
Duurzame Innovatie Advies (DIA) 
Snel inzicht in de mogelijkheden van duurzame innovatie voor uw organisatie 
 
 
Bent u op zoek naar vernieuwing van uw product of productieproces? Wilt u 
duurzaam ondernemen? Wilt u weten wat bijvoorbeeld Cradle to Cradle® principes 
kunnen betekenen voor uw organisatie? Maak dan een DIA van uw organisatie! 
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Een DIA is interessant voor elke organisatie die 
duurzaam wil innoveren, maar nog niet weet 
welke richting zij wil inslaan en welke stappen 
daarin kunnen en moeten worden gezet. 
 
Een DIA: 
• geeft een andere kijk op uw organisatie en 

haar positie; 
• analyseert de stand van zaken m.b.t. 

duurzame innovatie; 
• biedt inzicht in het duurzaam 

innovatievermogen; 
• formuleert een visie en doelstellingen op het 

gebied van duurzame innovatie; 
• biedt concreet inzicht in kansen en 

mogelijkheden op korte en lange termijn; 
• helpt bij het ontwikkelen van een duurzame 

innovatie agenda; 
• geeft inzicht in de financiële en 

organisatorische aspecten; 
• schets de vervolgstappen, nuttige 

hulpmiddelen en contacten; 
• levert een rapportage op die helpt om direct 

concrete vervolgstappen te zetten en/of kan 
worden gebruikt voor het verder uitwerken en 
financieren van vervolgprojecten. 

 
Werkwijze 
Een DIA ondersteunt het management/de directie  
bij het in kaart brengen van organisatiespecifieke 
mogelijkheden voor duurzame innovatie met 
behulp van een maturity model. Een externe, 
ervaren adviseur ondersteunt uw management- of 
projectteam in dit proces. Een actieve bijdrage 
wordt gevraagd van een aantal medewerkers 
binnen uw organisatie, met name tijdens de 
inventarisatiefase en de workshops. Het aantal 
deelnemers en de intensiteit van hun bijdrage 
hangt uiteraard af van de complexiteit van de 
organisatie. De totale doorlooptijd van een DIA is 
enkele weken. 

Stappen 
Een DIA kent de volgende stappen: 
1. Inventarisatie en voorbereiding 

Individuele gesprekken tussen medewerkers 
en adviseur. Aan de hand van standaard 
vragenlijsten wordt door een aantal 
medewerkers een inventarisatie uitgevoerd.  

2. Verzamelen en analyseren 
In een workshop worden, onder leiding van 
de adviseur, de verzamelde gegevens 
besproken en geanalyseerd. De adviseur 
werkt de resultaten van de workshop uit. 

3. Verdiepen en prioriteren 
In een tweede workshop wordt een aantal 
geïdentificeerde verbetermogelijkheden 
verder uitgewerkt (opbrengsten, kosten, 
tijdsplan, afhankelijkheden, risico’s, kans 
van slagen, etc.), zodat prioritering mogelijk 
is. 

4. Rapportage en eindpresentatie 
De resultaten van een DIA worden in een 
eindrapport vastgelegd. Het eindrapport zal 
door de adviseur aan het management/de 
directie worden gepresenteerd. 

 
Kosten 
De kosten van een standaard DIA bedragen EUR 
5.000 (exclusief btw). Maatwerk is in overleg 
mogelijk. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Hunesus bv, telefonisch op (0599) 23 64 05, 
per e-mail: info@hunesus.nl of kijk op internet 
www.hunesus.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cradle to Cradle® is een geregistreerd handelsmerk van 
McDonough Braugart Design Chemistry LLC. 


