Prof.dr. Arjan van Weele
30 november 2018

Afscheidsrede

Inkopen is een vak …
of toch niet?

Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

Uitnodiging
Prof.dr. Arjan van Weele was sinds 1989 deeltijd hoogleraar Inkoop
management aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Science.
Vanaf 1992 werd zijn leerstoel ondersteund door de Nederlandse
Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI). Hij houdt zijn afscheidsrede
op 30 november 2018.

Namens het College van Bestuur van de TU/e nodig ik u uit tot het bijwonen van de afscheidsrede
van prof.dr. Arjan van Weele op vrijdag 30 november 2018, aanvang 16.00 uur. De openbare
rede wordt uitgesproken in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Graag vooraf aanmelden via:
https://afscheidarjan.eventbrite.nl.
De titel luidt:
‘Inkopen is een vak … of toch niet?’
Na afloop recipieert prof.dr. Arjan van Weele in de Senaatszaal.
De hoogleraren onder u zijn uitgenodigd om mee te lopen in het cortège. Indien u wilt meelopen,
wordt u verzocht u vooraf aan te melden bij het Bureau voor Promoties en Plechtigheden, telefoon:
(040) 247 2515. E-mail: penp@tue.nl.

Prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens
Rector Magnificus
Na afloop is de tekst van de afscheidsrede beschikbaar op www.tue.nl/oraties.

Prof.dr. Arjan van Weele studeerde Bedrijfskunde aan de Interfaculteit Bedrijfskunde in Delft (1978).
In 1984 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na enkele jaren universitair
(hoofd)docent Marketing aan Business Universiteit Nyenrode, aanvaardde hij zijn leeropdracht in
deeltijd Inkoopmanagement aan de TU/e. Hij werd de eerste inkoophoogleraar in Nederland en
de grondlegger van het inkoopvakgebied in Nederland. Naast zijn wetenschappelijke publicaties,
publiceerde hij artikelen in (inter)nationale vaktijdschriften en schreef hij studie- en leerboeken.
Hij stond ook bekend als een uitstekend docent. Binnen de faculteit Industrial Engineering en
Innovation Science werden zijn cursussen Strategic Sourcing vrijwel onafgebroken genomineerd
voor de Industria Onderwijs Prijs. Daarnaast is hij een veelgevraagd gastspreker en verzorgde hij
bijna 40 jaar bijdragen aan enkele inkoopmanagement programma’s van NEVI, waaronder het
internationale NEVI Purchasing Leadership Programma en het Purchasing Executive Programma.
Hij was actief binnen IPSERA (International Purchasing and Supply Education and Research
Association), waarvan hij in 2018 de Lifetime Achievement Award kreeg toegekend. Hij is de
grondlegger en was organisator van WION (Workshop Inkoop Onderzoek Nederland), een
jaarlijkse bijeenkomst voor Nederlandse onderzoekers op inkoopgebied.
Over de afscheidsrede
Professioneel inkopen is niet eenvoudig en inkoopgedrag van bedrijven en instellingen raakt
iedereen. In zijn afscheidsrede beantwoordt Arjan van Weele de vraag of inkoop een vak is ... of
niet. Hij doet dat door de betekenis van inkoop voor bedrijfsleven, overheid en samenleving te
schetsen en de evolutie van het inkoopdomein te beschrijven. Daarnaast geeft hij een overzicht
van het inkooponderzoeksveld dat door hem is bewerkt en de resultaten hiervan. Tot slot geeft hij
zijn visie op wat het vraagt om wetenschappelijk onderzoek op dit domein te verrichten. En wat het
van onderzoekers en universitaire bestuurders vraagt om het werkplezier aan universiteiten
te vergroten.
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