
CEES DUURZAAM 
Kansenanalyse voor duurzame ontwikkelingen 



Cees Duurzaam 

• Waarom is Cees hier? 
• Wie is Cees? 
• Waarom 

duurzaamheid  
volgens Cees? 

• Hoe Cees werkt 



Waarom is Cees hier?  

 
 
“Ik wil graag aan de 
slag met 
duurzaamheid, 
maar ik weet niet 
hoe.” 



Hoi, ik ben Cees 
Ik sta voor: 
 Circulair  
 Energie  
 Ecologie  
 Samenleving  
Het is mijn persoonlijke missie om 
ervoor te zorgen dat 
duurzaamheid op de juiste manier 
in projecten landt.  
Om duurzaamheid maximaal te 
benutten, maken we gezamenlijk 
de duurzaamheidskansen 
inzichtelijk.  
 
Wil je dit ook? Dan help ik je 
graag op weg om te starten met 
duurzaamheid.  

 



Waarom duurzaamheid volgens Cees 
Ik vind het veranderende klimaat eigenlijk best irritant.  
  
De stormen en hevige buien kosten de samenleving, en dus mij ook, klauwen met geld. Mijn 
eten wordt duurder omdat Hollandse groenten- en fruitoogsten vaker mislukken.  
 
Door de warme zomers gaat mijn productiviteit omlaag waardoor mijn baas ook nog eens 
begint te mopperen. 
Een voordeel is dan wel weer: ik verdien nu wel geld met de zonne-energie die ik zelf opwek. 
 
Ik zie dat planten en dieren het moeilijk hebben door te weinig water. En ik kan niets doen,  
want ik moet zelf ook al zuinig zijn op mijn water.  
  
Als ik door de stad fiets, hap ik alleen maar vieze lucht binnen van vele die vervuilende auto’s.  
 
Als dat nog niet erg genoeg was: ik had gehoopt thuis nog een mooie aanbouw te maken, 
maar door de schaarse grondstoffen is dat ook al onbetaalbaar geworden. 
 

 



Hoe Cees werkt 
De impact van het veranderende klimaat is dus 
best breed. Laten we hier samen oplossingen 
voor bedenken. Om het een beetje behapbaar ter 
maken heb ik de volgende thema’s benoemd: 

- Energie 
- Grondstoffen 
- Klimaatadaptatie 
- Biodiversiteit 
- Mobiliteit 
- Milieukwaliteit 



Samenwerken met Cees 
 
Ik spreek graag jouw creativiteit aan. 
 
Jij en ik weten samen al heel veel.  
Laten we dat als uitgangspunt pakken. 
 



Samenwerken met Cees 
 
Alle ideeën zijn van toegevoegde waarde. Maar ik daag ons wel uit op 
zoek te gaan naar het maximale.  
 
Daarom gaan we de ideeën categoriseren in drie niveaus:  
1. Basis: er wordt in (zeer) beperkte mate invulling gegeven aan het 

thema. 
2. Goed: er wordt een significante inspanning geleverd op het thema.  
3. Top: er wordt op een maximaal haalbare wijze invulling gegeven aan 

het thema. 
 
 
 



Samenwerken met Cees 
 
 
 
 
 
 
 

Het moet wel uitvoerbaar zijn, anders boeken we nog geen resultaat. 
 
Daarom kijken we samen of er voldoende tijd beschikbaar is om de 
ideeën te realiseren en of ze financieel haalbaar zijn. 
 



Samenwerken met Cees 
De input die we samen hebben bedacht, werk ik 
voor je uit.  
 
Mijn duurzaamheidsvrienden betrek ik daar bij. 
Zij hebben veel kennis van de 6 thema’s. 
 
Uiteindelijk formuleren we de 
duurzaamheidsambities voor het project. 

 



Ons resultaat 

Daar is dan ons programma van 
duurzaamheid! Het rapportje maakt de 
realistische duurzaamheidsambities voor het 
project visueel zichtbaar.  
 
Deze kan in het project worden meegenomen 
met de overige eisen/wensen. 
 



Cees is Enthousiast! 

Zo eenvoudig kan het zijn! 
 
Elke keer leren we weer nieuwe dingen bij! 
 
Hopelijk is ons resultaat inspirerend en 
enthousiasmerend. 
 
Op deze manier kunnen we duurzaamheid 
standaard meenemen in projecten. 
 



Werken met Cees? 
Je kunt contact opnemen met hem  

cees@kragten.nl 
06 15219065 

mailto:cr@kragten.nl
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