
 

Verdiepende opdracht  - duurzaam 

ondernemen 

 

Opdracht omschrijving (voor leerling): 
  
Lees:  
Steeds meer winkelbedrijven verduurzamen hun aanbod en bedrijfsvoering. De plastic draagtas is al 

lange tijd verdwenen, veel producten bevatten minder of biobased verpakkingsmateriaal. 

Supermarkten werken met een ‘to good to go’ app en boodschappen worden per fietskoerier 

bezorgd. Allemaal goede voorbeelden, maar kan een winkelbedrijf nog meer biobased en/of circulair 

worden? Hoe zit het met de winkelbedrijven in jullie gemeente? Welk bedrijf kan er nog advies 

gebruiken? 

 
 
Opdracht: 
Verplaats je even in de rol van een winkelier of manager van een plaatselijke winkel. De missie is om 
meer biobased en circulaire producten te gaan verkopen (eventueel uit te breiden door ook andere 
stappen in het bedrijfsproces onder de loep te nemen zoals vervoer naar winkel, vervoer naar klant). 
Hiervoor ontwerp je een handzaam en praktisch instrument. 
 
Belangrijke vragen vooraf: 
 

• Welke bedrijf kies je? 

• Is het bedrijf geschikt om te benaderen en te bezoeken? 

• Wil het bedrijf medewerking verlenen? 

• Welke informatie verstrek je aan het bedrijf (toelichting over het project, jullie doelstelling)? 
 

Stappenplan: 

1. Oriënteren 

o Maak een planning, gezien de tijd waarin je de opdracht moet uitvoeren. 

o Verzamel en lees informatie over het bedrijf en bijvoorbeeld over goede 

voorbeelden van andere bedrijven. 

o Onderzoek of het bedrijf zijn medewerking wil verlenen.  

o Plan een interview of bezoek en bereid dit voor, bijvoorbeeld door een vragenlijst of 

een checklist. 

 

2. Voorbereiden 

Nu je informatie hebt verzameld: brainstorm met elkaar: welke oplossingen zien jullie? 

Plan eventueel nog een bezoek in overleg met het bedrijf. 



 
 

3. Ontwerpen en testen 

Ontwerp een prototype en test deze. Dit testen kan tijdens een klassikaal pitch moment. Je 

verzamelt feedback en verwerkt dit in de tool.  

 

4. Maak het definitieve ontwerp. Dit ontwerp presenteer je aan de ondernemer en/of tijdens 

de expositie van het project (indien van toepassing). 

 


