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Groene Pluim – Global Goals 
Februari 2020

Samen impact maken

• Ondernemers

• Bestuurders

• Ambtenaren

• Burgers

Nog 3.600 dagen tot 2030!!!

De Groene Pluim –
Next Level

18 Groene Pluim houders

2 Oosterhoutse Bedrijven

1 met vestiging in Oosterhout

De Groene Pluim –
Next Level

www.degroenepluim.nl

Spiritueel

Ecologisch

Sociaal

SDG piramide
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De Groene Pluim –
Next Level

Global Goal 8

Eerlijk werk

Economische Groei

• Sociaal ondernemen stimuleren

• Vestigingsklimaat optimaliseren

• Lokaal arbeidsbeleid

• Passend onderwijs, levenslang leren

• Voorbeeldgedrag: beperkten in dienst

• Social return bij aanbesteden 5%

• Jeugdwerkeloosheid bestrijden

De Groene Pluim –
Next Level

Global Goal 17

Partnerschap om 

doelstellingen te bereiken

• Platform voor Duurzame Ondernemers

• Samenwerking met Avans Hogeschool

• Coalitie akkoord met Routekaart

• CO2 prestatieladder introduceren

• Monitoring voortgang verduurzaming

JEANNET VERHOEVEN, FOUNDER STICHTING HIVE

Samenwerking op 
Goals 8 en 17

De Wereld Veranderd!!!

• Globalisering

• Robotisering en digitaliseren

• Energietransitie

• Krapte op de arbeidsmarkt / Duurzame inzetbaarheid van je 
medewerkers

• Economische aantrekkelijkheid stad versus land

• Brede Welvaart
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Impact op je Bedrijf
Wendbare en Weerbare 
Medewerkers

Het is niet de sterkste van een soort die 

overleeft, ook niet de intelligentste. 

Wel degene die zich het beste aan 

veranderingen kan aanpassen.

Charles Darwin

Experience; HIVE 5

1 Jezelf de baas………….
2 Je talent de baas……….
3 Je handelen de baas………
4 Samen de baas…………….
5 De dingen de baas………..

Jezelf de baas:

Bij alle volgende stappen die je wil zetten, is misschien wel het belangrijkste dat je jezelf goed 

kent. Wie ben jij? Wat wil je? Heb je daar al ooit bewust bij stilgestaan? Ontmoet andere 

H!vers en ervaar het bijzondere H!VE-gevoel.

Je talent de baas:

Wat zijn jouw talenten? Laten we samen uitzoeken hoe je ze kunt gebruiken. Op een 

verrassend eenvoudige wijze heb je snel je door waar je goed in bent. Hoe dan? Dat vertellen 

we je nu nog niet: kom je ook?

Je handelen de baas:

Klaar zijn voor de toekomst vraagt een andere manier van denken. En een andere manier van 

doen. Hoe ben jij de baas over je gedachten? Je hebt hier meer invloed op dan je nu 

misschien denkt. Wat denk je ervan?

Samen de baas:

Ok, je bent jezelf dan wel de baas, maar hoe kom je nóg verder? Dit kun je niet alleen! 

Samenwerken dus en hoe doe je dat? Deze avond ga je samenwerken, maar dan wel anders 

dan anders……

De dingen de baas:

De digitalisering en ontwikkelingen gaat hard. Hoe blijf jij bij? En nog belangrijker, hoe kun je 

de ontwikkelingen in jouw voordeel inzetten? We vliegen vanavond over digitale snelweg! 

Ben jij klaar voor de toekomst?

Cheque voor scholing en 
loopbaanadvies
• Medewerkers van Groene Pluim bedrijven kunnen gratis 

deelnemen aan de trainingen incl. catering van 18.00 tot 22.00 uur 
op ludieke locaties in West Brabant. 

• Medewerkers van Groene Pluim bedrijven kunnen gratis gebruik 
maken van loopbaanadvies door Noloc gecertificeerde coaches

• Medewerkers kunnen zich aanmelden op www.hive.nl/experiences
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UW MEDEWERKERS KLAAR 
VOOR DE TOEKOMST!
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