
Adding 
Sustainable 
Value
Uw organisatie klaar voor de toekomst!

Internationaal duurzaamheidsprogramma voor het Midden- en Kleinbedrijf 



Wat levert het u op?
U brengt de verduurzaming van uw organisatie in 
een stroomversnelling door toepassing van onze 
internationale succesvolle aanpak.

U leert  kritisch te kijken naar duurzaamheid en 
ontwikkelt de analyse- en planningsvaardigheden 
die nodig zijn om succesvol te zijn bij nieuwe kansen 
en vraaggestuurde innovatie.

U leert met en van branchegenoten ,  van deskundigen 
binnen het vakgebied en vooraanstaande koplopers.

Wat gaan we doen?
Vier keer een 1-daagse workshop verzorgd door 
ontwikkelaars en trainers van The Natural Step. 

Gebruik van open source platform om samen te 
werken en te overleggen tussen de workshops door.

Professionele coaching en individuele ondersteuning 
op de eigen werkvloer. 

Praktische opdrachten tussen de workshops door 
zodat u bezig bent met de echte uitdagingen en 
kansen van uw onderneming.

Ontwikkelen van een geïntegreerde strategie en een 
actieplan met een helder pad vooruit.

Het programma en de unieke teamaanpak helpt u strategische beslissingen nemen die de 
toekomst van uw bedrijf duurzaam vormgeven.

Een praktisch opleidingsprogramma dat 
bedrijven helpt om een duurzaamheidplan 
te maken voor echt en blijvend succes. 

Geïnteresseerd en wilt u graag meer 
informatie?
Neem contact op via nummer 040- 879 61 36, stuur 
een email naar info@thenaturalstep.nl of klik op  
www.thenaturalstep.nl en meld u daar aan.

Samen kom je verder!
 
Nodig twee collega’s uit om het 
programma samen met u te 
volgen, zonder extra kosten! 
U deelt dan de leerervaring, 
kunt samen aan het plan voor 
uw organisatie werken en zo 
de vooruitgang versnellen.



Inhoud
•	 Introductie van het raamwerk voor bedrijfsplanning.
•	 Duurzaamheid: innoveren op basis van werkelijke 

behoeften.
•	 In kaart brengen van relevante trends en 

ontwikkelingen voor uw eigen organisatie.
•	 Bedrijfsbezoek TNS-adviseur

Wat levert het u op?
•	 Een raamwerk dat samenwerking en innovatie 

bevordert.
•	 Focus op realiseren van commerciele waarde ver 

voorbij ‘groen’.

Resultaat halen 
Meer dan 70 MKB-organisaties hebben hun resultaat sterk verbeterd sinds de 
start van dit internationale programma in 2011.

Programmadetails en investering

Het programma loopt gedurende 19 weken en start in oktober 2014. Bij het voltooien van het 
programma ontvangt u een certificaat van deelname ‘Certificate TNS in Sustainable Practice’ .
Uw investering  bedraagt € 4.900,- (excl. BTW) voor 1 tot 3 deelnemers.  
Lunch en koffie&thee inbegrepen (excl. eventuele verblijfskosten)

De workshops vinden plaats tussen oktober 2014 en april 2015 op locaties in Heerenveen, Amsterdam en 
Eindhoven.*

The Natural Step behoudt zich het recht voor om het programma uit te stellen of te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
*Afhankelijk van de aanmeldingen kunnen locaties worden toegevoegd  of weggelaten worden 

Programma

Module 1  De fundering en de context

Inhoud
•	 Ontwikkelen van een aantrekkelijke visie voor blijvend 

succes.
•	 Gebruik ‘backcasting’ om focus aan te brengen in planning.
•	 Vaststellen van belangrijkste uitdagingen en doelen voor 

duurzaamheid in uw bedrijf. 
•	 Bedrijfsbezoek TNS-adviseur

Wat levert het u op?
•	 Teamfocus rond een reeks meetbare doelen.
•	 Identificeren van belangrijkste bijdrage van partners en 

externe stakeholders.

Inhoud
•	 Identificeren van kansen voor innovatie.
•	 Leiderschap- en communicatievaardigheden.
•	 Opzet van een communicatieplan en instrumenten voor 

verslaglegging naar stakeholders.

Wat levert het u op?
•	 Strategisch plan.
•	 Actieplan.
•	 Business Case voor project.

Inhoud
•	 In kaart brengen van de huidige positie.
•	 Inventariseren van huidige impact en prioriteiten.
•	 Toepassen van een systeembenadering op de hele 

waardeketen van uw bedrijf.
•	 Bedrijfsbezoek TNS-adviseur

Wat levert het u op?
•	 Nulmeting om voortgang te meten.
•	 Inzicht in de huidige prestaties en punten voor 

besluitvorming.
•	 Zicht op prioriteiten, focusgebieden,  kansen voor 

Module 2  Huidige realiteit  

Module 3  Een inspirerend toekomstbeeld Module 4  Successen vieren  



“Het betrekken van ons senior management in het programma was 
ideaal. De helderheid van het kader was een echte eye-opener 

voor hen. Ze zien nu hoe de krachten van verandering niet alleen 
grote uitdagingen voor ons bedrijf brengt, maar ook echte kansen 
oplevert”.

    
 

Steve Schoultz Sustainability Specialist, Livestock Improvement Corporation

““Deze internationale cursus is een ‘must’ voor iedere organisatie 
die geïnteresseerd is om de kansen voor duurzaamheid te grijpen, 

innovaties te versnellen en de organisatie klaar te maken voor de 
uitdagingen van de toekomst.”  
  
     
 
 
Kat McDonald - Environmental and Sustainability Consultant, Opus



“Het Adding Sustainable Value-programma heeft mij de middelen 
gegeven om de dialoog over duurzaamheid in ons bedrijf  op een 

zinvolle en bedrijfsmatige manier te voeren. Het programma heeft 
ons gedwongen om een eerlijke beoordeling uit te voeren van waar 
onze kernactiviteiten op dit moment echt niet duurzaam zijn. Het 
heeft ons geholpen om uitdagende doelen te formuleren op basis 
van wat ‘goed doen’ is in plaats van minder slecht. 
  
Brad Stevens, Environmental and Quality Advisor, Fulton Hogan Ltd.  (ASV graduate, 2012)

Facilitators: Gastcollege’s door:

Sietske de Jong
TNS (NL)

Edwin Janssen
TNS (NL)

Hilda Feenstra
TNS (NL)

Suzanne Wacanno
TNS (NL)

Berend Aanraad 
TNS (NL)

Geanne van Arkel
Interface (NL)

Simon Harvey
TNS(NZ)

Eric Ezechieli
Nativa (It)



Ga voor meer informatie naar www.thenaturalstep.nl

Otago Polytechnic in Nieuw Zeeland is onze 
ontwikkelpartner voor deze trainingen. Het doel is om 
de kennis en vaardigheden over duurzaamheid in het 
bedrijfsleven te stimuleren met onderwijsprogramma’s.

Interface is ‘s werelds grootste producent van 
modulaire tapijttegels en koploper op het gebied van 
duurzaamheid in de industrie. Zij geldt als voorbeeld 
voor veel organisaties en Interface deelt haar 
ervaringen tijdens deze opleiding. 

In samenwerking met:

The Natural Step is al meer dan 25 jaar te vinden in de 
voorhoede van duurzame ontwikkeling. Honderden 
bedrijven en gemeenten gebruiken de aanpak. Deze 
opleiding worden verzorgd door ervaren facilitators 
van TNS


