren. 
 
  



Inkoopbeleid KNOV 20220623/V1.0 Gerco Dijkgraaf 
Status: Definitief  Inkoopconsultant 
 
 

P a g i n a  3 | 3 

 

Verstrekking mandaat aan projectleider 
 
Beste …, 
 
De KNOV hanteert een inkoopbeleid. Conform … van het inkoopbeleid verstrekken wij   
Naam: 
Functie: projectleider 
Project: 
Kostenplaats: 
 
het mandaat voor inkopen die geoormerkt zijn in en passen binnen de goedgekeurde begroting 
van bovengenoemd project. Zie de bijlage voor de goedgekeurde begroting. 
 
 
Datum: 
Plaats:  
Handtekening:  
 
 
    
Bureaumanager    Senior programmamanager                    Projectleider 
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Notitie Tarifering 
 
 
 
 

Maart 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur: Carin Kleiweg, bureaumanager 
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Inleiding 

 
De KNOV kent een flexibele schil van collega’s die met name worden ingezet op projecten 
gefinancierd uit subsidiegelden. De vereniging streeft naar een heldere en eenduidige 
tariefstructuur voor de inhuur van deze project-collega’s.  
Ook wil de vereniging helderheid verschaffen over belastingtechnische zaken die spelen rond de 
flexibele schil en leden in werkgroepen. 
 
 

      
 
  Inhoud 
 

1. Aanpak    3 
 
2. Tariefstructuur   4 

 
3. Besluitvorming uurtarief  5 

 
4. Overeenkomst van opdracht 5 

 
5. Zelfstandige en BTW  5 

 
6. Vacatiegelden en BTW  6 

 
7. Inkomstenbelasting  6 

 
 
Bijlage 1 Beschrijving stappen 1 t/m 3 van de aanpak 
Bijlage 2 Functieprofielen 
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1. Aanpak 
 
De volgende stappen zijn gevolgd bij de totstandkoming van de tariefstructuur:   
Stap 1 Opstellen profielen voor de meest voorkomende functies in de flexibele schil 
Stap 2 Inschalen van deze functies in een Functie Waarderingsgroep (FWG) conform de CAO  
            Ziekenhuizen 
Stap 3 Vertalen van salaris bij loondienst naar uurtarief als zzp’er.  
 
Om te komen tot een tariefstructuur is samenwerking gezocht met:  
- Rosanne van de Sterre, programmamanager Kwaliteit, voor het vaststellen van de 

functieprofielen in stap 1; 

- Jan Schuurman, specialist Functiewaardering & Beloning in o.a. de zorg, voor het vaststellen 

van de functieprofielen in stap  1 en het inschalen in een FWG in stap 2; 

- Robert Schaap van Versterking, professioneel bemiddelaar tussen zzp’ers en inhuurders 

(m.n. verenigingen), voor het bepalen van een passend uurtarief. 

Voor belastingtechnische zaken is advies ingewonnen bij Marco de Weerd, btw-specialist bij Mth 
accountants. 
 
Zie bijlage 1 voor een nadere uitwerking van de genoemde stappen en bijlage 2 voor de 
functieprofielen. 
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2. Tariefstructuur KNOV 
 

       Hieronder de voorgestelde tariefstructuur voor inhuur van diverse functies in de flexibele schil.  
Leidend is het eigen uurtarief van de zelfstandige, tot een maximum van de hieronder genoemde 
tarieven. Genoemde tarieven zijn excl. btw. Reiskostenvergoeding € 0,19 per km. Loopt de 
werving via een bureau dan is de verwachte opslag op genoemde tarieven 15-20% (marge 
bureau).  
 
 

Functie FWG schaal laag gemiddeld hoog 

Projectleider (implementatie) 60 0-6 70 75 80 

Projectleider (beleid maken) 60 7-12 80 85 90 

Projectleider (beleid maken)  65 0-12 80 90 100 

Richtlijnontwikkelaar A 60 7-12 80 85 90 

Richtlijnontwikkelaar B 60 0-6 70 75 80 

Documentalist 45 0-4  55 60 

Wetenschappelijk adviseur 60 0-6 70 75 80 

Projectmedewerker 55 0-12 65 75 80 

Projectondersteuner (secretarieel) 40 0-12 55 60 65 

Communicatie-adviseur 55 0-12 65 75 80 

Beleidsadviseur (implementatie) 55 0-12 65 75 80 

Beleidsadviseur (beleid maken) 60 0-12 70 80 90 

Beleidsadviseur (beleid maken)  65 0-12 80 90 100 
 

Of iemand in de categorie  laag, gemiddeld of hoog valt hangt samen met:  
- Mate van complexiteit van de omgeving/het speelveld 
- Vereiste expliciete kennis van en ervaring met het onderwerp 
- Betreft het beleid maken of beleid implementeren 
- Betreft het leidinggeven of leiding krijgen. 
 
FWG 65 
Projectleiders en beleidsadviseurs vallen in principe in FWG 60, daar deze rol in het verleden 
door eigen beleidsmedewerkers werd vervuld in diezelfde schaal. FWG 65 is van toepassing 
indien aan minimaal 6 van de 8 factoren op het zwaarste niveau wordt voldaan:  
 
Scope  
1. wel/niet omvangrijk projectteam (multidisciplinair, met deelprojecten, > 5 project- 
      medewerkers excl. werkgroepleden) 
2. wel/niet langlopend project (minimaal 1 jaar) 
3. wel/niet omvangrijk projectbudget (> € 125.000) 
 
Complexiteit 
4. wel/niet innovatief karakter  
5. wel/niet grote onzekerheid bij de uitvoering (onbekend terrein) 
 
Stakeholder speelveld  
6. wel/niet grote belangentegenstellingen   
7. wel/niet externe contacten op bestuurs-/directie niveau 
8. wel/niet aanzienlijke impact op de KNOV en/of de sector 
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3. Besluitvorming toekennen uurtarief 
 

Bij het opstellen van het projectvoorstel maakt de programmamanager een inschatting van de 
vereiste kennis en ervaring per functie. Aan de hand van de tariefstructuur bepaalt de 
programmamanager het beoogde uurtarief per functie. Deze tarieven zijn zichtbaar in de interne 
projectbegroting. 
Bij de werving van project-collega’s zijn deze tarieven het uitgangspunt en ze worden ook als 
richtinggevend in de vacature vermeld.  
In het sollicitatiegesprek wordt gevraagd naar het tarief van de kandidaat om een inschatting te 
kunnen maken of het uurtarief in verhouding staat tot het voor dit project gewenste niveau. Een 
kandidaat die overgekwalificeerd is zou de opdracht kunnen doen, maar wel tegen een lager 
tarief dan hij/zij mogelijk gewend is te ontvangen. Dit moet helder zijn. 
Om de werkrelatie niet te laten beïnvloeden door een onderhandeling is het de bureaumanager 
die uiteindelijk de tariefafspraak maakt met de meest geschikte kandidaat.  
Blijkt werving binnen de tariefstructuur niet mogelijk, dan is het ter discretie aan de directie om  
een ander tarief van toepassing te laten zijn bijvoorbeeld wegens bijv. krapte op de     
arbeidsmarkt (+10%). 
 

4. Overeenkomst van opdracht 
 
Wie voor de KNOV werkzaam is op uurtarief krijgt een overeenkomst van opdracht. De persoon 
is daarmee individueel verantwoordelijk voor de geleverde diensten/werkzaamheden. Dit in 
tegenstelling tot een lid van een werkgroep die geen individuele verantwoordelijkheid draagt. 
De KNOV werkt op basis van modelovereenkomsten die door de belastingdienst zijn 
goedgekeurd, omdat wij willen voorkomen dat sprake is van een verkapt dienstverband. De 
KNOV overlegt met de loonbelasting-deskundige bij de accountant of het zinvol is hierover 
afspraken te maken met de fiscus om zo het risico op verkapt dienstverband verder te 
verkleinen. 
Het is aan de zelfstandige om in overleg met zijn/haar boekhouder/accountant te bepalen of 
inschrijving bij de KvK noodzakelijk is.  
 

5. Zelfstandige en BTW 
 
Het is aan de zelfstandige om in overleg met zijn/haar boekhouder/accountant te bepalen of 
sprake is van BTW-plicht voor de werkzaamheden.  
Belangrijk om te weten: 
- als je niet ingeschreven bent bij de KvK kun je toch BTW-plichtig zijn;  
- indien je omzet op jaarbasis onder de € 20.000,- blijft dan kun je bij de Belastingdienst 

vragen om BTW-vrijstelling in het kader van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Ond er 
de KOR bereken je geen BTW over de diensten die je verricht. Er bestaat dan ook geen recht 
op aftrek van BTW op kosten en investeringen. Een mogelijk effect kan zijn dat – doordat je 
wordt opgenomen in de KOR – de in het verleden afgetrokken BTW op investeringsgoederen 
(deels) moet worden terugbetaald (herzien). 

       Je omzet als verloskundige zorgverlener bijv. in een praktijk of als waarnemer is BTW 
       vrijgesteld en telt dus niet mee voor de omzetgrens van € 20.000,-. Zolang je nog niet onder  
       de KOR valt, reken je BTW. Kleineondernemersregeling (KOR) (belastingdienst.nl); 
- een verkregen BTW-vrijstelling voor onderwijsactiviteiten is niet per definitie van toepassing 

op werkzaamheden die je verricht voor de KNOV;  
- de BTW-vrijstelling van je praktijk is niet van toepassing je werkzaamheden voor de KNOV. 

Deze vrijstelling is namelijk gelieerd aan het leveren van ‘gezondheidskundige verzorging van 
de mens’ (denk aan diagnostiek en behandeling). 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling
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- over vacatiegeld reken je geen BTW, omdat je als lid van een werkgroep geen individuele 
verantwoordelijkheid draagt.  

- het is verstandig in je administratie duidelijk onderscheid te maken tussen inkomensstromen 
uit vacatiegeld (declaratieformulieren), zzp-werkzaamheden (facturen) en het leveren van 
verloskundige zorg.  
 

 

6. Vacatiegelden en btw 
 
Wie deelneemt aan werkgroepen, klankbordgroepen of commissies ontvangt een 
vacatievergoeding. De vacatievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd conform de indexatie van 
de contributie. In 2022 bedraagt de vacatievergoeding € 41,25. Leden geven de ontvangen 
vacatiegelden op bij de inkomstenbelasting. 
Je rekent geen BTW over vacatiegelden. Je brengt dit niet in rekening en draagt het dus ook niet 
af. De Belastingdienst zal ook niet vragen om zelf alsnog de btw over het ontvangen vacatiegeld 
te betalen. 
Een lid van een werkgroep heeft geen individuele taken of verantwoordelijkheden. Een lid van de 
werkgroep verricht werkzaamheden niet op eigen naam, voor eigen rekening en onder eigen 
verantwoordelijkheid. Uit rechtspraak van de Hoge Raad (26 juni 2020, nr. 18/02684) kan worden 
geconcludeerd dat dan geen sprake is van ondernemerschap. Volgens de Hoge Raad wordt in 
dergelijke gevallen geen economisch risico gelopen. Zie ook het IO-arrest van het Europese Hof 
C-420/18, d.d. 13 juni 2019. 
 
Het is wel verstandig om in de administratie duidelijk naar voren te laten komen:  
- de omzet/inkomsten als verloskundige; 
- de mogelijk aanvullende omzet als zzp-er (bijv. als adviseur); 
- het bedrag aan vacatiegelden dat men ontvangt in de hoedanigheid als niet-ondernemer 

(bijv. voor deelname aan een werkgroep van de branche- en beroepsorganisatie waarvan je 
lid bent).  
 

Het onderscheid tussen omzet als zzp-er en vacatiegeld kan iemand maken door bijvoorbeeld 
een factuur met btw te sturen voor zzp-werk en voor vacatiegeld gebruik te maken van het 
declaratieformulier van de KNOV. 
 

7. Inkomstenbelasting 
 
Inkomstenbelasting en BTW staan los van elkaar. Je geeft altijd je inkomsten vanuit de KNOV op 
voor de Inkomstenbelasting. Dat geldt zowel voor inkomen als zelfstandige als voor inkomen uit 
vacatiegelden. De KNOV is verplicht jaarlijks aan de Belastingdienst op te geven hoeveel 
vacatiegeld aan wie is uitbetaald.  
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Bijlage 1  Uitwerking aanpak 
 
Stap 1 Functieprofielen 

      De meest voorkomende functies in de flexibele schil zijn:  
- Projectleider 
- Richtlijnontwikkelaar A 
- Richtlijnontwikkelaar B 
- Documentalist 
- Wetenschappelijk adviseur 
- Projectmedewerker 
- Projectondersteuning (secetarieel) 
- Communicatie-adviseur 
- Beleidsadviseur 
Per functie is benoemd het doel, of men leiding geeft/krijgt, wat de 
resultaatgebieden/activiteiten zijn die van betrokkene worden verwacht en welke functie-eisen 
(kennis en vaardigheden) daarvoor nodig zijn. 
Zie bijlage 2 voor de functieprofielen.  
 

      Stap 2 Inschaling FWG 
De functies zijn als volgt in te schalen: 
 

Functie FWG 

Projectleider 60 (65) 

Richtlijnontwikkelaar A 60 

Richtlijnontwikkelaar B 55-60 

Documentalist 45 

Wetenschappelijk adviseur 60 

Projectmedewerker 55 

Projectondersteuner (secretarieel) 40-45 

Communicatie-adviseur 55 

Beleidsadviseur 60 (65) 
 
 

De meeste functies werden voor de reorganisatie door eigen medewerkers op het bureau 
uitgevoerd zoals (senior) beleidsadviseurs. Na de inschaling door de externe deskundige is 
gekeken naar de toenmalige inschaling van deze collega’s en die blijken hiermee overeen te 
komen. 
 
Elke schaal kent een aantal treden. Bepalend voor de trede binnen de FWG zijn: 
- Mate van complexiteit van de omgeving/het speelveld 
- Vereiste expliciete kennis van en ervaring met het onderwerp 
- Betreft het beleid maken of beleid implementeren 
- Betreft het leidinggeven of leiding krijgen. 
 
Stap 3 Bepalen uurtarief 
De KNOV heeft gezocht naar een objectieve manier om een salaris in loondienst om te rekenen 
naar een uurtarief voor een zelfstandige. De KNOV kiest ervoor gebruik te maken van een 
beproefd rekenmodel van Robert Schaap van Versterking, een bureau dat extra menskracht 
levert aan opdrachtgevers. Zij hebben een flexibele schil van zzp’ers die zij plaatsen bij met name 
verenigingen. Robert Schaap gebruikt dit rekenmodel als leidraad om te verklaren zowel aan de 
zzp’er als aan de inhuurder wat een passend uurtarief is voor de opdracht. Hij past dit model al 
een aantal jaren toe en de praktijk wijst uit dat het naar beide kanten goed werkt. 
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Uitgangspunt van het rekenmodel is dat de zelfstandige voldoende moet kunnen verdienen om 
-  een bruto inkomen te hebben dat past bij de functie (incl. vakantiegeld en eindejaarstoeslag) 

  -  de kosten te dekken van uitgaven die kenmerkend zijn voor het zelfstandig 
ondernemerschap (auto, verzekeringen, pensioen, investeringen, contributies, 
lidmaatschappen, opleiding, opvangen niet declarabele dagen) 

Het model neemt ook het aantal declarabele dagen/uren mee in de berekening. Immers anders 
dan bij een dienstverband, geniet een zelfstandige geen inkomen tijdens vrije dagen, feestdagen, 
cursus- en ziekte dagen of het doen van administratief werk of werven van opdrachten. Een 
zelfstandige moet het inkomen dus verdienen in minder dagen/uren dan iemand in loondienst.  
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Bijlage 2  Functieprofielen 
 

Projectleider 
 
Doel van de functie 
Bewerkstelligen dat projecten binnen de kaders worden afgerond (tijdpad, budget) en dat er een 
evenwichtige afweging van meningen van betrokken partijen heeft plaatsgevonden. 
 
Leiding geven/krijgen 
Zelfstandig. Stuurt (klein) projectteam aan, voorzitter van werkgroep. 
 
Resultaatgebieden 
- schrijven projectplan incl. projectdoelstellingen, stappen, begroting en tijdpad; 
- creëren draagvlak voor projectplan; 
- behalen projectdoelstellingen, zowel op inhoud, proces als financiën; 
- opzetten, inwerken en ondersteunen (functioneren) van het projectteam; 
- formeren, voorbereiden en voorzitten werkgroep en daarmee faciliteren van inbreng van alle 

betrokkenen; 
- tijdige, heldere en eenduidige communicatie naar betrokkenen; 
- bewaken tijdpad en financiën project; 
- maandelijks rapporteren op voortgang op inhoud, tijdpad en financiën aan PMO van KNOV. 
 
Functie-eisen 
Kennis 
- minimaal hbo werk- en denkniveau; 
- ervaring als projectleider; 
- ervaring met aansturing van teams; 
- ervaring met projectmatig werken. 
 
Vaardigheden 
- omgaan met complex speelveld; 
- in staat om belangen te wegen; 
- empathisch vermogen en omgevingsbewust; 
- resultaatgericht; 
- proactieve probleemoplossende houding; 
- analytische, leidinggevende en or 
- organisatorische vaardigen; 
- communicatief, zowel mondeling als schriftelijk vaardig; 
- enthousiasmerend, volhardend, doorzettingsvermogen. 
 
Inschaling 
FWG 60 IPnr 42-48 (schaal 7-12).  
Hoogte afhankelijk van complexiteit, benodigde ervaring en kennis van het onderwerp. 
FWG 60 IPnr 28-40 (schaal 0-6) bij implementatie beleid 
FWG 65 zie pagina 3.    
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Richtlijnontwikkelaar A  

 

Doel van de functie 
Maken van nieuw of actualiseren van bestaand beleid in de vorm van ontwikkelen/actualiseren 
van richtlijnen die gelden voor de hele branche.  
 
Leiding geven/ krijgen 
Zelfstandige functie. Duo met projectleider, die voortgang en planning bewaakt. 
 
Resultaatgebieden 
- analyseren van een onderwerp en deze analyse vertalen naar onderzoeksvragen; 
- zoeken en m.n. beoordelen van wetenschappelijke literatuur; 
- volgen relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en vertalen naar richtlijnen; 
- ontwikkelen en schrijven van (multidisciplinaire) richtlijnen; 
- voorbereiden/begeleiden/ondersteunen van werkgroep voor richtlijnontwikkeling; 
- in kaart brengen relevante stakeholders; 
- contacten onderhouden met relevante personen en instanties binnen en buiten de KNOV en 

vertegenwoordigen van de KNOV;  
- creëren draagvlak; 
- uitzetten richtlijnen voor commentaar bij leden en externe stakeholders; 
- verwerken commentaar; 
- inbrengen richtlijnen ter autorisatie bij Commissie Standaarden (vh VAS) en bestuur; 
- input geven aan communicatie-adviseur tbv communicatie over richtlijnen (kernboodschap 

bijv.); 
- opstellen plan van aanpak voor implementatie (analyseren van de impact van een aan te 

bevelen richtlijn met het oog op landelijke implementatie en een (inhoudelijke) bijdrage 
leveren aan de implementatie van de ontwikkelde producten); 

- beantwoorden van beroepsinhoudelijke vragen van KNOV-leden en derden op het eigen 
aandachtsgebied. 

 
Functie-eisen 

Kennis 

- afgeronde Masteropleiding verloskunde evidence-based practice, geneeskunde, 
gezondheids- of biomedische wetenschappen; 

- de toewijding om te werken vanuit het fysiologisch paradigma; 
- ervaring en/of affiniteit met het ontwikkelen van richtlijnen en standaarden; 
- kennis van epidemiologie en onderzoeksmethoden; 
- ervaring met systematisch literatuuronderzoek; 
- aantoonbaar expertise op het onderwerp of minimaal affiniteit met het onderwerp van de 

richtlijn 

Vaardigheden 
- resultaatgericht; 
- in staat (multidisciplinaire) richtlijnen te ontwikkelen in situaties met tegengestelde belangen 

waarbij (soms) weerstanden overwonnen moeten worden; 
- in staat op grond van de eigen inhoudelijke expertise contacten met andere 

beroepsgroepen/organisaties te onderhouden en de agenda te beïnvloeden; 
- teamplayer en in staat samen te werken met verloskundigen en beleidsmedewerkers; 
- in staat projectmatig te werken; 
- proactieve probleemoplossende houding; 
- communicatief, zowel mondeling als schriftelijk vaardig; 
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- basisvaardigheden wetenschappelijk onderzoek; 
- levert kwalitatief goede producten af die getuigen van grote mate van zorgvuldigheid; 
- enthousiasmerend, volhardend, doorzettingsvermogen. 
 
Inschaling 
FWG 60 IPnr 42-48 (schaal 7-12).  
Hoogte afhankelijk van complexiteit, benodigde ervaring en kennis van het onderwerp. 
 
 

Richtlijnontwikkelaar B  

 

Doel van de functie 
met  Richtlijnontwikkelaar A (mede )ontwikkelen, actualiseren en schrijven van richtlijnen die 
gelden voor de hele branche.  
 
Leiding geven/ krijgen 
Wordt aangestuurd door Richtlijnontwikkelaar A.  
 
Resultaatgebieden 
- analyseren van een onderwerp en deze analyse vertalen naar onderzoeksvragen; 
- zoeken en m.n. beoordelen van wetenschappelijke literatuur; 
- mede ontwikkelen en schrijven van (multidisciplinaire) richtlijnen; 
- ondersteunen bij voorbereiden van werkgroep voor richtlijnontwikkeling; 
- in kaart brengen relevante stakeholders; 
- verwerken commentaar van betrokken partijen; 
- meeschrijven aan plan van aanpak voor implementatie;  
- beantwoorden van beroepsinhoudelijke vragen van KNOV-leden en derden op het eigen 

aandachtsgebied. 
 
Functie-eisen 

Kennis 

- afgeronde Masteropleiding verloskunde evidence-based practice, geneeskunde, 
gezondheids- of biomedische wetenschappen; 

- de toewijding om te werken vanuit het fysiologisch paradigma; 
- affiniteit met het ontwikkelen van richtlijnen en standaarden; 
- kennis van epidemiologie en onderzoeksmethoden; 
- ervaring met systematisch literatuuronderzoek; 
- affiniteit met het onderwerp van de richtlijn. 

Vaardigheden 
- resultaatgericht; 
- teamplayer en in staat samen te werken met verloskundigen en beleidsmedewerkers; 
- in staat projectmatig te werken; 
- proactieve probleemoplossende houding; 
- communicatief, zowel mondeling als schriftelijk vaardig;  
- basisvaardigheden wetenschappelijk onderzoek; 
- levert kwalitatief goede producten af die getuigen van grote mate van zorgvuldigheid. 
 
Inschaling 
FWG 60 IPnr 28-40 (schaal 0-6).  
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Documentalist 
 

Doel van de functie 
Zoeken, verkrijgen en het beheren van wetenschappelijke literatuur en informatie.   
 
Leiding geven/ krijgen 
De documentalist rapporteert aan de projectleider/RL-ontwikkelaar. Krijgt opdrachten van de 
richtlijnontwikkelaar(s).  
 
Resultaatgebieden 

- analyseren van specialistische onderwerpen/onderzoeksvragen en deze analyse vertalen  naar 
zoekvragen; 

- uitvoeren van literatuursearch; 
- vastleggen en verantwoorden van de gevolgde procedure en de gebruikte zoekstrategie; 
- verkrijgen van de gevonden literatuur en het beheer hiervan in een databasesysteem. 

 
Functie-eisen 
Kennis 

- HBO werk- en denkniveau; 

- enkele jaren ervaring in soortgelijke functie; 

- aantoonbare ervaring met het zoeken van wetenschappelijke literatuur; 

- opbouwen en beheer van literatuurbestanden. 

 
Vaardigheden 

- analytisch denkvermogen; 

- initiatiefrijk; 

- nauwkeurig; 

- kwaliteitsgericht; 

- resultaatgericht. 

 
Inschaling 
FWG 45.   
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Wetenschappelijk adviseur  
 
Doel van de functie 
Wetenschappelijk antwoord formuleren op vakinhoudelijke vragen (van leden). 
Interpreteren van uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek t.b.v. de dagelijkse praktijk van 
verloskundigen (duiden wetenschappelijk onderzoek) 
 
Leiding geven/krijgen 
Voorselectie vragen door programmamanager. Werkt zelfstandig, sondeert eindresultaat met 
collega-wetenschappelijk adviseur en rapporteert aan programmamanager. 
 
Resultaatgebieden 

- helder krijgen van de (achtergrond bij) de vraag; 
- doen van wetenschappelijk literatuuronderzoek; 
- analyseren en duiden van wetenschappelijk literatuuronderzoek; 
- vertalen van de bevindingen naar een eenduidig, duidelijk en praktijkgericht advies. 

 
Functie-eisen 
Kennis 

- verloskundige met een afgeronde Masteropleiding verloskunde evidence-based practice, 

geneeskunde, gezondheids- of biomedische wetenschappen;  

-  of: niet-verloskundige, maar dan wel met specifieke kennis bijv. op gebied van diëtetiek en  

       affiniteit met verloskunde;  
- toewijding om te werken vanuit het fysiologisch paradigma; 

- kennis van epidemiologie en onderzoeksmethoden; 

- kennis van de eerste en tweedelijns geboortezorg in het algemeen en de rol van de 

verloskundige in het bijzonder; 

- ervaring met systematisch literatuuronderzoek; 

- mondelinge en schriftelijk vaardig. 

 
Vaardigheden 

- communicatief, zowel mondeling als schriftelijk vaardig;  
- empathisch; 
- analytisch; 
- pragmatisch; 
- helikopterview. 

 
Inschaling 
FWG 60 IPnr 28-40 (schaal 0-6).  
(minder complex speelveld, je doet het samen, niveau RL-ontwikkelaar B) 
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Projectmedewerker  
 

Doel van de functie 

Ondersteunt projectleider op inhoud.  
 
Leiding geven/ krijgen 
Werkt onder leiding van de projectleider.  
 
Resultaatgebieden 

- uitvoeren en coördineren van activiteiten die voortvloeien uit het projectplan;   

- uitzoeken van onderwerpen; 

- meeschrijven aan (deel-)plannen;  

- ondersteunen bij bijeenkomsten;  

- onderhouden communicatie met derden (op uitvoerend niveau). 

 
Functie-eisen 
Kennis 

- HBO werk- en denkniveau; 

- minimaal 2 jaar werkervaring. 

 
Vaardigheden 

- zelfstandig werken; 
- analytisch vermogen;  
- nauwgezet; 
- assertief en pro-actief; 
- communicatief, zowel mondeling als schriftelijk vaardig;  
- klant- en resultaatgericht. 

 
Inschaling 
FWG 55. 
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Projectondersteuning (secretarieel) 

 

Doel van de functie 

Zorgen voor een efficiënte en effectieve administratieve en secretariële projectondersteuning.  
 
Leiding geven/ krijgen 
Werkt onder leiding van de projectleider.  
 
Resultaatgebieden 

- organiseren van in- en externe bijeenkomsten en vergaderingen; 
- opstellen van agenda en ter beschikking stellen van vergaderstukken; 

- planningen opstellen; 

- actiepunten bewaken; 

- documenteren project documenten;  

- verzorgen van de informatievoorziening aan betrokkenen; 

- opstellen van projectcorrespondentie en zorgdragen voor correcte uitgaande formele stukken;  

- zorgen voor adequate projectadministratie; 

- attenderen van projectleider op gemaakte afspraken en indien nodig op mogelijke problemen 

met werk/afstemming en planning. 

 
Functie-eisen 
Kennis 

- MBO werk- en denkniveau; 

- ervaring als secretaresse; 

- beschikt over aantoonbare kennis en meer dan twee jaar ervaring op het gebied van het 

ondersteunen van projecten. 

 
Vaardigheden 

- plannen en organiseren; 
- assertief en pro-actief; 
- communicatief, zowel mondeling als schriftelijk vaardig;  
- flexibel; 
- klant- en resultaatgericht. 

 
Inschaling 
FWG 40 (45  te hoog, in CAO 40 gewone secr )MBO) en 45 dir secr of PA voor directeur (HBO) 
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Communicatie-adviseur 
 

Doel van de functie 
Verzorgen van de communicatie rond een project.  
 
Leiding geven/krijgen 
Krijgt briefing van en rapporteert aan projectleider. Werkt zelfstandig.  
 
Resultaatgebieden 

- opstellen communicatieplan (wat wanneer communiceren, aan wie en hoe); 
- (on-)gevraagd advies aan projectleider; 
- ontwikkelen communicatiemiddelen; 
- schrijven teksten; 
- aanleveren nieuwsberichten; 
- aansturen toeleveranciers. 

 
Functie-eisen 
Kennis 

- HBO werk- en denkniveau, met communicatie achtergrond; 

- affiniteit en ervaring met sociale media; 

- minimaal 5 jaar relevante werkervaring. 

 
Vaardigheden 

- kwaliteitsgericht;  
- plannen en organiseren; 
- creatief; 
- communicatief, zowel mondeling als schriftelijk vaardig;  
- klant- en resultaatgericht.  

 
Inschaling 
FWG 55.  
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Beleidsadviseur 
 
Doel van de functie 
Vertegenwoordigt de bedrijfstak op verschillende aandachtsgebieden en initieert en ontwikkelt 
samen met de leden beleidsstandpunten, die ook worden uitgedragen en geïmplementeerd. 
Beïnvloedt de beleidsvorming in een gangbare bestuurlijke omgeving, in lijn met de vastgestelde 
kaders door KNOV. Draagt bij aan de optimale belangenbehartiging van de leden. 
 
Plaats in de organisatie 
Krijgt opdracht van en rapporteert aan de betrokken Programmamanager.  
  
Resultaatgebieden 
- signaleert en onderzoekt relevante ontwikkelingen voor beleid en analyseert kwantitatieve 

en kwalitatieve informatie hierover; 
- behandelt zelfstandig meerdere uiteenlopende aandachtsgebieden en legt waar wenselijk 

relaties;  
- bouwt interne en externe netwerken op en onderhoudt deze; 
- initieert proactief beleidsvoorstellen met oog voor creatieve en innovatieve oplossingen en 

draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van beleid; 
- formuleert in overleg met leden gedragen standpunten; 
- functioneert als projectleider; 
- beïnvloedt de beleidsvorming door het uitdragen en uitvoeren van beleidsstandpunten in 

diverse gremia;  
- geeft gefundeerde adviezen op basis van specialistische kennis en ervaring en houdt daarbij 

rekening met afbreukrisico’s; 
- verstrekt informatie aan zowel interne als externe partijen en beantwoordt vragen; 
- zorgt voor de inhoudelijke organisatie en coördinatie van vergaderingen en bijeenkomsten 

en neemt hierin een sturende en/of leidende rol;  
- werkt samen met anderen gecoördineerd en projectmatig aan gemeenschappelijke doelen; 
- fungeert zowel intern als extern als aanspreekpunt op een aantal onderwerpen. 
 
Functie-eisen 
Kennis 
- HBO/WO-academisch werk- en denkniveau;  

- ervaring met en kennis van de (geboorte-)zorg, de markt en relevante partijen;  
- ervaring met projectmatig werken; 
- ervaring met beleid maken en implementeren;  
- onderhandelingsvaardigheden.  
 
Vaardigheden 
- omgevingssensitiviteit; 

- luisteren;  
- overtuigen; 
- flexibiliteit;  
- samenwerken;  
- communicatief, zowel mondeling als schriftelijk vaardig;  
- klant- en resultaatgericht.  

 
Inschaling 
FWG 60. Als het gaat om (adviseren over) implementatie van beleid dan FWG 55. 
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BIJLAGE 3 

HANDVATTEN VOOR DE INKOOPPRAKTIJK 

 

Wanneer moet ik een offerte opvragen? 

Tabel B: Drempelbedragen excl. BTW voor inhuur externen  

Drempelbedrag* Offerteprocedure Taak budgethouder Taak bureaumanager 

< € 15.000 Ten minste 1 offerte - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Aantonen 
marktconformiteit 

Advies op aanvraag 

> € 15.000 

< € 30.000 

Ten minste 2 offertes - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Aantonen 
marktconformiteit 

Advies op aanvraag 

 

> € 30.000 

 

Ten minste 3 offertes - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Meldingsplicht bij 
aandachtsfunctionaris 

Verplicht advies 

 

* Het drempelbedrag bevat de totale ingeschatte waarde van de totale opdracht, ook als deze in delen 

wordt verstrekt. 

 

Tabel C: Drempelbedragen excl. BTW voor producten diensten 

Drempelbedrag* Offerteprocedure Taak budgethouder Taak bureaumanager 

< € 2.500 Ten minste 1 offerte - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Aantonen 
marktconformiteit 

Advies op aanvraag 

> € 2.500 

< € 10.000 

Ten minste 2 offertes - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Aantonen 
marktconformiteit 

Advies op aanvraag 

> € 10.000 

 

Ten minste 3 offertes - Eigen 
verantwoordelijkheid 

- Meldingsplicht bij 
aandachtsfunctionaris 

Verplicht advies 

* Het drempelbedrag bevat de totale ingeschatte waarde van de totale opdracht, ook als deze in delen 

wordt verstrekt. 
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Definitie totale opdrachtwaarde: 

De totale opdrachtwaarde betreft de totale financiële waarde die in opdracht wordt gegeven. 

Voorbeeld: 

- Externe inhuur voor 8 uur per week 

- Gedurende 50 weken 

- Tegen een uurtarief van 40 euro 

Totale opdrachtwaarde is: € 16.000 (8 uur x 50 weken x 40 euro) 

 

 

Tot welk bedrag mag ik inkopen en met wie? 

 

Procuratiehouders 

Bedrag in € Procuratiehouders* Bevoegdheid* 

 
> 30.000,- 

 
Bestuurders  
 

Gezamenlijk bevoegd** 
  

> 15.000,- 
 

≤ 30.000,- 
 

Directeur  
 

Gezamenlijk bevoegd  
met bestuurder*** 

  
* Raadpleeg altijd een recent uittreksel KvK en de statuten van de vereniging voor een actueel 
overzicht van procuratiehouders en de volledig uitgewerkte geldende beperkingen per 
procuratiehouder. 
**Voorzitter tezamen met bestuurslid (artikel 14.1 statuten ref: fp2021.003125.01). 
***Directeur tezamen met bestuurslid (artikel 14.1 statuten ref: fp2021.003125.01).  

 

Gemandateerden  

Bedrag in € Gemandateerden* Bevoegdheid* 

 
≤ 15.000,- 

 
Aangewezen budgethouders 
  

Gezamenlijk bevoegd 
met bureaumanager of diens leidinggevende 

  
 

≤ 500,- 
  

 
Office Manager  
  

Met gelimiteerde bankpas  
door de administratief medewerker  

* Raadpleeg altijd een recent uittreksel KvK voor een actueel overzicht van procuratiehouders en de 
volledig uitgewerkte geldende beperkingen per procuratiehouder.  

 

Wie zijn de Aangewezen budgethouders? 

Voor de rol en verantwoordelijkheid als budgethouder in het inkoopproces, zijn namens de KNOV de 

volgende functionarissen aangewezen: 
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▪ Directeur 

▪ Bureaumanager 

▪ Sr. Programma Managers 

▪ Sr. PA Adviseur 

Uitsluitend deze functionarissen kunnen de rol van budgethouder invullen in het hiervoor opgenomen 

RACI model ten aanzien van de rollen en verantwoordelijkheden in het inkoopproces. 

 

Wat houdt het 4-ogen-principe in? 

Dat altijd minimaal twee bevoegde personen goedkeuring geven voor het verstrekken van opdrachten 

waarbij namens de KNOV een financiële verplichting wordt aangegaan. 

 

Wat als ik iemand ken? 

Op het moment dat je er achter komt dat je een (rechts)persoon kent, maak je daar direct melding 

van bij je direct leidinggevende. Denk bijvoorbeeld aan familie, kennissen of eerder opgedane 

(zakelijke) contacten. 

De melding richting je leidinggevende leg je schriftelijk vast inclusief de acties die daarop zijn 

ondernomen. Deze melding en ondernomen acties documenteer je in het inkoopdossier. 

 

Opmerking 

Deze bijlage is bedoeld als handvat voor de dagelijkse praktijk. Het inkoopbeleid bevat echter meer 

aanwijzingen en gedetailleerdere informatie. Het inkoopbeleid is daarom altijd leidend ten opzichte 

van deze bijlage. 



• eerlijkheid 

• geheimhouding 

• betrouwbaarheid 

• niet-schadelijk gedrag 

Zakelijk fatsoen 
• niet samenspannen 

• vermijden van 

gedwongen winkelnering 

Vrije mededinging 

Duurzaamheid 

• respect voor mensen 

• én milieu 

• én winstgevendheid 

(people – planet – profit) 

Deskundigheid 
en objectiviteit 

• innemen van een 

onafhankelijke positie 

• verschaffen van juiste 

informatie en oordelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVI GEDRAGSCODE 

‘Handreiking verantwoord 

inkopen’ 
Oktober 2012 

 

 

 

HET K E N N I S N E T W E R K  VOOR I NK O OP  EN S UPPL Y  M ANA G EM EN T  



 

Voorwoord 
 
 

NEVI vindt het van zeer groot belang dat inkoopprofessionals ethisch handelen. Daarom is 

een nieuwe NEVI Gedragscode ontwikkeld die inkopers handreikingen biedt bij het omgaan met 

ethische dilemma’s in het inkoopproces. De code geeft niet op alle vragen antwoord. Indien 

gewenst kan de NEVI Commissie Ethiek worden benaderd om uitspraken te doen over een 

kwestie. 

 

We hebben ervoor gekozen te werken met principes in plaats van regels, omdat regels vaak 

alleen uitdrukken wat wel mag en wat niet. Principes kun je veel ruimer inzetten en geven 

aan hoe inkoopprocessen idealiter verlopen. Onze leden kunnen die ‘best practice’ vergelijken 

met hun eigen situatie en waar wenselijk aanpassingen maken in hun werkwijze. Zo maken we 

samen het inkoopvak in Nederland beter. 

 

De NEVI Gedragscode is opgesteld door de Werkgroep Integriteit, die bestaat uit Ronald 

van Berkel, Wicher Bos, Karel Haag, Jos Moonen, Annelies Niesert, Arie Slingerland en John 

van Veen. De werkgroep stelt uw feedback zeer op prijs, u kunt uw vragen of opmerkingen 

toesturen via info@nevi.nl. 

  

mailto:info@nevi.nl


HET K E N N I S N E T W E R K  VOOR I NK O OP  EN S UPPL Y  M ANA G EM EN T  HET K E N N I S N E T W E R K  VOOR I NK O OP  EN S UPPL Y  M ANA G EM EN T  
 

• eerlijkheid 

• geheimhouding 

• betrouwbaarheid 

• niet-schadelijk gedrag 

Zakelijk fatsoen 

• niet samenspannen 

• vermijden van 

gedwongen winkelnering 

Vrije mededinging 

Duurzaamheid 

• respect voor mensen 

• én milieu 

• én winstgevendheid 

(people – planet – profit)  

  

Samenvatting 
 

 
Kernwaarden NEVI gedragscode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NEVI vindt het van zeer groot belang dat inkoopprofessionals ethisch handelen en ontwikkelde 

daarom een nieuwe NEVI Gedragscode die inkopers, maar ook alle andere betrokkenen/ 

belanghebbenden bij het inkoopproces, handreikingen biedt bij het omgaan met ethische 

dilemma’s in het werk. 

 

Aan de code liggen vier kernwaarden ten grondslag: 

 

• Zakelijk fatsoen, 

• Deskundigheid en objectiviteit, 

• Vrije mededinging, en 

• Duurzaamheid. 

 

Waar het om gaat is dat een inkoopprofessional eerlijk, integer en betrouwbaar is, handelt in 

overeenstemming met vaktechnische standaarden en beslissingen neemt op basis van feiten 

in plaats van eigenbelang. Betrokkenen in het inkoopproces verdienen gelijke kansen en het is 

zaak een gezonde balans te vinden tussen winstgevendheid, mens en milieu. 

De NEVI Gedragscode is een resultante van de vier kernwaarden en bestaat uit de kernthema’s 

1 Wet- en regelgeving, 

2 Persoonlijke belangen, 

3 Gedrag naar concurrenten, en 

4 Maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

In het kort komt het erop neer dat de inkoopprofessional integer is, altijd probeert om ethisch 

juist te handelen en ervoor open staat om te leren. Hij neemt de geldende wetten en regels in 

acht, respecteert eerlijke concurrentie, behandelt zakelijke partners rechtvaardig en scheidt 

zakelijke en persoonlijke belangen. Hij beschermt handels- en bedrijfsgeheimen en is zich 

bewust van zijn positie bij het gebruik van social media. 

 

Buiten de NEVI Gedragscode kan de inkoopprofessional bij een urgent dilemma de NEVI 

Commissie Ethiek om advies vragen via het secretariaat van NEVI (info@nevi.nl). 

 
Deskundigheid 
en objectiviteit 
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I Introductie II Kernwaarden 
 
 

NEVI en haar leden zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid richting 

klanten en leveranciers maar ook naar het milieu, de samenleving als geheel en niet te 

vergeten de eigen organisatie. Daarbij gelden vier kernwaarden, te weten: 

 

• Zakelijk fatsoen, 

• Deskundigheid en objectiviteit, 

• Vrije mededinging, en 

• Duurzaamheid 

 

De NEVI Gedragscode is bedoeld om duidelijk te maken welk belang wij hechten aan die 

vier principes, die we in hoofdstuk II nader zullen omschrijven. In hoofdstuk III volgt dan de 

eigenlijke NEVI Gedragscode, die van toepassing is per 10 oktober 2012 en de eerdere “NEVI 

beroepscode voor de inkoper” vervangt. 

 

De NEVI Gedragscode is bestemd voor iedere inkoopprofessional die lid is van de NEVI. Ze 

is bedoeld als toetssteen bij alle zakelijke contacten die de inkoopprofessional onderhoudt, 

maar geldt soms ook buiten het professionele domein, als privéactiviteiten mogelijk een relatie 

hebben met het werk. 

 

De NEVI Gedragscode voldoet aan de basisprincipes van de UN Global Compact. Ze is verder 

opgesteld in lijn met de ‘ILO Conventions’ (International Labor Office), de ‘United Nations’ 

Universal Declaration of Human Rights’, de ‘UN Conventions on the Rights of the Child’, 

de ‘Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination of Women’ en de ‘OECD 

Guidelines for Multinational Companies’ (zie bijlage 1). 

 

Het is belangrijk dat iedereen begrijpt dat ‘goed gedrag’ heel goed kan betekenen dat méér 

gedaan wordt dan gedragscodes en richtlijnen voorschrijven. Uiteindelijk gaat het erom dat 

onze leden handelen in de ‘geest’ van de NEVI Gedragscode en niet naar de ‘letter’. De code 

biedt dan ook geen afvinklijstje, maar wél een aantal handreikingen en principes die relevant 

zijn voor inkoopprofessionals in Nederland. 

 

We beschrijven nu de vier kernwaarden die ten grondslag liggen aan de NEVI Gedragscode. 

Dat zijn: Zakelijk fatsoen, Deskundigheid en objectiviteit, Vrije mededinging en Duurzaamheid. 

 

Zakelijk fatsoen 

Hiermee bedoelen we dat een inkoopprofessional eerlijk en betrouwbaar is en anderen 

geen schade toebrengt. In het inkoopproces handelt hij naar eer en geweten en spreekt hij 

altijd de waarheid, opdat belanghebbenden niet worden misleid. Vertrouwelijke informatie 

wordt niet aan derden verstrekt, tenzij er wettelijke of professionele plichten zijn die het 

noodzakelijk maken dit wel te doen. Vertrouwelijke informatie wordt nooit gebruikt om er zelf 

beter van te worden. De inkoopprofessional leeft de voor hem relevante wet- en regelgeving 

na en onthoudt zich van handelingen die het beroep in diskrediet kunnen brengen. De 

inkoopprofessional heeft respect voor andere culturen en gebruiken. 

 

Deskundigheid en objectiviteit 

Een inkoopprofessional verstrekt wanneer daarom gevraagd wordt, en er geen wettelijke 

bezwaren of geheimhoudingsplichten in het spel zijn, altijd de juiste informatie en probeert 

op basis van gedegen kennis en ervaring de juiste keuzes te maken. Hij handelt in alle 

omstandigheden integer, gedegen en in overeenstemming met vaktechnische standaarden. Om 

dat laatste te kunnen doen, stelt de inkoopprofessional zich voortdurend op de hoogte van 

nieuwe relevante ontwikkelingen in zijn vakgebied. 

 

Met objectiviteit bedoelen we dat de inkoopprofessional zijn oordeel baseert op feiten en niet op 

vooroordelen of eigenbelang. Hij staat niet open voor ongepaste beïnvloeding door derden en 

vermijdt iedere relatie die zijn professionele en onafhankelijke oordeel op ongewenste wijze zou 

kunnen beïnvloeden. 

 

Vrije mededinging 

Hiermee wordt bedoeld: niet-samenspannen, het bieden van gelijke kansen voor alle potentiële 

leveranciers bij het meedingen naar een opdracht, het kiezen van leveranciers op basis van 

objectieve criteria en het voorkomen van gedwongen winkelnering. 

 

Duurzaamheid 

Daarmee bedoelen we dat de inkoopprofessional streeft naar winstgevendheid maar 

tezelfdertijd respect heeft voor mens én milieu: People, Planet, Profit. 

 

De vier kernwaarden staan niet los van elkaar, maar ontlenen kracht aan hun onderlinge 

samenhang. Als kernwaarden met elkaar botsen moet een zorgvuldige afweging worden 

gemaakt om duidelijk te krijgen wat de beste handelswijze is. NEVI en meer in het bijzonder de 

NEVI Commissie Ethiek kan daarbij om advies worden gevraagd. 
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III De NEVI Gedragscode 
 

In hoofdstuk II hebben we de vier kernwaarden op basis waarvan de NEVI Gedragscode is 

opgesteld, benoemd. Hieruit vloeit de NEVI Gedragscode voort, die bestaat uit de volgende 

kernthema’s: wet- en regelgeving, persoonlijke belangen, gedrag naar concurrenten en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

Algemeen 

De inkoopprofessional is integer, probeert altijd om ethisch juist te handelen en staat ervoor 

open om te leren en zowel zichzelf als collega’s en de inkoopbranche als geheel beter te maken. 

 

1. Wet- en regelgeving 

Bij alle zakelijke activiteiten in welk land dan ook neemt de inkoopprofessional de geldende 

wetten en regels in acht. Zakelijke partners worden altijd rechtvaardig behandeld en afspraak 

is afspraak, dus contracten worden altijd nagekomen. 

 

2. Persoonlijke belangen 

De inkoopprofessional maakt een zorgvuldige scheiding tussen zakelijke en persoonlijke 

belangen. Inkoopbeslissingen worden onafhankelijk en objectief genomen. 

 

De anticorruptiewetgeving wordt nageleefd, wat wil zeggen dat er in algemene zin geen 

persoonlijke voordelen in natura worden aangeboden, beloofd, verleend of goedgekeurd om 

• een bevoorrechte positie in de zakelijke transacties te verkrijgen, 

• de zakelijke relatie op een onwenselijke of verboden manier te beïnvloeden, 

• of de professionele onafhankelijkheid van de zakenpartner in gevaar te brengen. 

 

Evenmin zal de inkoopprofessional persoonlijke voordelen eisen of aanvaarden in de omgang 

met zakelijke partners. Uitzonderingen zijn kleine gewoonten die vallen binnen de grenzen van 

de normale zakelijke praktijk als het gaat om gastvrijheid, beleefdheid en (lokale) gebruiken. 

 

Het opstellen van een richtlijn, door de organisatie waar de inkoopprofessional werkzaam is, 

met betrekking tot het aanbieden en ontvangen van geschenken en het aanvaarden van 

uitnodigingen voor zakelijk entertainment en evenementen, kan duidelijkheid bieden en 

uitzonderingen toestaan voor het geven of krijgen van geschenken van geringe waarde en van 

een symbolische betekenis. Ook over andere zaken die mogelijk begrenzing behoeven, zoals 

zakelijke maaltijden en bedrijfsuitjes, kan in zo’n richtlijn duidelijkheid worden geschapen. 

 

3. Gedrag naar concurrenten 

De inkoopprofessional respecteert eerlijke concurrentie en dus ook de wetten en regels 

die mededinging handhaven en bevorderen en samenspanning en het maken van onderlinge 

prijsafspraken verbieden. 

4. Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

a. Dwangarbeid 

De inkoopprofessional verwerpt elke vorm van dwangarbeid en respecteert de regelgeving van 

de Verenigde Naties over mensenrechten en de rechten van kinderen. In het bijzonder verbindt 

hij zich aan het Verdrag betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces 

(Verdrag Nr.138 van de International Labor Office, de ‘ILO’) en het Verdrag betreffende het 

verbod van en het onmiddellijk in actie komen voor de uitbanning van de ergste vormen van 

kinderarbeid (Verdrag Nr.182 van de ILO). Als nationale regelgeving voorziet in strengere 

maatregelen heeft deze voorrang boven internationale afspraken. 

 

b. Discriminatie 

De inkoopprofessional gaat verder, binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving, alle 

vormen van discriminatie tegen, met name oneerlijke of ongelijke behandeling op grond van 

geslacht, ras, handicap, etnische of culturele afkomst, godsdienst of maatschappijvisie, leeftijd 

of seksuele geaardheid. 

 

c. Behandeling van werknemers 

Binnen de kaders van de nationale wettelijke bepalingen beschermt hij de werknemers en hun 

gezondheid op de werkplek. De inkoopprofessional ondersteunt de voortdurende ontwikkeling 

van dit proces ter verbetering van de werkomgeving. 

 

De inkoopprofessional respecteert, binnen de grenzen van de geldende wet- en regelgeving, 

het recht van vereniging voor werknemers. Hij stimuleert de duurzame bescherming van 

het milieu voor de huidige en toekomstige generaties. Wet- en regelgeving betreffende de 

bescherming van het milieu zal worden nageleefd en milieuvriendelijke acties van medewerkers 

worden aangemoedigd. 

 

d. Omgaan met vertrouwelijke informatie 

De inkoopprofessional draagt zorg voor de bescherming van handels- en bedrijfsgeheimen. 

Vertrouwelijke informatie en ook vertrouwelijke documenten zullen alleen aan derden worden 

onthuld of via andere vormen toegankelijk worden gemaakt met uitdrukkelijke toestemming of 

op rechterlijk bevel. 

 

e. Social media 

De inkoopprofessional is zich bewust van belangen van anderen bij het gebruik van 

social media, ook als hij een privémening verkondigt. Op grond van zijn positie zal de 

inkoopprofessional nagaan of en wat hij op persoonlijke titel kan publiceren. 
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IV NEVI Commissie Ethiek V Slotopmerkingen 
 
 

De NEVI Gedragscode biedt in veel gevallen een antwoord op de vraag hoe in een bepaalde 

omstandigheid te handelen. Als de inkoopprofessional bij een urgent dilemma twijfelt en niet 

tot een doorbraak weet te komen, ook niet na consultatie van een collega, leidinggevende of 

vertrouwenspersoon binnen de organisatie, kan hij via het secretariaat van NEVI de Commissie 

Ethiek om advies vragen. 

 

Ook als de inkoopprofessional een principieel antwoord wil op een vraag kan hij de commissie 

om een generieke uitspraak of een normatief standpunt verzoeken. De uitspraken van de 

commissie zijn niet-bindend. 

 

De Commissie zal ook proactief dilemma’s op tafel leggen en de gedragscode middels 

zogenoemde ‘moresprudentie’ (ethische jurisprudentie) steeds aanpassen aan de actualiteit. 

Die aanpassingen zullen openbaar gemaakt worden. 

 

De inkoopprofessional wordt opgeroepen om de NEVI Gedragscode actief te delen met zijn 

leveranciers en andere zakelijke partners om de naleving ervan te bevorderen. Ook wordt hij 

opgeroepen om zijn leveranciers te vragen de NEVI Gedragscode weer met diens contacten te 

delen om de principes zo breed mogelijk te delen binnen de inkoopbranche in Nederland. 

 

De inkoopprofessional zal ook zijn medewerkers informeren over de NEVI Gedragscode en over 

mogelijke veranderingen in de workflow die eruit voortvloeien. Het spreekt natuurlijk vanzelf 

dat het hem vrij staat om gedragscodes in te voeren met hogere eisen betreffende ethisch 

handelen dan de NEVI Gedragscode. 
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Bijlage 1: Hyperlinks van 
genoemde verdragen en 
verklaringen 

‘UN Global Compact’ http://goo.gl/99S7m 

‘ILO conventions’ http://goo.gl/SYS2Q 

‘Universal Declaration of Human Rights’ http://goo.gl/hxno 

‘UN Conventions on the Rights of the Child’ http://goo.gl/2F8lA 

‘Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination of Women’ http://goo.gl/vTS3a 

‘OECD Guidelines for Multinational Companies’ http://goo.gl/dPNZM 

Bijlage 2: Reglement 
NEVI Commissie Ethiek 

De taken van de Commissie Ethiek, die een adviserende functie heeft, luiden: 

• Zaken beoordelen en toetsen aan de NEVI Gedragscode. 

• Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over ethische vraagstukken. 

• Moresprudentie ontwikkelen en formuleren van beleid en richtlijnen op moreel vlak. 

• Moresprudentie, adviezen en uitspraken publiceren zodat het ethisch standpunt van de 

NEVI voor een ieder helder is. 

• Het zelfvertrouwen versterken van NEVI-leden en andere belanghebbenden bij het 

inkoopproces voor wat betreft ethische kwesties. 

• Bespreken van en zo nodig adviseren over maatschappelijke kwesties en ontwikkelingen 

met een relevante inkoop-impact die om een normatief standpunt van NEVI vragen. 

• Dilemma’s verduidelijken en argumentatiestructuren in kaart brengen. 

 

De Commissie Ethiek toetst primair aan de NEVI Gedragscode. Voorts betrekt de 

Commissie Ethiek standpunten en bevindingen van gerenommeerde en gezaghebbende 

belangenorganisaties in haar oordeelsvorming. 

 

De Commissie Ethiek kent een brede samenstelling en bestaat uit vijf gezaghebbende leden. 

Het voorzitterschap wordt vervuld door een onafhankelijke persoon met een gezaghebbende 

maatschappelijke positie. De secretaris is bij voorkeur een jurist. 

 

De Commissie kiest uit haar midden een vicevoorzitter. De voorzitter en de leden van de 

Commissie worden benoemd door het Algemeen Bestuur voor een periode van vier jaar. 

Herbenoeming is twee keer mogelijk voor een periode van telkens vier jaar. De secretaris stelt 

een rooster van aftreden op. De leden kunnen op eigen verzoek tussentijds aftreden. 

 

Indien een Commissielid zijn verplichtingen die uit het lidmaatschap van de Commissie 

voortvloeien onvoldoende nakomt en/of bij gebleken ongeschiktheid kan het Commissielid, 

op voordracht van de voorzitter en vicevoorzitter en gehoord door de Commissie, door het 

Algemeen Bestuur worden ontheven uit zijn functie. 
 

  

http://goo.gl/99S7m
http://goo.gl/SYS2Q
http://goo.gl/hxno
http://goo.gl/2F8lA
http://goo.gl/vTS3a
http://goo.gl/dPNZM


 

 

 

 

Profielen 

 
Voorzitter 

Een persoon met voldoende overwicht en statuur op grond van maatschappelijke functies 

om als voorzitter van de Commissie Ethiek weloverwogen besluiten te garanderen die kunnen 

rekenen op voldoende draagvlak binnen NEVI en de samenleving. 

 

Leden van de commissie 

Zijn onafhankelijk, politiek ‘neutraal’, maatschappelijk betrokken en kennen een diverse 

achtergrond qua sector. 

 

Extern ethicus 

Bezit wetenschappelijke expertise op ethisch vlak en bij voorkeur ook op het gebied van 

gedragscodes en arbitrage. 

 

Verslaglegging 

De Commissie komt zo vaak als noodzakelijk bijeen om adviesaanvragen van een oordeel te 

voorzien. Casussen kunnen ook achteraf ter toetsing worden voorgelegd. 

 

De vergaderingen van de Commissie zijn niet openbaar. Ter vergadering kunnen slechts 

besluiten worden genomen indien tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. 

Besluiten worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen. Van elke vergadering 

wordt een verslag/besluitenlijst gemaakt. De secretaris is hiervoor verantwoordelijk. De 

verslaglegging is vertrouwelijk. 

 

De Commissie brengt jaarlijks aan het Algemeen Bestuur verslag uit van haar werkzaamheden 

in het afgelopen kalenderjaar. 

 

Werkwijze 

De voorzitter leidt de vergaderingen van de Commissie en is verantwoordelijk voor de externe 

vertegenwoordiging. Alleen schriftelijke verzoeken om advies worden door de Commissie in 

behandeling genomen. De Commissie kan voor haar eigen oordeelsvorming te allen tijde één of 

meer deskundigen om advies vragen of uitnodigen een vergadering bij te wonen. 

 

Goedkeuring en wijziging van het Commissiereglement 

Goedkeuring van dit Commissiereglement geschiedt door het Algemeen Bestuur. Voorstellen 

tot wijziging van het reglement worden door de Commissie gedaan. Elk voorstel tot wijziging 

moet worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. 

 

 

 

 

Over NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management… 
NEVI is hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Als kenniscentrum van en voor 

inkoopprofessionals en een netwerk van circa 8.000 personen, maakt NEVI inkoopkennis 

toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Dit doet NEVI onder andere 

door het organiseren van congressen en netwerkbijeenkomsten, het geven van opleidingen 

en trainingen, het uitgeven van publicaties en het subsidiëren van hoogleraren, lectoren en 

promovendi op het gebied van inkoop- en supply management. 

 

 

Deze Gedragscode is geïnitieerd en tot stand gekomen door NEVI CPD. 
Het NEVI Continuing Personal Development (CPD) is hét platform voor de supply management 

professional en dé ontwikkelings- & gesprekspartner binnen supply management en draagt bij 

aan verbinding, verbreding, verdieping en innovatie binnen supply management. 

NEVI CPD richt zich op het bijeen brengen van een groep mensen met een gemeenschappelijk 

belang & passie. NEVI CPD creëert een sociaal netwerk waarin persoonlijke ontwikkeling en 

kenniscreatie centraal staat door van elkaar te leren én elkaar aan te jagen. Door kennis, 

ervaring en inzichten te delen om zo nieuwe manieren te ontwikkelen om de hedendaagse 

uitdagingen binnen het supply management succesvol aan te kunnen gaan. 

Gericht op de doelstelling van persoonlijke ontwikkeling organiseren NEVI CPD leden 

bijeenkomsten en events waarbij competentieontwikkeling alsook het ontwikkelen en delen 

van kennis centraal staan. 

Zie voor nadere informatie de website van NEVI CPD: http://www.nevi.nl/cpd 

 

 

 

  HET K E N N I S N E T W E R K  VOOR I NK O OP  EN S UPPL Y  MANAGEMENT  HET K E N N I S N E T W E R K  VOOR I NK O OP  EN S UPPL Y  MANAGEMENT  

http://www.nevi.nl/cpd


 

 

 

 

 

 

 

 2 

   

198 

 

     

     

www.nevi.nl 

 

 

mailto:info@nevi.nl
http://www.nevi.nl/

	20220623_V2.0_Inkoopbeleid KNOV
	Bijlage 1 - Mandaat en Procuratieregeling v 0.2
	Bijlage 2 - Notitie tarifering externe inhuur op subsudieprojecten
	Bijlage 3 - Samenvatting
	Bijlage 4 - NEVI_Gedragscode

