
   
 

    

Na het vormgeven van uw duurzame strategische koers in interne sturing, bent u klaar 

voor het intensiveren van de samenwerking in de keten. U wilt met een aantal 

leveranciers strategisch verbinden en verduurzamen. Als klant kunt grote invloed 

uitoefenen op uw keuzes, maar de markt moet meekunnen. Co-creatie is in veel 

gevallen de sleutel of gezamenlijke innovatie. Hier is echter uw inkoopfunctie niet altijd 

klaar voor. De inkoopafdeling is misschien nog operationeel ingericht of enkel tactisch. 

Deze strategische verankering is wel de beoogde volgende stap. Hoe pakt u dit aan? 

In ons programma Impact Sturing geven we samen met een kernteam vorm aan uw 

inkoopfunctie op strategisch niveau en bouwt u eerste ervaringen op van co-creatie in 

verduurzaming met één of enkele leveranciers. Op deze wijze is uw organisatie in staat 
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Het bouwen van een nieuwe waardeketen, waarin andere vergoedingen gericht op lange 

termijn samenwerking en het sluiten van grondstofstromen centraal staan. Dat zijn grote 

uitdagingen die u als klant niet alleen kunt realiseren. In co-creatie en innovatie met uw 

strategische leveranciers wilt u gezamenlijk verduurzamen en inzicht geven in de duurzame 

keuzes die u maakt. Hoe pakt u dit aan? 

In ons programma Samenwerking in de keten geven we samen met een kernteam vorm aan 

uw inkoopfunctie en ervaren we met elkaar hoe samenwerking in de keten kan leiden tot 

gezamenlijke verduurzaming. Op deze wijze is uw organisatie in staat sneller uw duurzame 

doelstellingen te realiseren. 

Voor wie? Directies die willen verduurzamen, eerste stappen hebben gezet en klaar 

zijn om hun duurzame strategie te integreren in hun strategische relaties 

met de markt. 

Beoogd resultaat:  Uw organisatie stuurt met uw doelstellingen naar realistische en 

gezamenlijke stappen met uw leveranciers. U leert samen over anders 

samenwerken en het verbinden van doelen en resultaat. 

Duur:    5 maanden 

Kennis

Structuur

Vaardigheden

Onze aanpak: 

U vormt een kernteam, het liefst vanuit diverse 

disciplines, die uw organisatieverandering 

vanuit de organisatie kan begeleiden. Dit 

team krijgt intensieve begeleiding en training 

in het meenemen van de organisatie in het 

opbouwen van strategische relaties, het 

verbinden van waarden en vormen van een 

gezamenlijke strategische agenda. Het doen 

van pilotprojecten bouwt in de praktijk mee 

aan het ontwikkelen van de vaardigheden die 

samenwerking in de keten mogelijk maakt. 

 Het kernteam wordt begeleid door KORU, waarmee we voor een grotere doelgroep in de 

organisatie kennis opbouwen over duurzaamheid en wat dit betekent voor uw organisatie. Dat is 

ons bouwblok kennis van dit programma. Vervolgens kiezen we in samenspraak met de directie de 

belangrijkste strategische partners, vanuit de duurzame doelstellingen voor de korte en lange 

termijn, en bouwen structuur. Aanvullend bouwen we vaardigheden op in samenwerking vanuit de 

pilotprojecten in de praktijk en bepalen we de veranderagenda voor de periode na dit programma.  

Vanuit deze drie bouwblokken (1) kennis (2) structuur en (3) vaardigheden begeleiden wij uw 

organisatie naar een zelfstandig vervolg in verduurzaming van uw organisatie.  

 

Wilt u meer weten over Samenwerking in de keten? 

Neem contact op via info@koruconsulting.nl of boek gelijk een afspraak 

op www.koruconsulting.nl/contact 
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KORU Consulting is een netwerkorganisatie die professionals in de praktijk inspireert met wetenschap en in de 

praktijk 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, duurzame 

/ circulaire transitie met daarnaast een belangrijke link vanuit wetenschappelijk oogpunt 
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Onze programma’s om uw duurzame transitie te 

versnellen 

Verduurzaming van een organisatie gaat niet alleen over het verminderen van een CO2 footprint 

of het verlagen van je afvalstromen. Het gaat juist over het vergroten van je impact en het bouwen 

aan jouw eigen kansen voor de toekomst.  

Afhankelijk van de fase 

waar u zich in bevindt in de 

organisatie heeft u 

verschillende behoefte. Wij 

bieden daarmee de 

volgende programma’s 

aan: 

- Strategievorming 

- Impact sturing & 

rapportage 

- Samenwerking in de 

keten 

Programma Transitie Team, 

neemt uw sector of keten 

mee in de verduurzaming. 

Onze aanpak 

De interne programma’s hebben een duur van 5 maanden, het externe programma 2 jaar. In alle 

gevallen wordt op pragmatische wijze, maar met brede kennis vanuit de wetenschap op het 

gebied van transities, circulaire economie en stakeholdermanagement invulling gegeven aan uw 

duurzame ontwikkelingstraject op maat. De bouwblokken van de programma’s zijn altijd een 

combinatie van kennis, structuur en vaardigheden.    
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