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SIVON Netwerk Inkoop Huisregels 

 

Met deze huisregels zorgen we er samen voor dat het netwerk en het daarbij behorende online 

community platform een veilige, plezierige plek is en blijft voor alle deelnemers.  

Wanneer je je aanmeldt voor het Netwerk Inkoop en het daarbij behorende online community 

platform, ga je expliciet akkoord met deze huisregels. 

Huisregels korte versie: 

1. Alleen voor leden SIVON, gastlidmaatschap op aanvraag; 

2. Alleen voor vaste medewerkers van instellingen; 

3. Maak gebruik van de zoekfunctie; 

4. Benader de ander zoals je zelf benaderd wil worden; 

5. Geen commerciële partijen en commerciële berichten; 

6. Wat je deelt op het platform is altijd op eigen naam en voor eigen risico; 

7. Check vooraf intern of extern of je stukken mag delen; 

8. Maak voor jezelf de afweging of je informatie gaat gebruiken voor eigen doeleinden ja/nee;  

9. Pas op met privacygevoelige info. 

Hieronder vind je de uitgebreide versie van de huisregels. 

 

1. Lid worden van het netwerk? 

Lid worden van het Netwerk Inkoop is kosteloos en je bent van harte welkom als je een vaste, interne 

inkoopfunctie binnen het po of vo vervult EN jouw schoolbestuur lid is van SIVON. 

Is jouw schoolbestuur geen SIVON lid en wil je toch graag aansluiten bij het netwerk? Dat kun je een 

gratis proeflidmaatschap afsluiten voor 6 maanden. Wil je na deze 6 maanden lid blijven, dan is een 

SIVON lidmaatschap vanuit jouw schoolbestuur nodig.   

Een aanmelding voor het netwerk is altijd op persoonlijke titel, bedrijfsaccounts zijn dus niet 

toegestaan. Het netwerk is namelijk voor en door inkopers binnen het po en vo, gewoon echte 

mensen dus.  

Al jouw (registratie)gegevens zijn vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen. Echter, elk gebruik van het 

platform via jouw gebruikersnaam en wachtwoord is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ook wanneer 

jouw gebruikersnaam en wachtwoord door derden worden gebruikt. SIVON is niet aansprakelijk voor 

enige schade die wordt veroorzaakt uit het toekennen en/of toezenden van gebruikersnamen en 

wachtwoorden en uit welk gebruik daarvan ook. Vermoed je dat iemand misbruik heeft gemaakt van 

jouw account? Laat het ons dan weten via netwerken@sivon.nl. 

Inloggegevens voor gebruik van het community platform ontvang je na definitieve bevestiging van 

jouw aanmelding.  

Met jouw registratie geef je SIVON toestemming voor het aan jou versturen van e-mails. Je kan je 

natuurlijk altijd afmelden voor het ontvangen van deze e-mailberichten. 
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Een lidmaatschap is vrijblijvend en kan ieder moment opgezegd worden door een e-mail te sturen 

naar netwerken@sivon.nl.  

 

2. Wees jezelf, respectvol en positief kritisch 

Ga respectvol en beleefd met elkaar om, in normaal Algemeen Beschaaf Nederlands. Zonder al teveel 

emoticons, uitroeptekens en hoofdletters. Een discussie is mooi en daar leren we met elkaar van, maar 

houd het netjes. Reageer altijd op de inhoud en niet op de persoon.  

Tips:  

• Denk bij het plaatsen van een bericht, vraag of reactie hoe je zelf benaderd zou willen worden;  

• Wees op het platform en binnen het netwerk gewoon je ontspannen zelf. De ervaring leert dat 

je dan de meest authentieke, eerlijke reacties terugkrijgt. 

 

3. Plaatsen van een nieuwsbericht, vraag, artikel, activiteit of blog  

Wil je iets delen? Super fijn! Bij vragen, artikelen, nieuwsberichten, activiteiten of blogs kan je de 

thema's aanvinken die bij het onderwerp van jouw bijdrage horen. Maak hier ook gebruik van zodat 

jouw bijdrage op de tijdlijn komt van jouw collega inkopers die dit onderwerp volgen.  

Heb je een vraag, check dan altijd even in de zoekfunctie of jouw vraag al eerder is gesteld en of er al 

antwoorden zijn gegeven. Staat jouw vraag er niet bij, dan laat gerust van je horen. Gebruik voor jouw 

vraag niet het antwoordveld van een vraag van een ander. Maak gewoon een nieuwe vraag aan. Dit 

houdt de discussie overzichtelijk. 

Berichten, reacties en andere activiteiten van deelnemers worden niet vooraf aan plaatsing door 

SIVON, de community manager en/of platform beheerders gelezen of goedgekeurd. Alle bijdragen 

geven uitsluitend het perspectief en de mening weer van de deelnemer die de bijdrage heeft geplaatst 

en vertegenwoordigt niet per se de zienswijze van SIVON. 

Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de (inhoud van) berichten en documenten die je deelt; niet 

een andere deelnemer en ook SIVON niet. Zorg dus voor duidelijkheid en juistheid, goed 

gemotiveerde meningen en/of onderbouwde standpunten. Onderbouw waar mogelijk, jouw bericht 

met een link naar andere bronnen. 

Heb je vragen over het plaatsen van een bericht? Mail dan gerust naar netwerken@sivon.nl. We helpen 

je graag. 

 

4. We doen het samen 

Schroom niet om jouw ervaringen en kennis met andere inkopers te delen, want met iedere bijdrage, 

groot of klein, groeit ons netwerk, en dus groeien wij als inkopers binnen het po en vo. Mooi toch! 

Hou er rekening mee dat het platform indien nodig wordt gemodereerd. Ongewenste teksten kunnen 

worden verwijderd en gebruikers kunnen worden aangesproken op hun gedrag. Zie jij zelf iets wat 

ongepast, onwettig, onwenselijk is? Spreek de gebruiker hier rechtstreeks op aan of geef het door aan 

de moderator door de tekst te rapporteren: netwerken@sivon.nl.  
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5. Geen commerciële partijen en commerciële berichten 

Het netwerk inkoop is bedoeld voor interne inkoopprofessionals binnen het po en vo, waarvan de 

schoolbesturen lid zijn van SIVON. Experts van inkoopinhoudelijke partnerorganisaties kunnen ook 

deel uitmaken van het netwerk: zij dragen dan bij via nieuwsberichten, blogs, publicaties en 

activiteiten. En ze beantwoorden als experts vragen van de inkopers uit de community. Zij zijn echter 

zelf geen lid van het netwerk. Experts zijn herkenbaar aan het netwerk-icoontje bij hun profielfoto. 

Commerciële partijen zijn nadrukkelijk niet welkom, tenzij op uitnodiging vanuit het netwerk (SIVON, 

Community manager). 

Wees terughoudend in het ‘zomaar’ plaatsen of vragen van commerciële inhoud of links; dit kan door 

anderen worden ervaren als spam en wordt niet altijd gewaardeerd.  

 

6. Pas op met privacygevoelige info 

Het SIVON platform is deels openbaar, deels afgeschermd via de inlog. Zet niets op het platform 

waarvan je denkt dat het niet publiekelijk mag zijn. Bijvoorbeeld je adres, privé-email, telefoonnummer 

of andermans gegevens. Dit geldt ook voor documenten en/of templates die je wil delen binnen de 

documenten databank: vraag altijd schriftelijke toestemming aan de eigenaar van het document. Het is 

jouw verantwoordelijkheid om dit netjes te regelen. 

 

7. Wat doen we met jouw bijdragen? 

Wanneer je een bericht plaatst, een vraag stelt of antwoord geeft, een idee deelt of enige andere 

activiteit die je binnen het platform en het netwerk onderneemt, dan geef je SIVON uitdrukkelijk en 

onherroepelijk toestemming om deze informatie (digitaal) op te slaan, openbaar te maken en te 

gebruiken. Denk hierbij aan verbetering van onze diensten en/of producten. Zonder dat je hiermee 

aanspraak maakt op enige (financiële) vergoeding. 

Als het op basis van wetgeving, regulering of wettelijk verzoek is, kunnen we bepaalde (persoonlijke) 

informatie vrijgeven. 

 

8. Hoe gaan we om met Intellectueel eigendom 

Het is zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van SIVON niet toegestaan om (onderdelen 

van) het platform waaronder - maar niet uitsluitend - berichten, gebruikersprofielen en/of andere 

teksten te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document, website 

of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden. Wil je 

toch graag een bericht, document of teksten gebruiken of delen, vraag dan eerst goedkeuring aan de 

auteur van dit bericht of document. Dit geeft vaak ook een mooie aanleiding voor een goed gesprek 

over de inhoud van het stuk. 

Plaats geen stukken tekst van derden waarvan je de rechten niet bezit, of geen goedkeuring hebt 

gekregen om te publiceren. 

 

9. Hoe is de aansprakelijkheid geregeld? 

SIVON is niet aansprakelijk voor de (juridische en/of andere) gevolgen van jouw activiteiten op het 

platform en binnen het netwerk, noch in, noch buiten Nederland. 
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SIVON sluit elke aansprakelijkheid uit voor (directe en indirecte) schade, die voortvloeit uit of in relatie 

staat tot het gebruik van het platform en het netwerk inkoop, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid 

om het platform te gebruiken en/of te raadplegen. Een ieder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor 

het wel of niet gebruiken van informatie, en de uitwerking daarvan, dat gedeeld wordt door SIVON of 

andere netwerkleden binnen het platform en netwerk. 

 

 

10. Wijzigingen in de huisregels? 

SIVON behoudt zich het recht voor om - indien dat nodig is – de huisregels te wijzigen. Wanneer we 

dat doen, zullen we dit natuurlijk melden op het platform. Wanneer je - na het van kracht worden van 

wijzigingen – lid blijft van het netwerk, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met deze wijzigingen. 

 

Laten we er met elkaar een inspirerend, veilig en leerzaam netwerk en online platform van maken. 

Waar het voor alle deelnemers goed en veilig vertoeven is.  

Vragen over deze huisregels? Mail gerust naar netwerken@sivon.nl 
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