In dertig dagen duurzaam
Je wilt of moet aan de slag met
duurzaamheid, maar je weet
niet wat je moet doen of hoe je
moet beginnen?
Het effectieve programma
In dertig dagen duurzaam
geeft antwoord op deze vragen!

We toetsen je huidige activiteiten
en koppelen deze aan je ambities.
Ook kijken we naar de markt waarin
je actief bent en de duurzaamheid
vraagstukken die daar spelen.
Gezamenlijk leveren deze de basis
voor de routekaart die je helpt
duurzaamheid vorm te geven. Met
deze routekaart hebben je medewerkers een eenvoudig middel in
handen om aan de slag te gaan.
Door gebruik te maken van bewezen
methoden en modellen is ook het
als vanzelfsprekend.
Dankzij een super efficiënte inzet
van tijd en middelen, creëren we
een zo minimaal mogelijke inbreuk
op de kernactiviteiten van je bedrijf.
En ook inhoudelijk zit het goed.
Zo sluit dit programma aan op
ISO 26.000 en de Sustainable
Development Goals.

Zinnige Zaken

Zoek je hulp bij de transitie naar een duurzame
onderneming? Zinnige Zaken helpt!
Samen integreren we duurzaam ondernemen diep in
jouw bedrijf. We zorgen dat al bestaande
duurzaamheidsmaatregelen zijn geborgd en
implementeren gezamenlijk nieuwe initiatieven.
Met ons ervaren en gedreven kernteam, een breed
netwerk en een complete set aan tools en de SDGs zijn
we optimaal in staat een uitstekend geïntegreerd
duurzame aanpak te realiseren die perfect aansluit op
jouw bedrijf en jouw ambities.

Je huidige activiteiten gestructureerd tot een
logisch geheel
Het potentieel van je duurzame ambities en
activiteiten in kaart gebracht
Een overzichtelijke routekaart naar jouw
duurzame organisatie
Na dertig dagen kun je direct aan de slag met
jouw duurzame ambities en activiteiten.
Kan zoiets in dertig dagen? - Jazeker!
We zijn zelfs zo overtuigd dat je ons niet hoeft te betalen
wanneer wij onze belofte niet nakomen!

Vind je het fijn hulp te krijgen bij de vervolgstappen?
Dan helpen we je daar uiteraard graag bij.
Op dezelfde efficiënte en praktische manier.
www.zinnigezaken.nl/in-dertig-dagen-duurzaam
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