
   
 

  

IMPACT STURING & RAPPORTAGE 
Als organisatie wilt u verduurzamen. Dat betekent dat niet alleen het financieel resultaat, maar 

ook duurzame resultaten belangrijk zijn, zoals uw CO2 footprint, afvalverbruik of sociale waarde. 

Intern wilt u uw organisatie meenemen, waardoor het geborgd moet worden in de manier van 

sturen en het meten van succes.  Hoe pakt u dit aan? 

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

Control cyclus van financiële en niet-financiële waarden. Op deze wijze is uw organisatie in 

staat sneller uw duurzame doelstellingen te realiseren. 
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Programma Impact Sturing & Rapportage  

Sturen naar duurzaam resultaat 
 

Maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker. Klanten vragen steeds vaker om duurzame 

producten, waarbij het milieu of mensenrechten niet geschonden worden. Maar hoe richt u uw 

organisatie in op doelstellingen zoals deze? Een belangrijke stap in uw duurzame verandering als 

u uw plannen en gehaalde resultaten op de niet-financiële doelstellingen ook met de 

buitenwereld wilt delen.  Daarom hebben wij het programma Impact Sturing ontwikkeld. Samen 

met uw team bepalen we de duurzame doelstellingen, indicatoren en nemen we uw organisatie 

mee in de vaardigheden voor besluitvorming voor meervoudige waarden.  

Voor wie? Organisaties of directies die willen verduurzamen, eerste stappen hebben 

gezet en klaar zijn om hun duurzame strategie te integreren in interne 

sturing en externe rapportage.   

Beoogd resultaat:  Uw organisatie stuurt pro-actief naar uw duurzame toekomst, heeft de 

duurzame strategie vertaald naar concrete interne doelen en kan 

hierover naar de belangrijkste stakeholders rapporteren. Hiermee wordt 

de samenwerking intern en extern verbetert en zult u sneller uw resultaten 

behalen. 

Duur:    4 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 aanpassen van het sturingskader, 

vormen van doelstellingen en kiezen van de juiste 

indicatoren om te sturen naar een duurzame toekomst. 

 

 

 

 

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 indicatoren om op te sturen, vanuit de duurzame doelstellingen voor de korte en lange 

termijn, hiermee bouwen we de structuur op maat voor uw organisatie. Aanvullend bouwen we 

vaardigheden op in besluitvorming waarin zowel financiële als niet-financiële waarden belangrijk 

zijn 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 impact sturing en rapportage? 

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

op www.koruconsulting.nl/contact 

 

 

 

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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