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Sturen op CO2 Noord Nederland
29 september 2021

Dieuwer Heins

Lajos Bax 

Richard Wolting



Agenda

14.30 uur: Opening en mededelingen
1. Welkom (nieuwe) leden

2. Team CO2 Cumela Advies 2021

3. Benchmark kengetallen Sturen op CO2

4. CO2 emissiefactoren

5. Stand van zaken De Groene Koers

6. Ontwikkelingen groep, noviteiten

15.00 uur: Het SKAO en commissie van deskundigen
Bastia van Houwelingen, KAM adviseur De Vries Stolwijk

15.45 uur: Co2 prestatieladder en leidersschap als integraal onderdeel  van je bedrijfsstrategie
Daniël Krouwel, eigenaar KMOB, ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie in de GGI-sector

17.45 uur: Vragen uit de regio, afronding en aansluitend diner (voor vrijwilligers)

https://www.devriesstolwijk.nl/
https://kmob.nl/


Team CO2 Cumela Advies 
Voor vragen over CO2 en individueel advies: 

▪ Regio Noordwest en Midden Nederland

Ad Karelse, akarelse@cumela.nl, 06 52 86 72 39

▪ Regio Noordoost Nederland

Richard Wolting, rwolting@cumela.nl, 06 52 04 79 01

Dieuwer Heins, dheins@cumela.nl, 06 25 04 44 13

▪ Regio Zuidwest en Zuidoost Nederland

Nuwan van der Linden, nvdlinden@cumela.nl, 06 82 99 23 12

▪ Organisatie en lidmaatschap

Lajos Bax, lbax@cumela.nl, 06 52 02 05 71 

mailto:akarelse@cumela.nl
mailto:rwolting@cumela.nl
mailto:dheins@cumela.nl
mailto:nvdlinden@cumela.nl
mailto:lbax@cumela.nl


Benchmark CO2 Sectorinitiatief CO2

▪ Als huiswerk de vraag om de CO2 getallen van je bedrijf invullen en op te sturen: rwolting@cumela.nl

▪ Met deze cijfers stellen wij onze CO2 benchmark samen (160 deelnemende bedrijven)

▪ Met de benchmark kun jij jouw CO2 gegevens met collega-bedrijven in de sector vergelijken

▪ Je krijgt zicht op je eigen positie 

▪ Formuleren van de CO2-doelstellingen voor jouw organisatie aan de hand van de benchmark 

Doelen

▪ Een nauwkeurig beeld te hebben van de ontwikkeling van de CO2-emissie 

▪ Kengetallen verstrekken van de hele groep (ruim 150 leden CO2 SI)

▪ Kengetallen per individueel bedrijf gemiddeld

▪ De aangeleverde gegevens worden (uiteraard) anoniem verwerkt tot totalen per categorie

mailto:rwolting@cumela.nl


Voorlopig resultaat Cumela CO2 benchmark 2019

Kengetal Waarde

Ton Co2 per € 100.000 BM 42,73

Ton Co2 per FTE 31,96

Ton CO2 per 1000 liter diesel 3,45

Liter diesel per € 1000 brutomarge 128,20

Opmerkingen

• Totaal van ca. 80 bedrijven zijn de cijfers aangeleverd 

• Getallen gebaseerd op BM ‘slechts’ gebaseerd op 9 aangeleverde getallen. Namelijk enkel de bedrijven 

meegenomen waar de brandstofkosten tussen de 10% en 20% van de brutomarge liggen gebaseerd op een 

gemiddelde brandstofprijs van ca. €1,- per liter diesel in 2019

• Getal CO2 per FTE gebaseerd is op 39 aangeleverde getallen

• Het getal CO2 per 1000 liter diesel gebaseerd is op 62 aangeleverde getallen
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CO2-emissiefactoren 2021
Categorie Gegevens CO2-factor

Scope 1

Verwarming Aardgas 1.884

Verwarming Propaan 1.725

Machines en auto's Diesel leverancier A 3.262

Machines Benzine 2.784

Machines HVO 10 2.967

Machines HVO 20 2.672

Machines HVO 50 1.788

Handgereedschap Aspen Alkylaat 2 T per liter 2.784

Handgereedschap Aspen Alkylaat 4 T per liter 2.784

Onderhoud Menggas 20% co2 80% argon 79

Onderhoud Acetyleengas 4.400

Scope 2

Elektriciteit Grijs 556

Elektriciteit Zonnepanelen 0

Scope 3

Business travel Personenauto werknemers 202



Bij het berekenen van de CO2-emissies, door eventueel aangepaste emissiefactoren, dient men rekening te 
houden met het feit dat mogelijk ook het referentiejaar dient te worden herberekend.  Voorwaarden voor 
herberekening zijn: 

▪ Een verandering in emissiefactor te wijten aan verandering van brandstoftype geeft geen aanleiding tot 
herberekening. 

▪ Een wijziging in de CO2-emissiefactor ten gevolge van een methodologie wijziging in het berekenen van 
de CO2-emissiefactor is altijd aanleiding tot herberekening van het referentiejaar.

▪ Een wijziging in de CO2-emissiefactoren ten gevolge van technologische vooruitgang of gewijzigde 
marktomstandigheden zijn geen aanleiding tot herberekening van het referentiejaar, 

De organisatie dient een herberekening van het referentiejaar duidelijk te documenteren. De wijzigingen 
van emissiefactoren in diesel en benzine betreffen methodologie wijzigingen! 
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Herberekenen nieuwe CO2-
emissiefactoren (Par 5.3.2)



Methodologie wijzigingen referentiejaar
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CO2-emissiefactoren 2021

• Zie www.co2emissiefactoren.nl

• Hoe omgaan met scope 3 (business travel)? Materieel?

• HVO / B100 / B0 / B7 / E10

• Groene stroom en biomassa

• Gecompenseerd?

• Herberekenen CO2 emissiefactoren (zie ook www.skao.nl) 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.skao.nl/


Bij het berekenen van de CO2-emissies, door eventueel aangepaste emissiefactoren, dient men rekening 
te houden met het feit dat mogelijk ook het referentiejaar dient te worden herberekend.  Voorwaarden 
voor herberekening zijn: 

▪ Een verandering in emissiefactor te wijten aan verandering van brandstoftype geeft geen aanleiding tot 
herberekening. 

▪ Een wijziging in de CO2-emissiefactor ten gevolge van een methodologie wijziging in het berekenen van 
de CO2-emissiefactor is altijd aanleiding tot herberekening van het referentiejaar.

▪ Een wijziging in de CO2-emissiefactoren ten gevolge van technologische vooruitgang of gewijzigde 
marktomstandigheden zijn geen aanleiding tot herberekening van het referentiejaar, 

De organisatie dient een herberekening van het referentiejaar duidelijk te documenteren. De wijzigingen 
van emissiefactoren in diesel en benzine betreffen methodologie wijzigingen! 
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Herberekenen nieuwe CO2-
emissiefactoren (Par 5.3.2)



Methodologie wijzigingen referentiejaar



Klimaatakkoord (CO2) – Schone Lucht Akkoord (NOx en Fijnstof) – Stikstofproblematiek (NOx)

KOERSORGANISATIE DGK:

- CUMELA

- Bouwend Nederland

- BMWT

- andere branches zoals o.a.: VHG, MKB-Infra/AFNL/NOA, Vereniging van Waterbouwers etc.

- Projectbegeleiding:  APPM

Brede scope: Bouw & infra, inclusief groenonderhoud!
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De Groene Koers 
Emissiereductie van mobiele werktuigen naar 2030: “realistisch, haalbaar en betaalbaar!”



FUNCTIE van DE GROENE KOERS:

Stimulering sectorontwikkelingen door samenwerking

- Overleg met: overheden, kennisinstituten, politiek en bestuurders en bedrijfsleven

- Passend inkoopbeleid 

- Stimuleringsmaatregelen

- Voorlichting / podium

14

De Groene Koers
Emissiereductie van mobiele werktuigen naar 2030: “realistisch, haalbaar en betaalbaar!”
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

www.opwegnaarseb.nl

http://www.opwegnaarseb.nl/
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

www.opwegnaarseb.nl

Samenwerking van 3 ministeries (I&W, BZK en EZK) (in antwoord op verzoek DGK bundeling beleid)

1:  SEB-subsidie woningbouw / utiliteit / infra (i.v.m. stikstof)

• 500 miljoen Planning:  subsidie start begin 2022

• 40-50% v/d meerkosten versus gangbaar (elektrisch of retrofit laag-emissie)

• Onderdeel van ‘Bouwvrijstelling’ (sinds 1 juli 2021 bouwfase “Aerius-vrij”)
• Zie: ‘vragen en antwoorden’ op www.aanpakstikstof.nl

• LET OP: wél dwingende sectorale reductiedoelen (borging via omgevingswet 1-7-2022?)

2:  Routekaart/transitiepaden 

• In 2030 de drie emissiereductiedoelstellingen halen

• Uitwerking 6 transitiepaden (per sector)

• Eind 2021 handreiking invulling emissiereductieplicht

http://www.opwegnaarseb.nl/
https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/publicaties/2021/07/21/vragen-en-antwoorden-over-de-bouwvrijstelling
http://www.aanpakstikstof.nl/


Schoon en Emissieloos Bouwen IN DE PRAKTIJK
www.opwegnaarseb.nl

– 0,4 Mton CO2 in 2030
“broeikasgassen”
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Aanpak Stikstof

Ambitie bouwsector:

-60% NOx in 2030 t.b.v. 

‘bouwvrijstelling’ 
- per 1 juli 2021

- reductieverplichting: vanaf 1-7-2022 

(Omgevingswet)

– 75% gezondheidsschade 

in 2030 t.o.v. 2016
“stikstof & fijnstof”

> 15.000

mobiele machines

zero-emissie

klein materieel < 56 kW elektrisch

groot materieel roetfilter & Adblue

(Stage IV/V)/Start-stop!

NB: RDW schatting 150.000 zelfrijdende mobiele 

werktuigen in Nederland.

of: ≈ 125 miljoen liter HVO

http://www.opwegnaarseb.nl/


Factsheet Duurzaam Materieel BMWT
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Klimaatakkoord: 2030 -0,4 Mton CO2
Graafmachines (BMWT: 2020) 22.234
Wielladers (shovels) (BMWT: 2020) 6.366
Totaal 28.609
Vervangingswaarde: € 1,5 miljard
Diesel / jaar: 175 miljoen liter
Emissiefactor (WTW) Diesel (B7) 3,23 kg CO2/l
CO2-emissie graafmachines & wielladers 0,56 Mton CO2
Klimaatakkoord: - 0,4 Mton CO2 = - 125 miljoen l diesel
Gem. dieselverbruik / jr. bouwmachine 7500 l
TNO: diversiteit bouwmachines >100 soorten

Aantal bouwmachines zero-emissie: > 15.000!
Meerkosten geëlektrificeerde machine ≈ * 2,5? (+ 150%)

Meerkosten HVO100 125 miljoen l. 
(+ € 0,20 / l)

€ 25 miljoen
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NB: huidige kosten  
elektrisch versus 

standaard:
Per uur ≈ + 40%

NB: huidige kosten 
elektrisch versus 

standaard: 
Per project: ≈ + 4-6%

NB: HVO heeft beperkte 
invloed op reductie NOx en 
fijnstof, meest effectief in 
oude en < 56 kW motoren
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Stikstof & Fijnstof emissie-eisen Stageklassen

= stikstof
= fijnstof

Uitstoot NOx van één 
Stage I machine (>130 kW) 

= 
23 even zware Stage V 

machines

Even doorvragen als er alleen Stage V wordt gevraagd:
- Stikstof: Stage IV = Stage V (grote stap van IIIb -> IV)

- Fijnstof: Stage IIIb en IV ≈ Stage V (grote stap van IIIa -> IIIb)

Uitstoot NOx van één kleine 
Stage V mach. (50kW / 68pk)* 

≈
5 zware Stage V 

(100kW / 136 pk)* machines
* bij vol vermogen
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Stikstof en CO2 emissie in de praktijk

35% stationair
= 8% brandstof

= 51% NOx-emissie!

START-STOP
GEBRUIKEN!
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Reductiemaatregelen: 
CO2: zie ook www.greendealhetnieuwedraaien.nl & www.machinevergelijker.nl

- Brandstofbesparing!

- Gedrag: het nieuwe draaien / slim werken

- Techniek: Hybride / start-stop

- Brandstof: HVO100 (-89%) (Well-To-Wheel, wél CO2 uit uitlaat!)

NOx:

- > 56 kW Stage IV/V (SCR-katalysator)

- Retrofit uitlaatgas-nabehandelingssysteem

- HVO & GTL (grootste effect bij Stage IIIb en ouder, -10 á 20%)

- Start-stop (tot 50% NOx komt vrij bij stationair draaien)

Fijnstof:

- > 37 kW Stage IIIb/IV/V

- Roetfilters (ook klein materieel!)

- HVO/GTL (-10 á 20%) 

Elektrificatie
Waterstof

‘Zero-emissie’!

http://www.greendealhetnieuwedraaien.nl/
http://www.machinevergelijker.nl/


Met wie spreekt de opdrachtgever?

- Hoofdaannemers/koplopers vertegenwoordigen niet alléén de markt

- 70% mobiele werktuigen in bezit van MKB (onderaannemer/verhuur)

- Géén/onvoldoende impuls voor aanschaf elektrische machines bij MKB

- Borging financiële stimulans in hele keten noodzakelijk

Wat weten/vragen opdrachtgevers?

- Wat is het motief: CO2, NOx en/of fijnstof?

- Stage norm zegt niets over CO2, (wel Stikstof & Fijnstof)

- Verschil emissie groot <-> klein materieel

- Uitlaatemissie is niet altijd slecht! (HVO, H2 uit bio-methanol)

- Beïnvloeding gedrag: bijv. start-stop systeem

- Diversiteit machines groot! -> maatwerk noodzakelijk!

- Breng gevraagd/benodigd materieel in kaart!

Ambitieniveau opdrachtgevers versus overheidsbeleid?

- Zero-emissie? Klimaatneutraal? Circulair?

- Emissiearm verdient ook ruimte (Retrofit, Stage IV&V en HVO)

Advies aan opdrachtgevers:

- Stem ambitieniveau af/bij op SEB-routepaden

- Kies voor project/pilot ervaring i.p.v. generiek beleid

- Voer (ook) het gesprek met de machine-eigenaren (MKB)

- Begroot meerkosten, zorg voor financiële impuls

- Pianoo: MVI-criteria mobiele werktuigen (nieuw nov ‘21)

- Borg naleving

- Raadpleeg het sectorinitiatief De Groene Koers

Zero-Emissie aanbesteden
Aandachtspunten opdrachtgevers!

11Loont ‘t & Werkt ‘t?  =  Doen!
L + W  =  D!

http://www.opwegnaarseb.nl/
http://www.degroenekoers.nl/


Afbeelding wijzigen? appm lint > achtergrondfoto wijzigen

De Groene Koers voor Bouw & Infra?
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Nico Willemsen : 06 22 52 98 05 

info@degroenekoers.nlInteresse voor deelname aan een Koersproject, of 

Koersvriend worden? 

Neem contact op met Frank ten Wolde, Albert 

Lusseveld, Jorrit van Ommen of Nico Willemsen
www.degroenekoers.nl

https://www.linkedin.com/company/de-

groene-koers-voor-bouw-infra/

mailto:info@degroenekoers.nl
http://www.degroenekoers.nl/


Even voorstellen

Bastina van Houwelingen-van Zessen 

CCvD-lid namens Cumela Nederland en MKB Infra 

Werkzaam bij 



SKAO

-onafhankelijke eigenaar en beheerder  

-verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling 

van het certificeringschema. 

-zorgen voor verbreding van het gebruik van de CO2-

Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.

Organogram:



Het CCvD..

-is operationeel beheerder van de Ladder. 

-primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het 

certificeringsschema

-functioneert als aanspreekpunt voor de Certificerende Instellingen en is 

eerste aanspreekpunt bij klachten

-heeft geheimhoudingsplicht. Achterban/klankbord om bepaalde informatie 

op te halen/delen om hun taak te kunnen vervullen



Wie zitten er in het CCvD?

In het Centraal College van Deskundigen zitten vertegenwoordigers van 

opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het secretariaat is in handen van SKAO.

-Stichting HIER en SKAO

-NVCi (Ned. Ver. Certificatie-instellingen)

-Rijkswaterstaat -ProRail

-NL ingenieurs -Unie van Waterschappen

-Vereniging van Waterbouwers -Bouwend Nederland

-Cumela en MKB infra -Techniek Nederland



Wat doet het CCvD?

-Het CCvD heeft de verantwoordelijk om te signaleren dat onderdelen van het 
certificeringsschema verbetering behoeven
-Het CCvD heeft de bevoegdheid tot het adviseren van het bestuur van SKAO en 
de CI’s over het certificeringsschema
-Het CCvD heeft de bevoegdheid om wijzigingen in het Handboek door te voeren 
om de werking van het schema te bevorderen



Waar is het CCvD nu mee bezig?

-Doorontwikkeling Handboek 3.1 naar 4.0
-Onderwerpenlijst opgesteld (CCvD, TC, CI’s)
-Input geleverd door belanghebbenden
-Impact- en omvanganalyse
-CCvD: uitwerking Scope Handboek 4.0
-Nov ’21: vaststelling Scope
-2022 verdere uitwerking



Actualiteiten

-de UvW heeft alle waterschappen opgeroepen om te certificeren. Inmiddels zijn 
veel meer overheidsorganisaties bezig met certificering, zoals politie, 
Belastingdienst, etc. 
-Nieuwe huisstijl en Logo CO2 Prestatieladder 
-Proces updaten Maatregellijst 2022
-IKEA Foundation ondersteunt CO2 Prestatieladder in Europa



Heb je vragen, klachten, feedback etc. omtrent het functioneren van de CO2 
Prestatieladder, laat het me weten! 

Bereikbaar via: Bastina@devriesstolwijk.nl



Workshop CO2 en Leiderschap
als integraal onderdeel van je bedrijfsstrategie

Cumela Sectorinitiatief sturen op CO2

29 september 2021



Even voorstellen
Daniël Krouwel, KMOB Advies

Ontwikkelaar van organisatiecultuur, Leiderschap en visie



Toenemende aandacht

- Maximum snelheid van 130 naar 100 km per uur

- Co2 reductie door plan overheid aankoop agrarische bedrijven

- Beleid op thuiswerken met als doel minder km

- Circulair bouwen; onderdeel van tenders

- Toenemende aandacht voor CO2-reductie in tenders





22 sep ‘21; Bron: nu.nl



Geen woorden maar daden
• Rapport Intergovernmental Panel on Climate Change (klimaatgroep 

VN): klimaatverandering is een feit.

• Verdere aanscherping van beleid.

• Overheden focussen op 2030 en 2050 (doelen).

• Voortbestaan organisaties afhankelijk van hoe wordt omgegaan met 
digitalisering én duurzaamheid



Doelen CO2-prestatieladder

Intern

Extern



Doelen CO2-prestatieladder
- Stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te 

kennen;

- Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg 
van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen;

- Bedrijven te stimuleren om bovenstaande maatregelen daadwerkelijk uit te 
voeren;

- De verworven kennis transparant te delen;

- En samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en 
overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk 
verder terug te dringen.

Naast RWS en Prorail hebben ook andere opdrachtverleners het voordeel en de 
kracht van de CO2-Prestatieladder onderkend en hebben dit opgenomen in het 
aanbestedingsproces.

Willen

“Dromen

”

Verbinde

n

Delen = 

x

Doen



CO2 en leiderschap: kader



Strategisch

Tactisch

Operationeel

Organisatie

Team

Individu

Ketensamenwerking



1. Visie

2. 
Leiderschap

4. Strategie 
3. 

Ketendenken





Visie
• Regeren is vooruitzien

• Doelen bereiken begint met een visie

• Markt kennen en meebewegen

• Doelen van de onderneming op basis van de strategie:

• Vermindering footprint

• X –projecten CO-neutraal uitvoeren

• X-aantal bussen / materieel energieneutraal



Visie
• Heeft bedrijf visie voor de toekomst? 

• Wat is jouw visie?

• Ondernemen is kansen zien

• Een visie drijft innovatie

• Is CO2-beleid verankerd?

• Is het waarom benoemd? Wat drijft je?

 Mentimeter activeren

Richting

Route

Doel



Visie in gesprek
• Hoe ziet jouw onderneming er in 2030 uit?

In het bijzonder op het gebied van duurzaam ondernemen? Wat is jouw droom?

• Wat zijn de drie kernwoorden? Invullen in Mentimeter

• Wat is de visie van jouw onderneming op CO2 reductie?

Invullen op Strategieplan op 1 A4



Visie in actie
• Wat ga je morgen intern in gang zetten?  strategieactie 1



Leiderschap
- Voorbeeldgedrag – alle lagen in de organisatie

- Van trucje naar gefundeerde drijfveren: visie

- CO2 gaat over aanpassen van 
gedragspatronen

- Leiden – volgen: gedrag van medewerkers

- IJsberg: werkelijke motieven.

- Outside – in en inside-out

Omgeving

Gedrag

Vaardigheden

Normen en waarden

Overtuigingen

Persoonlijkheid

Motieven

DOEN

DENKEN

WILLEN
- Delen van Kennis:

- Duurzaamheid en CO2 op de agenda van MT
- Bespreken op interne overleggen

- Benoem het onderwerp op de 
bedrijfsnieuwsbrief



Eigenschappen
1. Charisma

2. Motivatie

3. Stimulatie

4. Persoonlijk zijn

Figuur 1: Leiderschap en groepsontwikkeling (Krouwel & Van Barneveld, 2007)



Eigenschappen
Vier competenties

1. Charisma
• Aantrekkingskracht op andere mensen

• Hoop

• Visie, richting geven

• Echt aandacht geven

2. Motivatie
• Ondersteunen

• In de goede richting sturen

• Coaching



Eigenschappen
Vier competenties

3. Stimulatie
• Uitvoeren van taken

• Verbinden

• Onderlinge samenwerking

4. Persoonlijk zijn

• Persoonlijke benadering

• Jezelf laten zien

• Kwetsbaarheid

• Los van wat je gevangen houdt

 Mentimeter activeren



Leiderschap in gesprek
• Welke visie heb jij op leiderschap? Hoe omschrijf je die?

• Welke drie kernwoorden vormen jouw leiderschapsvisie?

Vul de drie kernwoorden in op de mentimeter



Leiderschap actie
• Welk gedrag in leiderschap wil jij morgen op de werkvloer laten zien? Waar 

ga jij mee aan de slag?

Dit is strategieactie 2



Ketendenken
- Ontwikkelen in duurzaamheid is een transitie met afhankelijkheden

- Denken in processen: verderop in de keten

- CO2 reductie in de keten

- Samenwerking, kleine interacties

- Beweging in gang zetten

- Onderaannemer; Hoofdaannemer; Leveranciers

- Verbinden

Opdrachtgever Hoofdaannemer Onderaannemer
Ontwerper/ 

ingenieursbureau
Leverancier Producent

Producent 
halffabrikaten

Transporteurs



Ketendenken
Hoe aan te pakken?

1. Breng eigen keten en plaats in de keten in beeld (organisatie en project

2. Maak CO2-uitsoot inzichtelijk: van grof naar fijn

3. Bepaal de belangen

4. Bepaal de quick wins

5. Breng de keten bij elkaar

6. Breng je visie in

7. Maak concrete lange en korte termijn afspraken

8. Ontwikkel in kleine stappen, kleine interacties



Ketendenken
Doelen:

- Winst in reductie CO2-uitstoot

- Verbinden

- Procesoptimalisatie

 Mentimeter activeren



Ketendenken in gesprek
• Wat zijn de belangrijkste ketenpartners in jouw onderneming?

• In welke categorie vallen die? Bijv. leverancier; onderaannemer; inhuur

Vul de drie belangrijkste categorieën in op de mentimeter



Ketendenken in actie
• Wat ga je morgen intern in gang zetten? M.a.w.: met welke ketenpartner 

maak jij morgen een afspraak om te sparren over het CO2-vraagstuk?

Dit is strategieactie 3



Praktische toepassing
Ketensamenwerking

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Organisatie

Team

Individu



Praktische toepassing in gesprek
• Wat ga jij meer doen om de verbinding in het bedrijf te leggen?

• Wat wil je nog meer opschrijven om te behouden?

 Strategieactie 4



Strategie op 1 A4
• Strategie delen in het bedrijf



Vragen?



Tips en tops

In te vullen op de mentimeter


