
   

Duurzaam Ondernemen – wat betekent dit voor u? 

Is uw organisatie duurzaam 

ingericht? Streeft u naar een 

zo klein mogelijke CO₂ 

voetafdruk? Streeft u naar een 

zorgvuldige balans tussen 

people, planet en profit? Wilt u 

wel eens weten of u met 

duurzaam ondernemen kosten 

kunt besparen? 

  

De oplossing 

Steeds meer bedrijven beseffen de 

noodzaak van duurzaamheid en 

Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Bedrijven worstelen, 

hoe hiermee om te gaan. Duurzaam 

ondernemen wordt gevraagd door 

opdrachtgevers, consumenten en 

andere stakeholders. Men eist 

transparantie over producten, de 

verstrekte dienstverlening en de 

verantwoorde inzet van 

medewerkers. Er wordt van 

bedrijven verwacht dat men een 

aantoonbaar duurzaam beleid voert. 

Als bedrijf vindt men het normaal 

om op alle terreinen een beleid te 

voeren om processen goed te 

laten verlopen, te controleren en 

daardoor te verbeteren. Beleid op 

het gebied van duurzaam 

ondernemen ontbreekt bij veel 

bedrijven waardoor besparingen, 

kansen en mogelijkheden onbenut 

blijven. 

 

Om bedrijven in staat te stellen 

duurzaamheid naar beleid te 

vertalen biedt Dochters Advies een 

praktische en doelgerichte cursus 

aan. 

 

Doel 

Kennis over duurzaamheid, de route 

om duurzaamheid in het beleid op te 

nemen en de te behalen resultaten 

inzichtelijk maken. 

 

Samenvattend 

Dochters Advies geeft in 

samenwerking met How2Servitise 

een praktische, interactieve en 

inspirerende cursus. Het programma 

is open en geeft ruimte voor 

gedachtewisseling met de trainers 

en de deelnemers onderling. 

 

Onderwerpen  

 Algemene kennis van 

duurzaam ondernemen  

 Implementatie van duurzaam 

ondernemen  

 De methoden en tools 

 Praktijkvoorbeelden  

 Pluk het laaghangende fruit 

om snel resultaat te boeken 

Voor wie? 

Deze tweedaagse cursus is geschikt 

voor alle medewerkers, in het 

bijzonder voor iedereen die 

verantwoordelijk is voor het 

opzetten van duurzaam beleid 

binnen de eigen organisatie. Ook 

zeker geschikt voor directie en 

leidinggevenden die meer willen 

weten over duurzaam ondernemen. 

De cursus kan in company worden 

gegeven of op een centrale locatie. 

 
Deze cursus is OOM en OTIB 

declarabel 

              

Missie 
Aanzetten tot duurzaam 
ondernemen voor 
organisaties 

 

 
 

Transparantie 
Wij beschouwen 
transparantie als de basis 
van verbeterings-
processen. Zonder 
transparantie geen 
inzicht en zonder inzicht 
geen verbeterings-
resultaat. 
 

 

 
 
 

De menselijke factor 
Het draait altijd om de 
mens altijd. 

 
Flexibiliteit 
Processen zijn in het 
werkelijke leven niet star. 
Integendeel: ze zijn 
flexibel, continu anders, 
beïnvloed door stagnaties 
en veranderingen. Wij 
houden daar rekening 
mee.  

 

http://www.oom.nl/
https://www.otib.nl/over_otib/nieuws/branche_breed_opleiden_biedt_tegemoetkoming_voor_cursussen


 

 

 

Cursus duurzaam ondernemen 

 

Door deze cursus krijgt u algemene 

kennis en inzicht in de 

mogelijkheden van duurzaam 

ondernemen en u leert gebruik te 

maken van alle kansen die 

duurzaam ondernemen u biedt. 

Door deze algemene kennis en 

specifieke kennis over de invoering 

van duurzaam ondernemen kunt u 

duurzaamheid in uw bedrijf 

invoeren en borgen. U leert op 

korte termijn het laaghangende 

fruit te plukken en op lange termijn 

wordt de continuïteit van uw bedrijf 

zeker gesteld.  

 

In-company training/workshop 

 

De cursus wordt afgestemd op uw 

bedrijfsactiviteiten. Dit heeft als 

groot voordeel dat de kennis direct 

toegepast kan worden in de 

bedrijfsvoering. 

 

Aanmelden 2-daagse cursus 

 

Inschrijven kan via onze website 

waarop ook de cursusdata zijn 

vermeld. Het maximumaantal 

cursisten bedraagt 15 deelnemers. 

 

 

  
Werkwijze 
Wij zoeken naar 
voortdurende 
verbeteringen bij de 
bedrijfsprocessen en 
delen deze kennis graag 
met onze klanten.  

 
Samenhang 
Wij gaan uit van de 
samenhang van uw 
processen: dat vraagt 
ervaring in alle aspecten. 

 
Voorbereiding 
Eerst denken, dan doen: 
wij besteden veel 
aandacht aan een goed 

doordachte 
voorbereiding. Dat brengt 
draagvlak en een beter 
resultaat. 

 
Resultaat 
Voldoende kennis van 
duurzaam ondernemen 
om dit in de organisatie 
te vertalen naar beleid en 
hierdoor alle kansen te 
benutten om het 
laaghangende fruit te 
plukken. 

 
Uw medewerkers 
Wij inspireren en 
enthousiasmeren uw 
medewerkers om met 
duurzaamheid aan de slag 
te gaan. 

 
Cultuur 
Onze cultuur kenmerkt 
zich door professionele 
aanpak, een no-nonsense 
instelling, puur 
enthousiasme voor het 
vak en de kick om 
resultaat te leveren. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Voordelen 
duurzaam ondernemen 

 Duurzame 
bedrijfsvoering 

 Transparantie 

 Beheersing kosten 

●   Risico reductie  

 Positief imago voor het 
bedrijf 

 Duurzame 
inzetbaarheid personeel 

 Grondstoffen strategie  

 Duurzaam energiebeleid 

 Bedrijfscontinuïteit 

 

 

 

Met een inspanning van 5 

mensdagen en een verwachte 

looptijd van 3 weken krijgt u een 

overzichtelijk plan van aanpak. 

om snel uw winst te realiseren. 

  

Nieuwsgierig? 

Bent u geïnteresseerd in een op uw bedrijf afgestemde in-company 

workshop/training of in de 2-daagse cursus neem dan contact op 

met: 

Dochters Advies - Huub Biezemans:     +31 6 45 27 88 52 
 
Mail:                        info@dochtersadvies.nl  

Website:                  www.dochtersadvies.nl  

  

 

http://www.mvonederland.nl/
http://www.dochtersadvies.nl/

