
Wie nu anticipeert, profiteert
MAXIMALISEER CASH IMPACT NOG IN 2020

 

Ondernemend Nederland moet nú schakelen. Bedrijven die niet direct in hun 
bestaansrecht worden bedreigd, maar nu een uitdaging hebben, kunnen maar beter 

gelijk het dak repareren en het fundament verstevigen. Onze NPR (Non Product Related) 
inkopers helpen u op drie manieren in korte tijd uw cashpositie blijvend te verbeteren.

Ondernemende werkwijze en aantoonbare resultaten

Na de crisis zullen bedrijven nadrukkelijk op kosten moeten gaan sturen. Verkopende partijen zullen zich hiertegen 
wapenen en er ontstaat een nieuwe werkelijkheid. Bovendien is een goede cashpositie voor veel bedrijven van 

levensbelang. Alle reden om nu in actie te komen.

Procurement Services stelt zich altijd ondernemend op. We ontzorgen door de regie te nemen waarbij faire, 
transparante deals hoog in het vaandel staan.  

Reviews van diverse klanten vindt u op procurementservices.nl/referenties
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Voorbereiden en uitvoeren inkoopprojecten

> Data-analyse en benchmarks  
> Voorbereiden van RFP per inkoopsegment 

> Aanpak urgente inkoopprojecten die niet stil mogen komen te liggen 
> Activiteiten inkoopplanning Q4 naar voren halen  

 

Spendanalyse

> Inventarisatie leveranciers, inkoopsegmenten en spend   
> Inzicht in kansrijke inkooptrajecten  

> Rapportage over besparingspotentieel en verbetermogelijkheden 
> Concreet inkoopplan van aanpak t.b.v. maximale cash impact in 2020 / 2021

Professionaliseren inkoop

 > Benut het momentum voor het op orde brengen van contract management,  
beleid en voorwaarden 

> Acteer anticyclisch en verstevig uw fundament 

Waarom Procurement Services

> Hecht collectief van eigen, ervaren en hoogopgeleide NPR experts 
> Specialistische marktkennis met gedetailleerde kengetallen en benchmarks 
> Bewezen trackrecord en groot aantal aansprekende referenties 
> Aantoonbaar effectieve werkwijze voor meer grip op NPR inkoop(processen) 
> Volledig onafhankelijke dienstverlening met groot, kwalitatief leveranciersnetwerk 
> Altijd gericht op faire deals met oog voor langdurige leveranciersrelaties 
> Extra capaciteit met ondernemende, enthousiaste en integere professionals

MEER WETEN? GA NAAR: PROCUREMENTSERVICES.NL
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PROFESSIONALISEER UW INKOOP. START VANDAAG.

Grip op uw NPR-inkoop levert meer op dan u denkt, juist nu. 

Veel bedrijven weten niet precies hoeveel ze aan Non Product Related (NPR) inkoop uitgeven. Onze NPR inkopers  
helpen u met inzicht in uw besparingspotentieel en in de mogelijkheden de processen en structuur van uw NPR inkoop  
te verbeteren. Een bewezen aanpak naar meer inzicht, een gecontroleerde structuur en lagere inkoopkosten. Wie op 

korte termijn de cashpositie positief wil beïnvloeden, adviseren we om het volgende aan te pakken:


