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Staples draagt verantwoordelijkheid voor 

de maatschappij waarin zij onderneemt en 

houdt rekening met de toekomst daarvan. 

Door duurzaamheid integraal door te voeren 

in alle bedrijfsprocessen - van inkoop, 

logistiek, verkoop tot onderhoud, HR en 

marketing – streven we niet alleen naar 

een zo klein mogelijke impact van onze 

eigen bedrijfsvoering, maar richten we ons 

samen met onze leveranciers, fabrikanten 

en partners vooral op het realiseren van de 

duurzaamheidsdoelen van onze klanten. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we door de 

samenwerking met onze belangrijkste 

stakeholders een veel beter resultaat 

behalen dan alleen!

Het thema Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen staat tegenwoordig bij de 

meeste organisaties wel op de agenda. 

Bij Staples Benelux merken wij dat onze 

kunnen maken door u mee te nemen 

met uw gedrag. Zonder gedragswijziging 

hebben alle maatregelen namelijk maar een 

beperkt resultaat. Echter, door samen met 

u te werken aan een ander gedrag waarbij 

duurzaamheidsdoelstellingen van te voren 

worden afgesproken, deze te rapporteren 

en naar te handelen, kunnen we een heel 

groot resultaat bereiken! Samengevat is de 

duurzaamheid doelstelling van Staples om 

zoveel mogelijk organisaties zo duurzaam 

mogelijk te laten werken door deze te 

voorzien van zoveel mogelijk duurzame 

producten op een zo duurzaam mogelijke 

manier.

In deze brochure belichten wij onze visie op 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wij vernemen graag uw vragen en 

opmerkingen en wensen u veel succes met 

de uitvoering van uw MVO beleid!

George Steur

CEO

Staples Nederland B.V.  

klanten er zeer gedifferentieerd naar kijken. Bij 

de ene organisatie staat het hoog op de agenda 

en bij de andere wat minder. Door de hoge 

inflatie zie je dat sommige organisaties ondanks 

hun corporate doelstellingen liever kiezen 

voor goedkope dan voor vaak iets duurdere 

duurzame producten. Het gaat daarbij soms zo 

ver dat organisaties hun jaren geleden gestelde 

producteisen over boord gooien en alleen voor 

prijs gaan en de gehele MVO-gedachte laten 

varen. Staples Benelux kijkt daar anders naar. 

Graag spelen wij een rol waarbij we elkaar als 

partners helpen met ons MVO beleid en steeds 

meer met de implementatie daarvan. Juist in 

deze lastige tijden waarbij we te maken hebben 

met steeds duurder wordende producten als 

gevolg van beschikbaarheid van grondstoffen 

en daarmee oplopende grondstof prijzen 

en energie- en transportprijzen is het zaak 

elkaar scherp te houden om doelstellingen te 

realiseren. 

 

Waar willen we naar toe?

 

Staples gelooft dat een duurzamere wereld 

noodzaak is en onderneemt acties om zelf 

duurzaam te ondernemen. Tegelijkertijd gelooft 

Staples dat het onze taak is om klanten te 

helpen duurzamer te werken. Dat laatste 

doet Staples door duurzamere producten aan 

te bieden, klanten te helpen met het aantal 

transportbewegingen te beperken, duurzaam 

transport aan te bieden, rapportage aan te 

bieden over de bestelde producten, etc. 

 

Het belangrijkste punt is echter dat Staples 

zelf maar een beperkte invloed heeft op onze 

duurzaamheid, maar we de impact veel groter 

Voorwoord
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Bedrijfsprofiel
Staples biedt zakelijke klanten alles 

voor het werk, van kantoormaterialen, 

facilitaire benodigdheden en tech-

artikelen tot aan veiligheidsschoenen en 

kantinebenodigdheden. Het bedrijf is een 

zelfstandige organisatie die oorspronkelijk 

voortgekomen is uit het Amerikaanse Staples 

Inc. en het Nederlandse Corporate Express.

Vanuit Almere en Brussel werkt Staples 

met teams van zeer ervaren medewerkers 

die ervoor zorgen dat de klant en zijn 

medewerkers kunnen excelleren in hun 

werk. Meer dan 20.000 artikelen worden 

vanuit het eigen distributiecentrum in Almere 

de volgende werkdag in de Benelux en 

Duitsland geleverd.

Staples richt zich naast de zakelijke 

markt - van zzp’er tot aan (middel)grote en 

internationale bedrijven - ook op wholesale 

partners. Het scala aan verkrijgbare 

producten voor de zakelijke klant wordt 

steeds groter. Op dit moment zijn de 

hoofdcategorieën kantoorartikelen, facilitaire 

producten, technologische oplossingen 

en kantoormachines, kantoorinrichting, 

verpakkings- en verzendmaterialen, 

klantspecifieke producten, food & 

breakroom artikelen, tech producten, 

veiligheidsproducten en meer.

Visie
Staples wil door samenwerking met specifieke 

leveranciers, fabrikanten en partners via haar 

eigen eCommerce omgevingen dé specialist 

worden voor alle bedrijven, groot en klein, voor 

alles wat zij nodig hebben op hun werk.

Missie
Staples wil haar klanten zorgeloos in hun werk 

laten uitblinken, of dat nu op kantoor is, onderweg 

of op een thuiswerkplek. Wij zijn dé expert die 

alles gemakkelijk en snel vindt, en levert zoals de 

klant dat wil.

Kernwaarden
De Staples Values - Focus op onze klant, 

Ownership en Samenwerking - dienen als 

leidraad bij onze interactie met klanten en met 

elkaar. Ze zijn van cruciaal belang om onze visie 

uit te dragen. Elke dag opnieuw.

 

Over Staples
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Voor Staples in Nederland, is de MVO 

verantwoordelijkheid belegd in het Management 

Team, zoals beschreven in Responsibilities en 

de KAM-beleidsverklaringen. 

Staples heeft gecertificeerde 

managementsystemen voor Kwaliteit, Arbo en 

Milieu. 

Bij Staples is iedereen welkom zowel als klant 

en als medewerker. De werknemers zijn een 

redelijke afspiegeling van de maatschappij.

Het Staples beleid ten aanzien van het 

voorkomen van belangenverstrengeling 

is beschreven in de Staples Ethische 

gedragscode. Het succes van Staples is 

afhankelijk van ons vermogen om beslissingen 

te nemen die niet worden vertroebeld 

door belangenverstrengeling. Het begrip 

belangenverstrengeling duidt op een situatie 

waarbij meerdere belangen spelen en uw 

vermogen om correcte, objectieve beslissingen 

voor Staples te nemen, wordt beperkt. De schijn 

van belangenverstrengeling kan even schadelijk 

zijn voor het merk en de reputatie van Staples 

als daadwerkelijke belangenverstrengeling. 

Daarom hebben we de plicht om situaties te 

vermijden die ertoe kunnen leiden dat ons 

oordeel, onze eerlijkheid of onze objectiviteit in 

twijfel wordt getrokken.

MVO-performance op bedrijfsniveau wordt elk 

kwartaal geëvalueerd door het Management Team, 

maar wordt niet meegenomen in de beoordeling van 

persoonlijk functioneren.

Medewerkers worden aangemoedigd om ideeën en 

feedback te delen met elkaar en de directie. Een 

klokkenluidersregeling is van kracht onder de naam 

Staples Klokkenluidersprocedure, zoals beschreven 

in de Staples Ethische gedragscode.
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De stakeholder matrix geeft een overzicht van de interne en externe 
belanghebbenden die relevant zijn voor Staples, beoordeeld op 
MVO belang en de mate waarin er sprake is van beïnvloeding van 
de besluitvorming. Voor belangrijke stakeholders worden hun 
belangen nader in kaart gebracht in de materialiteitsmatrix.

12  -  Stakeholder-management

Stakeholder management

Weergave van de manier waarop de belangrijkste stakeholder-
groepen betrokken worden bij het MVO beleid van Staples.

Klanten

Aandeelhouders

Leveranciers

Service partners

Transporteurs

Medewerkers

Stakeholder-groep Betrokkenheid

Doorlopend worden klanten ondervraagd over hun tevredenheid ten aanzien van 

Staples door dagelijks contact met accountmanagers en Customer Service, en via 

klanttevredenheidsmetingen. De meeste vragen en eisen van klanten komen aan 

bod tijdens (re)tenders en aanbestedingstrajecten.

De belangen van de aandeelhouders worden door het hoger management van 

Staples vertaald in strategie, beleid en doelstellingen voor alle business units.

Via MVO-procedure en audits.

Via inzamelings- en recyclingprogramma's van producten.

MVO staat regelmatig op de agenda in de periodieke besprekingen met 

transporteurs. Onze belangrijkste transporteur houdt in de planning rekening met 

vergroening van hun vloot en indien nieuwe hubs worden gebouwd, zijn deze 

meteen CO2-neutraal. 

Naast het dagelijks contact met leidinggevenden worden medewerkers via het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek betrokken bij het bedrijf. Ook via e-mails, 

intranet, business updates, notulen en door deelname in werkgroepen.
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De waardeketen wordt hieronder weergegeven. De waardeketen helpt ons 
begrijpen welke MVO-aspecten van belang zijn voor de bedrijfsvoering en 
onze dienstverlening. Door de veranderingen in de wereldstabiliteit en de 
daarmee verband houdende impact op goederenleveranties, besteedt Staples 
extra veel tijd aan het sourcen van producten. Aangezien de producten veelal 
van leveranciers met een Nederlandse of Europese vestiging betrokken 
worden, wordt de controle op de sourcing door die partijen uitgevoerd. Door 
de verandering van de wereldorde worden meer producten lokaal ingekocht, 
waardoor de controle op de keten eenvoudiger is voor Staples.

Directe inkoop producten

Groothandel inkoop producten

Staples merkproducten  

Gedrukte producten

Transport

Faciliteiten

Hardware

Arbeidskrachten

Assortimentsbeheer

Leveranciersbeheer

Inkoop 

klantenmanagemt

Verkoop

Personeelszaken

Informatie en communicatie

management

Technische diensten & facility

management

Leveranciersketen Staples Solutions

Waardeketen
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Catering- en kantineoplossingen

Sanitaire oplossingen

Technologie en printoplossingen

Kantoorartikelen

Gezondheid en veiligheid

Schoonmaak- en afvalbeheer

Verpakkings- en 

verzendmaterialen

Kantoorinrichting

Producten / Diensten
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MVO aspectSDG
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Circulaire economie

Duurzame producten promoten
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Klachten- & Geschillenafhandeling
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SDG’s & 
Materialiteit

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, leggen 
de basis voor een betere en duurzamere wereld voor 
iedereen. Deze 17 doelen moeten in 2030 een eind 
maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. 
Staples heeft op basis van de SGD’s haar belangrijkste 
MVO-aspecten bepaald.

De materialiteitsmatrix laat zien hoe de relevante MVO 
aspecten worden beoordeeld door Staples en haar 
stakeholders. 

BELANG VOOR STAPLES

Laag Midden Hoog
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Duurzame producten promoten

Vervuiling door producten

Sociale dialoog

Werk voor kwetsbare groepen

Circulaire economie

Medewerkerontwikkeling

Arbeidsvoorwaarden

CO2-reductie

Gezondheid en veiligheid

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Dienstverlening



Eerlijk werk & 
economische groei 

Ambitie Staples
Staples wil een positieve bijdrage leveren 

aan de samenleving waarin zij actief is. 

Wij doen dit bijvoorbeeld door goede 

doelen te ondersteunen met goederen, 

geld of liefdadigheidswerk. Maar ook 

door werkgelegenheid te creëren en 

medewerkers goede arbeidsvoorwaarden 

te bieden, te zorgen voor een veilige en 

gezonde werkplek en aandacht te besteden 

aan hun ontwikkeling. Werk zorgt ervoor 

dat mensen betrokken raken én blijven bij 

de samenleving en dat ze regie hebben 

over hun eigen leven. Anders gezegd zijn 

werk en carrière bepalende factoren voor 

iemands identiteit en welzijn. Actief inzetten 

op het gebied van Social Return heeft dus 

een positieve maatschappelijke en sociale 

werking. 

Staples streeft naar een goede relatie met 

de Ondernemingsraad (OR) die erop toeziet 

of de zaken binnen de organisatie, vooral 

op het gebied van het sociale beleid, goed 

geregeld zijn.

Werk voor Kwetsbare Groepen – 
social return

Social return betekent het creëren van 

werkmogelijkheden voor mensen met een 

achterstand tot de arbeidsmarkt, zoals 

laagopgeleiden, immigranten, etnische 

achtergrond of mensen met een handicap. In 

de Nederlandse context van Staples Benelux 

worden diversiteit en werk creëren voor 

kwetsbare groepen als kansen gezien, zodat 

de verschillende achtergronden en ideeën 

een afspiegeling zijn van wat er leeft bij onze 

klanten.

Samenwerking 
Staples heeft in haar logistiek centrum 

diverse mogelijkheden ontplooid voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Hiervoor zijn we samenwerkingsverbanden 

aangegaan met verschillende partners:

PrO Almere

Al het onderwijs op PrO Almere wordt vanuit 

een praktische invalshoek gegeven. Op PrO 

Almere bereiden leerlingen zich voor op hun 

toekomst als werknemer en als zelfstandig 

burger. Ze ontdekken op PrO Almere wat ze 

goed kunnen en wat ze leuk vinden, zodat ze 

samen met de leerkrachten een plan kunnen 

maken en volgen. Er is veel begeleiding 

vanuit school, maar het leren vindt tijdens 

de stage plaats buiten de school, waarbij 

de externe stages vanaf het vierde leerjaar 

de werkelijke werkervaringen vormen. 

Staples is als ‘Erkend Leerbedrijf’ bevoegd 

om stages en leerbanen te verzorgen 

voor het middelbaar beroepsonderwijs, 

en biedt sinds 2015 jaarlijks een aantal 

stageplaatsen aan leerlingen van PrO 

In de volgende sectie wordt het 
MVO programma van Staples 
gepresenteerd. Staples draagt met 
haar duurzaamheidsinitiatieven bij 
aan de realisatie van deze SDG’s.

MVO programma 
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Almere. Op dit moment zijn er 7 stagiaires op 

de afdelingen Goederenontvangst, Itempick en 

Replenishment.

Tomingroep 

Tomingroep is dè sociale ondernemer voor de 

Gooi en Vechtstreek, Eemnes en Almere. Bij 

Tomingroep kunnen mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt hun talenten ontdekken 

en ontwikkelen in een zo gewoon mogelijke 

werkomgeving. Met professionele begeleiding 

werken ze aan hun kennis, vaardigheden en 

houding. Staples werkt al ruim 5 jaar samen 

met Tomingroep. Op dit moment hebben 2 

medewerkers van Tomingroep een passende, 

betaalde baan gevonden op de afdelingen 

Expeditie en Item Pick in het Staples 

warehouse. Ook voor speciale opdrachten 

wordt Tomingroep door Staples benaderd, 

bijvoorbeeld voor het maken van bakjes en 

schappen voor de inrichting van kasten waar 

kantoorartikelen in worden bewaard.

Olympia uitzendbureau

Een van de vaste partners van ons warehouse 

is Olympia uitzendbureau. Ook met hen 

wordt structureel gekeken of we een werk- of 

stageplek kunnen bieden aan personen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld 

vroegtijdige schoolverlaters,  jongeren met 

onvoldoende kwalificaties of personen met 

een langdurige WW-uitkering. Op dit moment 

zijn 3 personen door Olympia uitzendbureau 

uit de doelgroep Social Return geplaatst op de 

afdeling Itempick.  

18 - MVO-programma



Gemeente Almere 

‘Beschut werk’ biedt de mogelijkheid tot 

arbeidsparticipatie voor mensen die (nog) 

niet in een reguliere baan kunnen werken 

en die uitsluitend in een beschutte omgeving 

onder aangepaste omstandigheden kunnen 

functioneren. Die aangepaste omstandigheden 

kunnen bestaan uit aanpassingen van 

de werkplek (fysiek), begeleiding en/

of aangepaste productienormen en/of 

(structurele) inzet van loonkostensubsidie. 

Medio 2019 startten Gemeente Almere en 

Staples in dit kader een proeftraject met als 

resultaat dat op dit moment 3 personen voor 

de komende 3 jaar vanuit de regeling Beschut 

werk op de afdelingen Replenishment en 

Itempick een werkplek hebben gevonden.

Arbeidsvoorwaarden & 
sociale dialoog

Staples hecht grote waarde aan een goede 

dialoog met werknemers. Naast wettelijke 

regelingen als OR streeft Staples ernaar om 

op verschillende manieren werknemers te 

betrekken bij de bedrijfsvoering, onder andere 

via de Employee Engagement Survey.

Beloning en arbeidsvoorwaarden
Staples hecht waarde aan Goed 

werkgeverschap. Dat houdt in dat een 

organisatie randvoorwaarden schept voor een 

positieve werkbeleving van haar medewerkers. 

Staples Nederland is aangesloten bij de 

Novaka CAO Boekhandel & Kantoorvakhandel 

en biedt haar medewerkers een prima 

pakket arbeidsvoorwaarden. Naast het 

overeengekomen vaste maandsalaris, 

kent Staples voor een groot deel van de 

medewerkers een aanvullende bonusregeling 

en personeelsregelingen zoals een collectieve 

verzekering en een bedrijfsfitness regeling. 

Afhankelijk van de afspraken uit de CAO 

en/of de individuele performance van een 

medewerker worden de salarissen jaarlijks 

verhoogd.

Goede arbeidsvoorwaarden dragen bij aan 

een langdurige werkrelatie met medewerkers 

en de continuïteit van het bedrijf.

Gedragscode
Integriteit vormt een essentieel onderdeel 

van onze bedrijfscultuur. Staples is actief 

in een snelle en innovatieve markt en moet 

daarbij soms snelle, effectieve en ethische 

beslissingen nemen. Hierbij is gezond 

verstand, beoordelingsvermogen en kennis 

veelal voldoende. In een onbekende situatie 

kan het voorkomen dat  er extra advies 

nodig is over de aanpak van het probleem 

of de situatie. Dit advies hebben wij in de 

ethische gedragscode vertaald naar principes, 

verplichtingen en gedragsrichtlijnen. Kortom, 

de ethische gedragscode geeft een beknopte 

beschrijving van de normen en waarden 

die gelden binnen onze organisatie. De 

gedragscode is bedoeld om een werknemer in 

allerlei verschillende situaties op de werkvloer 

te helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Medewerkerstevredenheid
Via het tevredenheidsonderzoek dat 

georganiseerd wordt door de MTO-groep 

biedt Staples haar medewerkers de kans 

om gehoord te worden. Er wordt aan alle 

medewerkers gevraagd wat hun mening 

is over hoe we het als organisatie doen en 

waar wij onze energie op moeten richten. 

Deelname is vrijwillig en alle antwoorden 

worden anoniem en vertrouwelijk gehouden. 

Dit onderzoek wordt 2 keer per jaar gehouden. 

Een van de verbeterpunten heeft inmiddels 

geresulteerd in het beter op de hoogte houden 

van medewerkers over zaken die spelen 

binnen het bedrijf. Elke maand organiseert 

het management zogeheten Business 
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Update meetings waarbij alle medewerkers 

geïnformeerd worden over de belangrijkste 

ontwikkelingen binnen de organisatie, en waar 

zij tevens gelegenheid krijgen tot het stellen 

van vragen. Tevens heeft Staples een app 

gelanceerd waarin alle interne communicatie 

staat en bedrijfsbrede informatie terug te 

vinden is.  

Ondernemingsraad
Staples streeft naar een goede relatie met de 

ondernemingsraad (OR), die erop toeziet of 

de zaken binnen de organisatie, vooral op het 

gebied van het sociale beleid, goed geregeld 

zijn. De overlegvergaderingen met de OR 

worden jaarlijks uitgevoerd conform planning. 

Indien er aanleiding is, wordt  een extra 

contactmoment ingepland. Voor de activiteiten 

van de OR stelt Staples jaarlijks een budget 

beschikbaar, onder andere voor juridisch 

advies en training. Daarnaast krijgen OR-leden 

2 dagen per jaar extra bovenwettelijk verlof als 

tegemoetkoming voor hun inspanningen.

Een goede relatie met de OR levert 

toegevoegde waarde voor de bestuurder op 

verschillende punten (draagvlak creëren, 

vooraf aftasten van verwachtingen, 

informatievoorziening, sparringpartner) en 

draagt daarmee bij aan de continuïteit van het 

bedrijf.

binnen het bedrijf. Elke maand organiseert 

het management Business Updates waarbij 

alle medewerkers geïnformeerd worden over 

de belangrijkste ontwikkelingen binnen de 

organisatie en waar zij tevens gelegenheid 

krijgen tot het stellen van vragen.

Medewerkerontwikkeling

Training en opleiding is belangrijk binnen 

Staples, zowel op productniveau (hoe werkt 

de nieuwe tablet) als voor persoonlijke 

ontwikkeling.

Leren bij Staples
Het brede scala aan functies binnen Staples 

betekent dat medewerkers op allerlei 

manieren hun loopbaan kunnen invullen en 

zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Wij 

werken voornamelijk met eigen trainers en 

hebben diverse eigen opleidingsprogramma’s 

ontwikkeld, bijvoorbeeld voor 

magazijnmedewerkers, voor de Customer 

Serviceafdeling en voor verkoopmedewerkers. 

Op verzoek wordt het aanbod aangevuld met 

trainingen al dan niet verzorgd door externe 

partijen of op externe locaties.

In 2022 is er weer begonnen met de 

Management Development training speciaal 

voor leidinggevenden.

Goed opgeleide medewerkers leveren 

de organisatie verbeteringen op in 

klanttevredenheid en productiviteit, en is een 

voorwaarde voor het sneller en succesvoller 

implementeren van nieuwe producten en 

diensten, projecten en het behalen van 

deadlines.

Goede gezondheid 
& welzijn 

Gezondheid en Veiligheid op 
het werk
Het bieden van een veilige en gezonde 

werkomgeving is essentieel voor Staples. 

Denk hierbij aan fysiek werk, machinewerk 

en transport voor zowel medewerkers in 

loondienst als voor ingehuurd personeel 

op bedrijfs- en klantlocaties. Hier horen 

ook vitaliteit, het voorkomen van letsel en 

beroepsziekten bij. Kansen en risico's op dit 

gebied worden geborgd in het ISO 45001 

management systeem.
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Arbobeleid 

Het arbobeleid van Staples richt zich op de 

veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar 

medewerkers. 

Veilig en gezond werken 
In de praktijk ligt de focus van een 

commerciële organisatie meestal op de 

financiële doelen en op de klant, terwijl 

vaak wordt gezegd dat de medewerkers 

het verschil maken, en dus minstens net zo 

belangrijk zijn. Wij willen proactief zorgen voor 

tevreden, productieve en kwalitatief goede 

medewerkers door structureel in te zoomen 

op hun gezondheid, veiligheid en welzijn. Een 

generieke aanpak voor de hele organisatie 

is niet slim, omdat op elke afdeling andere 
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Ergo-coaches van Logistiek (maandelijks).

Daarnaast is een goed georganiseerd 

BHV(bedrijfshulpverlening)-team actief. 

Dit team heeft taken op het gebied van 

EHBO, brandbeveiliging en ontruiming. De 

medewerkers worden getraind op het handelen 

in noodsituaties. De aanpak hiervan is 

beschreven in het bedrijfsnoodplan, dat wordt 

beheerd door het Hoofd BHV.

Met deze maatregelen streeft Staples naar het 

borgen van een gezonde en veilige werkplek 

voor haar medewerkers. 

In 2022 heeft het management de doelstelling 

voor ziekteverzuim aangescherpt van 6% naar 

maximaal 4,5%

Klimaatactie

CO2-Reductie & duurzaam 
transport

Het reduceren van energieverbruik, overstap-

pen op groene energie en energie-efficiënte 

magazijnen, distributie en mobiliteit is een 

speerpunt voor Staples. Het gaat hierbij niet 

alleen om de 

bedrijfsvoering van Staples maar juist ook om 

de CO2 uitstoot van transporteurs.

Ambitie Staples
Staples wil voorop lopen in de branche als het 

gaat om duurzaamheid. Wij doen dit onder 

andere door het terugdringen van ons energie-

verbruik en onze Carbon Footprint.

Staples streeft ernaar de milieueffecten van 

haar bedrijfsvoering te beheersen, waar 

mogelijk te reduceren en kansen voor het 

milieu te benutten. Tevens streven wij ernaar 

gezamenlijk met leveranciers, transporteurs en 

klanten (milieu)optimalisatie van de keten te 

bereiken (o.a. door Product Lifecycle Manage-

ment).

Verlagen percentage leveringen en kleine 
bestellingen
Een van de eenvoudigste manieren om onze 

planeet te helpen, is door minder kleine, 

afzonderlijke bestellingen te plaatsen. Hierdoor 

is er minder verpakkingsmateriaal nodig en 

wordt de uitstoot als gevolg van transport ver-

minderd. Een extra voordeel voor u is dat dit 

ook administratiekosten spaart. Wij nemen het 

aantal kleine bestellingen dat klanten plaatsen 

als uitgangspunt om voor hen verbeteringen 

in kaart te brengen. Als we voor een klant het 

aantal kleine bestellingen weten te vermin-

deren planten wij namens de klant een aantal 

bomen.
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Arbo-aspecten kunnen spelen. Daarom werd 

in 2019 een nieuw Arbo Dashboard ontwikkeld 

in samenwerking met HR, dat elk kwartaal 

doorgenomen wordt op afdelingsniveau door 

de diverse KPI's te vergelijken en eventuele 

risico's op te sporen en aan te pakken.

Preventie Overleg en Bedrijfshulpverlening 
In het kader van ‘voorkomen is beter dan 

genezen’, is in 2018 het Preventie Overleg 

opgericht. Een kleine groep medewerkers komt 

elk kwartaal bijeen om preventieve acties uit 

te voeren zoals: Arborisico-inventarisaties, 

werkplekinspecties, melding van gevaarlijke 

situaties etc. Het Preventie Overleg is 

inmiddels uitgebreid met overleg met de 7 

KPI waarde: Ziekteverzuim

6%

2019 2020 2021

7%

8%



Elektrische bakfiets 
Sinds 1 september 2018 rijdt een Staples 

medewerker drie keer per week vanuit het 

Staples warehouse een vaste route in de 

gemeente Almere, en worden de bestellingen 

van diverse klanten op een milieuvriendelijke 

manier geleverd op de afgesproken plaats.

Alle klanten die op deze route liggen zijn 

benaderd, en ze hebben bijna allemaal ook 

gekozen voor deze CO2-neutrale manier van 

leveren. Hiermee is de impact op het milieu 

verder verbeterd. 

Elektrisch transport
Staples levert sinds april 2021 aan 

geselecteerde klanten door middel van 

eigen elektrisch vervoer. Hiervoor hebben 

we zes elektrische bussen aangeschaft, die 

vanuit vaste hubs, die verspreid zitten over 

Nederland, vaste routes rijden. Deze service 

hebben we met name gekoppeld aan ons 

kasten concept, waarbij we bij de klanten op 

locatie zelf de voorraden kantoorartikelen 

beheren.

Momenteel wordt zo’n 5% van al onze 

pakketten via ons eigen duurzame transport 

geleverd. 

Inmiddels hebben we een order geplaatst 

voor een zevende bus, waardoor we deze 

dienstverlening verder kunnen uitbreiden.

Inkoop van groene stroom
Staples is op 1 januari 2011 overgestapt van 

grijze naar groene stroom.

Door het gebruik van groene stroom is de 

CO2-footprint behoorlijk verkleind, immers, 

bij de opwekking van duurzame energie – uit 

wind, water, zon of andere natuurlijke bronnen 

– komen geen schadelijke broeikasgassen vrij.
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Reflectie op ambitie
De resultaten op jaarbasis laten steeds een 

kleine daling zien voor zowel de Carbon 

Footprint als het energieverbruik. Staples is 

bezig om dit jaar (begin 4de kwartaal 2022) 

de certificering rond te krijgen voor de CO2 

Prestatieladder. Daar wij sinds 2011 bezig 

zijn met het reduceren van de CO2 uitstoot en 

onze klanten zich ook steeds bewuster worden 

van de noodzaak hiervoor, willen wij ook dit 

certificaat behalen. Wij hebben in de afgelopen 

jaren al behoorlijke stappen gemaakt en gaan 

ervan uit dat ook dit certificaat behaald kan 

gaan worden. 

Op dit moment zitten wij in de fase van het 

verzamelen van alle benodigde informatie en 

het verwerken hiervan. Daarna zullen de stuk-

ken opgemaakt worden, de te nemen stappen 

en controles plaatsvinden om vervolgens in 

het 4de kwartaal van 2022 de audit te kunnen 

gaan doen. Jarna van Bussel is degene binnen 

Staples die dit project begeleidt en zij zal via 

diverse kanalen interne en externe partijen 

op de hoogte houden van de ontwikkelingen 

omtrent deze certificering.

Verantwoorde 
consumptie en 
productie

Ambitie Staples 
Staples wil voorop lopen in de branche als het 

gaat om duurzaamheid. Op de korte termijn 

is dit door het aanbieden van steeds meer 

milieuvriendelijke en circulaire producten. Op 

de lange termijn door het aanbieden van een 

volledig circulair concept (de verpakkingen 

van de producten zijn hiervan onderdeel). 

Wij willen klanten ondersteunen bij het 

behalen van hun milieudoelstellingen door 

het inkoopproces zo in te richten dat het leidt 

tot hogere efficiency en tegelijk een minimale 

impact heeft op het milieu.
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Staples streeft ernaar dat alle aspecten van 

haar producten en dienstverlening (webshop, 

contacten, offertes, orders, leveringen, 

facturen) zo goed mogelijk voldoen aan de 

verwachtingen van haar klanten. Bij Staples 

is het juiste doen net zo belangrijk als goed 

presteren. We streven ernaar onze klanten 

producten van topkwaliteit aan te bieden 

tegen een redelijke prijs, maar tevens deze 

producten op een verantwoorde manier in 

te kopen. Dat betekent dat we verwachten 

dat mensen die Staples en andere (merk)

producten maken eerlijk en met waardigheid 

en respect behandeld worden, en dat de 

producten op een ecologisch duurzame wijze 

worden gemaakt.

Circulaire economie

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd 

sterk toe. In 2050 zouden de Nederlandse 

en Belgische economieën volledig moeten 

draaien op herbruikbare grondstoffen, zodat 

het milieu minder wordt belast. De circulaire 

economie bevordert een gemakkelijke en 

duurzame manier om afval te verminderen en 

bij te dragen aan een positieve ecologische 

voetafdruk.

Staples streeft ernaar de milieueffecten van 

haar bedrijfsvoering te beheersen, waar 

mogelijk te reduceren en kansen voor het 

milieu te benutten. De producten die Staples 

aan klanten levert hebben consequenties 

voor het milieu als ze op zijn. Staples ziet 

mogelijkheden om gebruikte producten 

weer op te halen voor recycling, maar veel 

bedrijven hebben ook eigen afvoerkanalen. 

Tevens streven wij ernaar gezamenlijk met 

leveranciers, transporteurs en klanten (milieu)

optimalisatie van de keten te bereiken (o.a. 

door Product Lifecycle Management).

Inzamelservice voor lege cartridges 
Staples werkt samen met partner Armor 

Printing Solutions om de door klanten 

gebruikte cartridges in te zamelen. De 

ingezamelde cartridges worden geschikt 

gemaakt voor hergebruik en worden door 

Staples weer verkocht onder het merk OWA. 

Dit is het enige 100% duurzame cartridgemerk 

geproduceerd volgens een volledig gesloten 

kringloop. Als een ingezamelde cartridge niet 

meer geschikt is voor hergebruik, worden 

de grondstoffen gebruikt voor de productie 

van kantoorartikelen, zoals pennenbakjwes, 

postbakjes en 3D-filament. Er belandt dus niets 

op de vuilnisbelt.

De afbeelding hierboven laat de volledig 

gesloten kringloop van de duurzame OWA-

cartridges zien.

Met deze cartridges wordt de milieuvoetafdruk 

t.o.v. nieuwe cartridges tot maar liefst 40% 

verlaagd. En zero waste bij het produceren 

doordat van de cartridges die niet geschikt 

zijn voor hergebruik kantoorartikelen worden 

gemaakt.

In 2021 is de inzameling voor Staples 

Nederland geweest:

Ontwerp om het levenseinde van producten 

te voorkomen of uit te stellen. Kansen om 

het gebruik van grondstoffen en materialen 

te reduceren en hergebruik en recycling te 

stimuleren. Gebruik van grondstoffen die 

'hernieuwbaar' zijn.

Relevant met betrekking tot de grondstoffen 

voor de producten die Staples verkoopt 

en het ontwikkelen van circulaire business 

modellen hiervoor. Voor de eigen 

bedrijfsvoering relevant met betrekking tot 

het gebruik van drukwerk, papier, pallets en 

verpakkingsmaterialen. Impact hiervan is 

echter veel beperkter.
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Bedrijf Plaats Inktjet Toner
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De 100% circulaire papier-oplossing van 
Staples
Staples is een samenwerkingsverband 

aangegaan met Renewi en Steinbeis om de 

circulaire economie binnen haar klantenkring 

aan te moedigen door een 100% circulaire 

papier-oplossing aan te bieden. Renewi 

zamelt gebruikt papier van bedrijven in met 

als doel om afval te verminderen en zorg 

voor de planeet te stimuleren. Het gebruikte 

papier wordt in balen geperst die vervolgens 

naar de papierfabriek Steinbeis worden 

getransporteerd en verwerkt. Dit eenvoudige 

proces zorgt voor 100% gerecycled papier dat 

zorgvuldig is verwerkt zonder enige schadelijke 

middelen voor het milieu zoals chloor, 

chloordioxide of andere gehalogeneerde 

chemicaliën.

Staples zoekt voortdurend naar manieren om 

de impact op het milieu te verminderen. Deze 

gesloten keten sluit daar goed op aan, want 

het gekochte papier wordt telkens hergebuikt. 

Aan het eind van het boekjaar kunnen we 

meten hoeveel klanten gekozen hebben om 

Gerecycled Papier bij ons af te nemen.

Ontwikkelen Circulair Concept
Staples wil de werkplek van vandaag en 

morgen voorzien van de beste geïntegreerde 

producten, diensten en oplossingen, en zich 

daarbij inzetten voor een circulaire economie. 

Ons doel is om te transformeren naar een 

circulair business model.

Duurzame producten promoten: 
Easy on the Planet

Staples streeft er met de Easy on the Planet 

lijn naar klanten meer duurzamere producten 

te laten afnemen. Staples ziet kansen om 

meer kennis op te bouwen over welke 

producten daadwerkelijk duurzamer zijn 

en klanten hierover te informeren. Ook kan 

gedacht worden aan dienstverlening op het 

gebied van digitalisering en het efficiënter 

inrichten van leveranties, wat zowel een 

kosten- als een milieu effect heeft.

Easy on the Planet products
Het Staples Easy on the Planet symbool geeft 

aan dat Staples heeft vastgesteld dat een 

product minder schadelijk is voor het milieu 

dan andere producten in dezelfde klasse, 

omdat het milieuvriendelijke elementen 

bevat. Met de ontwikkeling van deze Easy on 

the Planet lijn willen wij onze klanten meer 

bewust maken van de mogelijkheden die 

ons assortiment biedt aan milieuvriendelijke 

producten, en het hen tegelijk zo gemakkelijk 

mogelijk maken om deze artikelen te bestellen 

door ze in onze catalogi en online webshop te 

voorzien van het Easy on the Planet symbool.

Met het Easy on the Planet label biedt Staples 

haar klanten de mogelijkheid te kiezen voor 

milieuvriendelijker producten, wat leidt tot 

een duurzamer gebruik van grondstoffen. 

Eind 2017 waren er 7.273 Easy on the Planet 

producten in het assortiment, bijna een 

verdubbeling ten opzichte van 2016.
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Voorbeelden van Easy on the Planet producten 

Archivering en opslag
• Papier: moet ten minste 30% 'post- 

 consumer' gerecycled materiaal   

 bevatten.

• Niet-papier: moet ten minste 20%  

 'post-consumer' gerecycled materiaal  

 of 40% totaal gerecycled materiaal  

 bevatten.

Bureauaccessoires, producten voor 
vergaderingen en presentaties
• Papier: moet ten minste 30% 'post- 

 consumer' gerecycled materiaal   

 bevatten.

• Niet-papier: moet ten minste 20%  

 'post-consumer' gerecycled materiaal  

 of 40% totaal gerecycled materiaal  

 bevatten.

Schrijfgerei en kladblokken
• Pennen: moeten ten minste 50%   

 gerecycled materiaal bevatten   

 en moeten navulbaar zijn.

• Potloden: moeten ten minste 50%  

 gerecycled materiaal bevatten en   

 navulbaar en niet giftig zijn.

• Markers en -teksmarkers: moeten  

 navulbaar zijn

• Potloodvullingen, correctieproducten  

 en kladblokken: moeten ten minste  

 50% gerecycled materiaal bevatten.

Kantoor- en postkamerbenodigdheden
• Lijm en kleefproducten, scharen,    

 nietmachines, perforators en hechters:   

 moeten ten minste 20% 'post-   

 consumer' gerecycled materiaal of 40%   

 totaal gerecycled materiaal bevatten.

• Enveloppen: moeten ten minste 20% 'post-  

 consumer' gerecycled materiaal bevatten.

• Verzend- en verpakkingsmaterialen:   

 moeten ten minste 30% 'post-consumer'   

 gerecycled materiaal bevatten.

Technologische producten
• Kantoorapparaten: moeten gereviseerd   

 zijn of op zonne-energie werken.

• Batterijen: moeten oplaadbaar zijn.

• Computeraccessoires: moeten ten   

 minste 50% 'post-consumer' gerecycled   

 materiaal bevatten.

Inkt, toner en linten
• Moeten gereviseerd zijn of ten minste 50% 

 'post-consumer' gerecycled materiaal   

 bevatten.

• Moeten ten minste 30% 'post-consumer'   

 gerecycled materiaal bevatten.

• Tassen, koffers en accessoires

• Moeten ten minste 20% 'post-consumer'   

 gerecycled materiaal of 40% totaal   

 gerecycled materiaal bevatten.

Meubilair
• Stoelen en stoelmatten: moeten ten   

 minste 30% 'post-consumer' gerecycled   

 materiaal bevatten.



Impact
Sinds medio 2016 stimuleert Staples met haar 

Easy on the Planet-programma haar klanten 

duurzamer in te kopen, helpt tegelijkertijd 

waardevolle ecosystemen over de hele wereld 

te herstellen en de volgende generatie te 

inspireren goed voor onze planeet te zorgen. 

Aan het begin van elk kalenderjaar wordt voor 

elke klant een target bepaald met betrekking 

tot bestelgedrag (minder kleine orders en meer 

milieuvriendelijke artikelen). Aan het eind van 

elk kwartaal ontvangt de klant een rapportage 

met zijn performance en een indicatie van het 

aantal bomen dat Staples zal planten als de 

performance zich zo doorzet naar het eind van 

het jaar.

Staples heeft namens haar klanten in de 

Benelux in 2021 circa 200.000 bomen 

laten planten door de Plant-for-the -Planet 

organisatie.

Maatschappelijk 
verantwoord inkopen

De producten van Staples worden deels 

geproduceerd in landen waar onderwerpen 

als mensenrechten, arbeidsomstandigheden 

en milieu niet altijd vanzelfsprekend voldoen 

aan internationale standaarden. Staples ziet 

schendingen op dit gebied als een bedreiging 

voor de bedrijfscontinuïteit, omdat klanten 

verwachten dat deze zaken op orde zijn.

Code of conduct Suppliers
Bij Staples is het juiste doen net zo belangrijk 

als goed presteren. We streven ernaar onze 

klanten producten van topkwaliteit aan te 

bieden tegen een redelijke prijs, maar tevens 

deze producten op een verantwoorde manier 

in te kopen. Dat betekent dat we verwachten 

dat mensen die Staples en andere (merk)

producten maken eerlijk en met waardigheid 

en respect behandeld worden, en dat de 

producten op een ecologisch duurzame wijze 

worden gemaakt. Daarom zijn duidelijke 

richtlijnen voor onze leveranciers ontwikkeld: 

de Staples Supplier Code of Conduct. Deze 

richtlijnen zijn gebaseerd op de Social 

Accountability 8000 norm en vormen de basis 

voor de screening van al onze inkooprelaties. 

De gedragscode voor leveranciers is 

opgenomen als bijlage bij elke overeenkomst.

Supplier audits
Staples garandeert haar klanten dat de 

producten van het Staples merk niet alleen 

voldoen aan gestelde kwaliteitseisen, 

maar ook op een verantwoorde manier 

geproduceerd worden. Daarom doen we 

alleen zaken met leveranciers die voldoen 

aan zowel de Staples criteria voor prijs en 

kwaliteit als aan criteria op het gebied van 

arbeidsrechten, veiligheid en milieu. Deze 

criteria zijn opgesteld in de Staples Supplier 

Code of Conduct en dienen als de basis voor 

the audits die we uitvoeren in de fabrieken 

van onze leveranciers. Als een huidige of 

toekomstige leverancier van Staples niet 

voldoet aan de kwaliteits- of ethische criteria, 

dan zal Staples de relatie met die leverancier 

beëindigen.

Ketenverantwoordelijkheid
Bij Staples is het juiste doen net zo belangrijk 

als goed presteren. We streven ernaar onze 

klanten producten van topkwaliteit aan te 

bieden tegen een redelijke prijs, maar tevens 

deze producten op een verantwoorde manier 

in te kopen. Staples heeft zichzelf ten doel 

gesteld om een onderzoek te starten naar de 

risico's in haar supply chain en invloed uit te 

oefenen daar waar dat mogelijk is en voor 

zover dat van haar redelijkerwijs verwacht 

mag worden. Aan de hand van een MVO-

vragenlijst die jaarlijks zal worden uitgestuurd 

aan een aantal vooraf geselecteerde 

leveranciers, wordt nagegaan op welke manier 

zij verantwoord ondernemen en/of invloed 

uitoefenen op partijen verder in de keten. 

Als na analyse van hun antwoorden blijkt dat 

er een of meer risico’s gedefinieerd kunnen 

worden, wordt in overleg met de betreffende 

leverancier een actieplan opgesteld. 

De leverancier krijgt bepaalde tijd om de 

actie(s) uit te voeren, en moet vervolgens terug 

rapporteren wat er is gedaan om de risico’s 

te voorkomen, verminderen, herstellen en/of 

te compenseren. Een samenvatting van alle 

bevindingen wordt vastgelegd in een verslag 

dat op verzoek kan worden gedeeld met onze 

stakeholders. 

Dienstverlening: Klachten- & 
Geschillenafhandeling

Klanttevredenheid staat centraal bij Staples en 

wordt, inclusief klachtenafhandeling, beheerst  

middels het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

Kwaliteitsbeleid
Staples wil producten en diensten leveren, 

die van een te controleren en met de klant 

overeengekomen kwaliteit zijn. Bij het leveren 

van producten en diensten streeft Staples 

naar een win-win situatie. Zowel de klant als 

Staplesmoeten tevreden zijn over het resultaat 

(de toegevoegde waarde voor de klant) en de 

wijze waarop dit resultaat tot stand is gekomen 

(het proces waarlangs).

Klanttevredenheid
Klanttevredenheid kan op verschillende 

manieren gemeten worden, bijvoorbeeld 

via een survey. Dit was ondergebracht 

bij TeamLoyalty. Als onderdeel van het 

‘Loyalty programma’ voerden zij naast een 

klanttevredenheidsonderzoek ook een NPS-

meting uit (Net Promotor Score – focus op 

klantloyaliteit). Als gevolg van kostenbesparing 

werd het contract met deze externe partner 

beëindigd in 2019. Sindsdien is er geen 

specifieke survey uitgestuurd naar klanten. 

In de plaats daarvan is besloten om andere 

opties in te zetten.

Met deze maatregelen verbetert en monitort 

Staples de klanttevredenheid:

• Onderzocht wordt of er een mogelijkheid is  

 om feedback over onze webshop EasyOrder  

 te kanaliseren en hoe we dit vervolgens   

 lokaal gaan organiseren.

• Verder is de Echo Survey tool live gegaan   

 in februari 2020 bij de afdeling Customer   

 Service. De klant kan na een telefoon-  

 gesprek een beoordeling geven door het   

 beantwoorden van 3 vragen: 

 • Hebben we de vraag opgelost waarover  

  u gebeld heeft? (toets 1 voor ja en 2 voor  

  nee)

 • Bent u tevreden over het contact wat u   

  gehad heeft vandaag? (toets 1 voor ja en  

  2 voor nee)

 • Op basis van uw ervaring, hoe   

  waarschijnlijk is het dat u ons zou   

  aanbevelen gebaseerd op de ervaring   

  die  u vandaag had met ons? (score van  

  1 tot 10 kan de klant geven)

De klant kan zodra hij een ‘Nee’ geeft, 

inspreken wat de reden is dat hij/zij niet 

tevreden is.

Als gevolg van Corona werd ook voor 

deze afdeling thuiswerken de norm. Door 

technische beperkingen werkt de Echo 

Survey niet bij thuiswerken. De resultaten 

die verkregen werden in de korte tijd dat het 

tool actief was zijn niet representatief. Begin 

2021 is het oude telefoonsysteem InContact 

vervangen door Puzzle. Nader onderzoek zal 

uit moeten wijzen of er een mogelijkheid is 

om de Echo Survey of een soortgelijk tool te 

koppelen aan de nieuwe centrale.
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• Een andere graadmeter voor klant- 

 tevredenheid is het aantal klachten dat   

 binnenkomt bij de Customer Service 

 afdeling, zie onder Klachten van klanten   

 verderop in deze paragraaf meer hierover.

• Als laatste is er uiteraard ook veelvuldig   

 contact met (potentiële) klanten via de 

 Sales en Tender Teams. Vooral tijdens   

 (re)tenders en aanbestedingen worden   

 de wensen/eisen van klanten onder de loep  

 genomen. Ook als deze ons niet gegund   

 worden, wordt indien mogelijk ingezoomd op  

 de redenen waarom. Recent heeft dit 

 geleid tot het ontwikkelen van nieuwe   

 dienstverlening op gebied van milieu.   

 Voorbeelden zijn: aanschaf van de bakfiets  

 en een aantal elektrische bussen 

 waarmee we bestellingen op een meer   

 duurzame manier afleveren bij klanten in   

 bepaalde regio’s, en het ontwikkelen van 

 een circulaire pilot, een nieuw service   

 aan klanten waarbij gebruikte / afgedankte   

 kantoorartikelen worden retourgenomen om  

 er vervolgens nieuwe producten van te 

 kunnen maken (zero waste concept). De   

 producten (of de grondstoffen waaruit ze   

 zijn samengesteld) gaan op deze manier niet  

 verloren, maar blijven in de kringloop.
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Certificaten, Keurmerken 
en Beoordelingen

Overzicht van certificaten, keurmerken en andere controles en toetsingen, 
uitgevoerd door onafhankelijke derden.

ISO 14001 Ecovadis

ISO 45001

CO2 prestatieladder

ISO 9001

EuropeseWind

Beoordeling BeoordelingBeschrijving Beschrijving

Aan Staples Nederland B.V. voor Verkoop van een totaalassortiment 

aan artikelen voor de kantooromgeving ten behoeve van de 

verkooporganisaties Staples en Staples Wholesale in Nederland.

Inkoop, opslag en distributie van een totaalassortiment aan artikelen 

voor de kantooromgeving ten behoeve van de verkooporganisaties 

Staples, Staples Wholesale, Staples Office Centre en Staples Online in 

Nederland, België en Luxemburg.

Sinds 2022 werken wij samen met EcoVadis inzake onze 

duurzaamheidsbeoordelingen. Steeds meer klanten vereisen 

een andere MVO-verklaring, waardoor wij vanaf 2022 zijn gaan 

samenwerken met Ecovadis, ‘s werelds grootste leverancier van 

duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven.
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Aan Staples Nederland B.V. voor de verkoop van een totaalassortiment 

artikelen voor de kantooromgeving ten behoeve van de 

verkooporganisaties Staples en Staples Wholesale in Nederland.

Inkoop, opslag en distributie van een totaalassortiment artikelen 

voor de kantooromgeving ten behoeve van de verkooporganisaties 

Staples, Staples Wholesale, Staples Office Centre en Staples Online in 

Nederland, België en Luxemburg.

Beschikbaar vanaf Q3 2022

Erkend Leerbedrijf

Aan Staples Nederland B.V. voor Verkoop van een totaalassortiment 

aan artikelen voor de kantooromgeving ten behoeve van de 

verkooporganisaties Staples en Staples Wholesale in Nederland.

Inkoop, opslag en distributie van een totaalassortiment aan artikelen 

voor de kantooromgeving ten behoeve van de verkooporganisaties 

Staples, Staples Wholesale, Staples Office Centre en Staples Online 

in Nederland, België en Luxemburg.

Groencertificaat. Vattenfall verklaart dat de elektriciteit die Staples 

Nederland BV afneemt door duurzame bronnen is opgewekt. Met de

keuze voor EuropeseWind draagt Staples Nederland BV bij aan een 

beter milieu. 

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en 

bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste 

praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen 

zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Staples is in 2018 door 

SBB officieel erkend als leerbedrijf voor een periode van 4 jaar. Op 

de website www.stagemarkt.nl. is zichtbaar voor welke opleidingen 

Staples erkend is en wat studenten bij ons kunnen en mogen leren.



Naam
Straat
Postcode/Plaats
Land

Staples Nederland BV
Rondebeltweg 102
1329 BH Almere
Nederland


