
   
 

  

U wilt uw koers bepalen en uw organisatie verduurzamen? Of u wilt uw duurzame transitie 

versnellen door de vervolgstappen te bepalen? 

Met onze duurzame quick scan heeft u binnen twee weken inzicht in de stappen die uw 

duurzame transitie kunnen versnellen. U bouwt vervolgens gericht aan uw duurzame en 

toekomstbestendige organisatie. 

KORU Consulting biedt u inzicht vanuit de laatste praktische en academische inzichten en 

werkt vanuit een netwerkorganisatie, waardoor u snel uw koers kunt bepalen. 

DUURZAME QUICK SCAN 
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KORU Consulting is een netwerkorganisatie die professionals in de praktijk inspireert met wetenschap en helpt 

met tools om duurzame transformaties en de circulaire economie vorm te geven. KORU-consulting heeft 

uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van finance, procurement, circulaire transitie met 

daarnaast een belangrijke link vanuit wetenschappelijk oogpunt 

De druk neemt voor veel bedrijven toe om aan de verduurzaming van hun 

bedrijf te werken. Verandering vraagt tijd, dus u wilt snel weten welke kant 

deze verandering voor u op moet bewegen. Misschien wel welke kansen 

deze verandering biedt voor uw organisatie.  

Duurzame Quick Scan 

ONZE AANPAK 

Op basis van zowel praktische als academische inzichten, hebben we 

een quick scan ontwikkeld, die u inzicht geeft in uw huidige positie van 

uw duurzame reis. Na een tweetal interviews met 

strategisch/duurzaam/financieel verantwoordelijken, het invullen van 

een vragenlijst en eventueel ondersteunende documenten, geven wij u 

advies-op-maat van uw duurzame vervolgstappen naar een 

toekomstbestendige organisatie.  

Wij presenteren dit in een adviesgesprek aan uw directie- of 

managementteam, zodat u daarna uw strategische koers doelgericht 

kunt voorzetten. 

 

VOOR WIE?  Directies van bedrijven die de volgende stap willen zetten in de 

verduurzaming van hun bedrijf. 

RESULTAAT Inzicht in uw huidige positie in de duurzame reis, waar uw grootste duurzame 

impact gemaakt kan worden en wat uw vervolgstappen zijn. Hiermee kunt 

u zelf invulling geven aan uw duurzame strategie. 

DOORLOOPTIJD 2 weken  

UW INVESTERING € 3000,= exclusief BTW 
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Meer weten of direct aanmelden?  

Neem contact op via info@koruconsulting.nl of plan op 

www.koruconsulting.nl/contact direct een online afspraak in. 

mailto:info@koruconsulting.nl
http://www.koruconsulting.nl/contact

