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Uw strategie verduurzamen was nog nooit zo gemakkelijk 
ZELF AAN DE SLAG  MET DE TRIPPPLE TOOLKIT MÉT SUPPORT VAN CONSTANTIS 
 
Uw organisatie integraal verduurzamen. De nieuwe Trippple toolkit van Constantis maakt 
het gemakkelijk. In één klap beschikt u over alle benodigde - in de praktijk beproefde -
instrumenten. Na de trainingssessie van Constantis en met de supportlijn op de 
achtergrond, trekken uw eigen medewerkers met de Trippple toolkit de kar.  
Start NU met het toekomstbestendig maken van uw organisatie en boek de volgende 
concrete resultaten: 

• Integrale duurzame strategie ontwikkelen 
• Implementatiestructuur inrichten, voortgang waarborgen 
• Alle medewerkers bezielen en faciliteren met workshops 
• Stakeholders meenemen, draagvlak creëren 
• Maatschappelijk verantwoord inkopen, kosten verlagen 
• HRM verduurzamen en een aantrekkelijke werkgever blijven 
• CO2 reduceren, 'voetafdruk' verkleinen 
• Circulariteit integreren binnen uw bedrijfsvoering 
• De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN adresseren 
• Verantwoord rapporteren met de Zelfverklaring ISO 26000 en GRI G4 

 
In 7 stappen naar een duurzame strategie 
De stappen van de Plan-Do-Check-Act & Learn cyclus beschrijven hoe de stapsgewijze 
implementatie van duurzaamheid binnen uw organisatie vorm en inhoud krijgt. Een 
heldere handleiding & stappenplan wijzen u de weg. 
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Inhoud Trippple-toolkit  
De digitale toolkit bevat tientallen tools. Zoals duurzame business modellen, scans, 
stappenplannen, werkboeken, running notes voor duurzame workshops, presentaties, 
templates. U beschikt over het complete Trippple instrumentarium voor intern gebruik. 
Een greep uit de tools: 

• Strategische werk sessies WHY, WHat en HOW (inclusief running notes) 

• Workshop voor medewerkers (inclusief running notes) 

• Sessie stakeholder-dialoog (inclusief running notes) 

• Werkboek (digitaal, interactief) 

• Inspiratiebox (behorende bij het werkboek) 

• Templates MVO beleidsplan en Plan van aanpak 

• Template Zelfverklaring ISO 26000 (rapportvorm) 

• Template Geïntegreerd Jaarverslag 

• Template GRI G4 referentiematrix 

• Planningstool Jaarprogramma MVO 

• Duurzame business modellen  

• Werksessie Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

• MVO-scorecard leveranciers 

• E-boeken (duurzame strategie en persoonlijke communicatie) 

• Diverse handige hulpmiddelen: Groene meter, Duurzaam memory, animatie (tegen 
meerprijs). 

Nieuw ontwikkelde tools worden automatisch aan de toolkit toegevoegd. 
 
 
Kosten 
U sluit de licentie op de Trippple toolkit af voor een periode van twee jaar. 
Licentiekosten jaar 1   € 1.997,- (inclusief GRATIS trainingssessie) 
Licentiekosten jaar 2    €    347,-  
De noemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. 
 
 
Meer informatie 
Neem contact met ons op via www.constantis.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

VAN EEN STRATEGIE VOOR DUURZAAMHEID NAAR EEN DUURZAME STRATEGIE 


