In 2019 zijn alle projecten van start gegaan. We zijn steeds
begonnen met het BIJPRATEN van de kartrekkers. Daarna
Hoe pakken w
e
hebben we in ieder project een aantal keren GEBRAINSTORMD
het aan?
om op nieuwe en frisse ideeën te komen. Dromen noemen
we dat. Daarna gaan we een stapje verder en maken een
SCHETS van onze plannen en ideeën. Dat TESTEN we uit op collega’s of andere mensen die we kennen.
We nemen hier goed DE TIJD voor. De projectteams en karttrekkers PRATEN hier ook met elkaar over.
Pas als we zeker weten dat het een goed plan is nemen we een BESLUIT en gaan we het plan uitvoeren.
Dat noemen we BOUWEN EN GEBRUIKEN. We blijven het project volgen en kijken steeds of we nog op
de goede weg zitten. Dan noemen we ONDERHOUDEN.

						
De meeste medewerkers van Het Groenbedrijf zijn DOENERS.
						
We houden ervan om iedere dag naar buiten te gaan om 		
Waarom deze
						
ervoor te zorgen dat alles er goed bijstaat. We zijn doeners 		
nieuwsbrief?
						maar wel HELE SLIMME. We lopen voorop in ons vakgebied en
						
weten wat er in de wereld speelt. Om koploper te blijven
nemen we de tijd om te kijken naar de vragen van deze tijd, vanuit het hart van ons bedrijf: Wat doen we
nu en HOE KAN HET NOG BETER? Als doeners zijn we op reis gegaan in de WERELD VAN INNOVATIE.
Hoe zorgen we ervoor dat we CO2-neutraal worden, afval voor ons niet meer bestaat en we het nog
meer samen doen in de stad? In deze nieuwsbrief PRATEN WE JULLIE BIJ over alles waar Het Groenbedrijf
op het gebied van innovatie mee bezig is.

1. Dromen

We willen KOPLOPER blijven in onderhoud openbare ruime
Waarom innovatie
en sociaal ondernemerschap en een GROTE BIJDRAGE
?
leveren aan belangrijke doelen voor de samenleving:
CO2 neutraal, Afval bestaat niet en We doen het samen.
We willen meer weten over en gebruik maken van NIEUWE TECHNOLOGISCHE ontwikkelingen.
We zoeken de SAMENWERKING met (lokale) partners. Als COLLEGA’S gaan we meer samen doen, dingen
bedenken en kansen pakken. We gaan de BUITENWERELD meer vertellen over wat we doen en hoe we het
doen.

5. Bouwen
2. Schetsen (architect)
6. Gebruiken
3. Oefenen/testen
7. Onderhouden
4. Besluiten

Door op zoek te gaan naar nieuwe kansen en mogelijkheden
varen we een STERKE KOERS voor de toekomst. We willen door
samenwerken en kennis delen een CO2-NEUTRAAL NEUTRAAL
BEDRIJF zijn dat CIRCULAIR ONDERNEEMT. Zo blijven we blijven
koploper en expert in MAATSCHAPPELIJK BETEKENISVOL ondernemen en doen we mee aan NIEUWE ONDERWERPEN zoals: klimaatbestendige stad, natuurinclusief ontwerpen en biodiversiteit.

						
In 2019 hebben we 14 projecten benoemd die samen onze
						INNOVATIEROUTEKAART
vormen. Voor 2020 hebben we die
en?
at gaan we do
W
						samengevoegd tot 7 PROJECTEN.
						Deze projecten zijn ontstaan VANUIT DE BESTEKKEN. In ieder
project werkt een TEAM VAN COLLEGA’S samen. Zij krijgen ondersteuning en tijd om aan het project te werken.
Het team gaat op zoek naar NIEUWE ENERGIE en nieuwe kansen. We beginnen met DROMEN en
BRAINSTORMEN. Daarna maken we STAP VOOR STAP een plan. De teams komen regelmatig samen
om ERVARINGEN TE DELEN.

www.hetgroenbedrijf.nl

Ieder projectteam heeft een KARTTREKKER. Dit is een
medewerker die veel met het onderwerp te maken heeft.
De karttrekker is bij alles van het project betrokken.
Wie doen mee?
Ook heeft ieder project een EINDVERANTWOORDELIJKE.
Dit is een uitvoerder of iemand van de directie.
De eindverantwoordelijke denkt mee en neemt besluiten
over grote lijnen, geld en mensen. Dan is er het projectteam met twee uitvoeders, communicatie en een
coach. Zij zorgen ervoor dat de projecten op gang komen en goed blijven lopen. Zij helpen de kartrekkers en
de PROJECTTEAMS en zij houden de grote lijnen in de gaten. Ook zorgen zij voor contacten buiten en binnen
Het Groenbedrijf en voor de communicatie. Het projectteam praat vier keer per jaar de DIRECTIE bij.

Wat willen we

bereiken?

