INKOOP EN OUTSOURCING

HOE DUURZAAM IS JE
LEVERANCIER, NU…
ÉN IN DE TOEKOMST?
In inkooptrajecten kan vandaag de dag duurzaamheid niet meer genegeerd worden. Natuurlijk is het goed om als
inkoper te beoordelen hoe leveranciers er nú voorstaan, maar in het kader van langdurige contracten en partnerships is de vraag minstens zo belangrijk wat hun plannen op korte en lange termijn zijn als het gaat om duurzaamheid en circulariteit.
DOOR ROYAN VAN VELSE EN LUCA VERVOORT*
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AL MEER DAN 100 JAAR IS SAMSOM FORMULIEREN
& OPBERGSYSTEMEN EEN BEGRIP IN HET VASTLEGGEN,
BEHEREN EN ARCHIVEREN VAN INFORMATIE.
Met een assortiment van meer dan 300 producten
maken wij het u gemakkelijk uw informatiebeheer te
stroomlijnen. Ons assortiment is onderverdeeld in:
bedrijfsformulieren
overheidsformulieren
onderwijsformulieren
dossiersystemen
trouwboekjes
geboorteboekjes

Kijk voor meer informatie
of een persoonlijk advies op:
www.samsom.nl/formulieren
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