WE MAKE
STRATEGY
WORK
Supply Value is uw inkoop, supply chain
en informatiemanagement specialist.
Wij leveren meer waarde in minder tijd:
#highimpact #happypeople.
Supply Value is specialist op het
gebied van inkoop, supply chain en
informatiemanagement. Wij leveren advies,
implementatiekracht en training en vertalen
uw strategie naar concreet resultaat.
Wij geloven dat resultaten die voor een
individu onhaalbaar zijn overtroffen worden
als je samen werkt. Ieder vanuit zijn eigen
kracht, met focus op een gezamenlijk doel
en minimale transactiekosten. We make
strategy work.

Advies en
implementatiekracht
Supply Value is specialist op het
gebied van inkoop, supply chain en
informatiemanagement. Onze aanpak staat
voor duurzaam resultaat en gaat uit van
denken, draagvlak en doen. Dit betekent dat
wij gegevens verzamelen en analyseren om
daadkrachtige besluiten voor te bereiden
(denken), maar daarbij altijd onze klanten
en haar ketenpartners meenemen in onze
adviezen (draagvlak). Ons advies houdt niet
op bij een mooi rapport. Wij brengen uw
medewerkers en partners in beweging en
helpen graag met het realiseren van een
concreet resultaat (doen).
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Academy
Supply Value Academy helpt professionals
met hun persoonlijke groei en ontwikkeling
door het leveren van training, workshops,
masterclasses en coaching gericht op kennis,
houding en gedrag. Onze opleidingen zijn
doelgericht, interactief, pragmatisch en worden
gegeven door professionele trainers met een
gedegen theoretische basis en gebaseerd op
vele jaren ervaring vanuit de praktijk. Denk
hierbij aan trainingen zoals bijvoorbeeld:
• Contractmanagement
• Leveranciersmanagement
• Definiëren van KPI’s
• Verandermanagement
• Persoonlijke effectiviteit

Waarom Supply Value?

8,8
70%
100%

is het rapportcijfer van
onze klanten (2015 - 2018)

van onze klanten geeft
ons een 9+ (2015-2018)

ISO 9001, agile en
continu verbeteren

Onze kernwaarden

Vrijheid
Wij zijn objectief, positief kritisch
en onafhankelijk;
Verantwoordelijkheid
Wij zijn klantgericht, doelgericht en
sensitief;
Vertrouwen
Wij bouwen op relaties, leveren
kwaliteit en handelen integer;
Fun
Wij doen ons werk met plezier
en enthousiasme, samen met de
mensen om ons heen en delen
onze kennis.
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