
Je MKB-bedrijf 
verduurzamen?

Op een leuke en toegankelijke manier 
de eerste stappen zetten richting een 
duurzame bedrijfsvoering 

De wereld verandert, wij helpen je meeveranderen!

Zet met ons de eerste stappen!



Begin hier!

Duurzame
bedrijfsvoering

Begeleiding 
op maat 

Het Suit-case Sustainability 
advies traject

Blz. 5

De Groene Quiz
Blz. 3

Klimaat 101
Blz. 4

Duurzame communicatie 
training

Blz. 4

De Online Wegwijzer
Blz. 3

Leuk! Wil je het liefst...Ik wil graag meer weten 
over...

Super! Mocht je later meer 
willen weten, kun je contact 

opnemen met Suit-case
Blz. 5

Mooi dat je een product 
hebt gevonden, zoek je in de 
tussentijd nog wat verdere 

verdieping?

Jazeker

Ik heb genoeg 
informatie

Zelf even 
rondkijken 
in de opties

Duurzame
bewustwording

personeel

Waar wil jij beginnen? 
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De Groene Quiz

Duurzaamheid combineren met een leuke 
bedrijfsactiviteit? Het kan! Suit-case heeft namelijk de 
Groene Quiz ontwikkeld. Een unieke en vermakelijke 
manier om in aanraking te komen met duurzaamheid 
en de kansen die het kan bieden voor je bedrijf, in 
competitieverband. 

Wat levert het je op?
• Bewustwording over duurzaamheidskansen
• Kennis over waar de meeste uitstoot zit en hoe je 

deze kan verlagen
• Een leuke bedrijfsactiviteit die aanzet tot actie

Voor wie?
Van CEO tot stagiar, iedereen kan meedoen, graag 
zelfs. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en aandacht 
voor het onderwerp 

Tijdsduur
Maximaal 1 uur. De perfecte tijd is tijdens de borrel.

Online wegwijzer
Heb je geen idee waar je moet beginnen met 
verduurzamen? Dat kunnen we ons goed voorstellen. 
Daarom heeft Suit-case een online wegwijzer 
voor verduurzaming ontwikkeld. Aan de hand van 
een aantal simpele vragen geeft de wegwijzer 
je inzicht in je uitstoot en biedt je concrete 
duurzaamheidsoplossingen, gericht op jouw situatie. 
Dus je kan direct aan de slag!

Wat levert het je op?
• Globaal inzicht in je uitstoot
• Concrete en persoonlijke oplossingen
• Een implementatieplan per oplossing

Voor wie?
De wegwijzer is toegankelijk voor iedereen, maar de 
informatie is het meest nuttig voor de directie of 
beslissingsbevoegden.

Tijdsduur
Invullen van de wegwijzer: tussen de 5 en 10 minuten. 
Uitvoeren van de oplossingen: verschilt per oplossing
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Klimaat 101

Klimaat communicatie training

Wil je een beter beeld van het klimaat en er goed 
over mee kunnen praten? Tijdens onze crash course 
Klimaat 101 nemen we je in een uur mee langs 
het klimaatprobleem, systeem en discussie. Dit 
kennisprogramma wordt persoonlijk verzorgd door de 
klimaatwetenschapper van Suit-case, dus je bent hoe 
dan ook in goede handen.

Wat levert het je op?
• Beter begrip van het klimaatprobleem, systeem en 

discussie
• Motivatie en inspiratie om aan de slag te gaan met 

duurzaamheid

Voor wie?
Iedereen die meer wil weten over het klimaat

Tijdsduur
1 uur exclusief discussie achteraf

Is kennis het probleem niet, maar communicatie 
over klimaat en duurzaamheid wel? Volg 
dan ons communicatieprogramma duurzame 
gedragsverandering. Hierbij word je in meerdere 
sessies meegenomen in communicatiestijlen en hoe dit 
toe te passen op duurzaamheid en het klimaat. Mooier 
is nog dat je er echt mee gaat oefenen tijdens de 
sessies, zodat je het goed in de praktijk kan toepassen! 

Wat levert het je op?
• Communicatieskills voor duurzame 

gedragsverandering
• Praktijkervaring aan de hand van oefenen

Voor wie?
Voor iedereen in het bedrijf die het belangrijk vindt om 
goed over duurzaamheid te kunnen communiceren en 
mensen hierin mee te nemen. 

Tijdsduur
4 halve dagen
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Suit-case advies en verandertraject verduurzaming

• Vragen?
• Interesse?
• Vrijblijvende offerte?
• Of gewoon even praten over 

duurzaamheid?

Neem contact op!

info@suit-case.nl

Na het uitvoeren van de vorige stappen nog steeds 
behoefte aan handvatten of heb je haast? Suit-
case helpt je doormiddel van een adviestraject voor 
verduurzaming. We zetten samen de eerste stappen 
richting een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij gaan we 
niet alleen aan de slag met het vinden en toepassen 
van de juiste oplossingen, maar we zetten ook een 
cultuurverandering bij je werknemers in gang om 
bewuster met duurzaamheid om te gaan.

Wat levert het je op?
• Concrete positieve verandering 
• Een duurzamer bedrijf
• Klimaatbewust personeel

Voor wie?
We nemen de hele organisatie mee. We ontwerpen een 
traject dat past bij jouw verschillende type medewerkers

Tijdsduur
Nader te bepalen. Indicatie: 2 tot 3 maanden
Kan in overleg ook in een design sprint van 1 week. 
(Minder uitgebreide analyse, exclusief implementatie)


