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Wij leven 
naar onze 
kernwaarden:
eerlijk naar 
onszelf 
en elkaar, 
betrouwbaar, 
transparant, 
verantwoordelijk 
en werken met 
plezier!
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De geschiedenis van Facet begint eind 2017. Een 

groep ambitieuze wereldverbeteraars komt die dag 

bijeen in een doodgewone Eindhovense huiskamer 

in de wijk Strijp. Met de Sustainable Development 

Goals in de hand worden verhalen en dromen over 

een duurzamere wereld uitgewisseld. Het opwekken 

van schone energie, kinderen kennis laten maken 

met de liefde voor de natuur, innovatie stimuleren en 

met plezier samenwerken in een omgeving waarbij 

ieders kwaliteiten tot zijn recht komen, is zomaar 

een greep uit de vele ideeën die over de tafel vliegen. 

Maar hoe dan? Door profit en non-profit organisaties 

te helpen die klimaatneutrale doelstellingen hebben 

en voor grote duurzaamheidsuitdagingen staan. Met 

een gezonde dosis lef besluit de groep om die mooie 

winterdag de handen ineen te slaan en te starten aan 

een ongewoon avontuur: en zo werd Facet geboren!

Facet
Wij werken aan een betere en duurzamere wereld voor 

de generaties na ons. Samen maken wij impact en 

het verschil. Als rasechte verbinders doen wij dat niet 

alleen maar werken wij juist integraal en opgavegericht 

met onze opdrachtgevers en andere spelers in het 

veld. In de multi-helix brengen wij gemeenten, andere 

overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, 

belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties 

en inwoners bij elkaar. Want wij geloven dat we door 

kennisdeling, open innovatie en het bouwen van 

bruggen komen tot de meest waardevolle oplossingen 

voor onze opdrachtgevers.

De top van de berg behaal je als team
Wij zijn een talentvol team van mensen met 

diverse achtergronden, expertises en karakters. 

Gespecialiseerde adviseurs, duurzaamheidsexperts, 

generalisten, strategen, onderzoekers, creatieve 

denkers, projectmedewerkers, innoveerders,  

communicatiespecialisten en meer. En juist die 

diversiteit zorgt ervoor dat we een team zijn met 

enorm veel eigenheid. De top van de berg behaal 

je nooit alleen en daarom dragen wij samen de 

verantwoordelijkheid voor onze klanten en voor elkaar. 

Onze netwerkorganisatie is vanaf de start van Facet 

gegroeid waardoor we, afhankelijk van de uitdaging, 

een optimaal multidisciplinair team samenstellen. Zo 

bieden wij opdrachtgevers een totaaloplossing van A 

tot Z. Van analyse tot visievorming en van strategie 

tot beleid en uitvoering. De drager van dit alles is een 

proces op maat waarin participatie, communicatie 

en monitoring belangrijk zijn. Tijdens het proces 

begeleiden wij de klant zodat wij samen komen tot 

Ons
   verhaal
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oplossingen die daadwerkelij k verschil maken. Wij  

denken in kansen en handelen vanuit mogelij kheden. 

De energietransitie, van afval naar grondstof, 

duurzame landbouw, klimaatadaptatie, duurzaam 

onderwij s en circulaire economie zij n slechts een 

aantal voorbeelden van maatschappelij ke opgaven 

waar wij  aan werken.

Rotsvast vertrouwen in elkaar
Samen zij n wij  Facet. Daarom dragen wij  

collectief eigenaarschap voor onze organisatie 

en onze klanten. Uiteraard passend bij  ieders rol, 

verantwoordelij kheden en behoeften. Zo hebben 

wij  onderling als team de verantwoordelij kheid 

verdeeld voor een aantal zaken. Wij  hebben 

(overleg)tafels ingericht voor onze projecten, 

sales & marketing, HRM, financiën, strategie 

en het datacentrum waar informatiestromen 

samenkomen. Iedereen binnen Facet levert een 

bij drage aan het geheel. De één door projecten 

uit te voeren en de ander door deel te nemen aan 

een tafel. Persoonlij ke ontwikkeling is belangrij k 

bij  ons. Door onze no-nonsense mentaliteit zij n 

wij  niet bang om elkaar aan te spreken en in de 

spiegel te kij ken. Onze cultuur is zo dat wij  een 

rotsvast vertrouwen hebben in elkaar. En dat is 

nodig als je samen op avontuur bent. Wij  leren elke 

dag van elkaar en van onze klanten en partners. 

Betrokkenheid bij  het werk en onderling is bij  Facet 

een vanzelfsprekendheid. Regelmatig organiseren 

we interne cultuursessies en delen we met 

collega’s wat ons als mens bezighoudt. Werken bij  

Facet is ‘a way of life, not just a daily job!’. 

Groter dan onszelf
Wij  verzetten voor onze klanten bergen werk. Wij  

zij n niet bang om ongebaande paden te verkennen 

want daar valt zoveel te ontdekken. Nieuwe inzichten, 

oplossingen en innovaties die ons helpen om de wereld 

van morgen écht een stukje beter en duurzamer te 

maken. Een wereld waarin we eerlij k naar onszelf en 

naar de ander zij n. Een wereld waar we betrouwbaar, 

transparant en verantwoordelij k handelen. Een wereld 

waarin we plezier maken en hebben. 

Samen zetten wij  iets in beweging dat groter is dan 

onszelf! 

– Team Facet

De naam Facet en onze f
Facet is de diamant/steen die vanuit ruwheid is geslepen. Facet zij n de ogen 

van een insect die zij n hele omgeving scant en alle facetten in beeld heeft. Als 

bedrij f willen wij  een mooi geslepen facet zij n. Met oog voor het klimaat, eerlij k-

heid, betrouwbaarheid, plezier en transparantie werkt Facet aan een betere wereld 

van morgen. Een multidisciplinair team dat alle facetten belicht, staat klaar om voor 

en met de klant te komen tot een passend antwoord op de vraag. Naast visie, beleid en 

uitvoering is het proces hetgeen waar Facet zich in haar werk in onderscheidt. Deze pij lers 

zie je terug in de f, het beeldmerk van Facet. De f is een beetje naar links gekanteld. Het proces is daarin 

duidelij k de drager voor alle andere pij lers. De f is inmiddels uitgegroeid tot een belangrij k symbool van 

Facets-identiteit en wordt in tal van uitingen gebruikt. 

Adviesbureau in Duurzaamheid
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Het jaar 2021 was het jaar van improviseren en 

flexibel inspelen op dat wat er op ons pad kwam. 

Corona, nieuwe klanten, de groei van ons bedrijf, 

geweldig nieuwe collega’s die ons team versterken en 

collega’s waar we afscheid van hebben genomen. De 

fysieke afstand zorgde wel voor de nodige uitdagingen 

en was niet altijd gemakkelijk en leuk. Ondanks dat 

hebben wij laten zien dat wij een veerkrachtig team 

zijn dat kan omgaan met tegenslag en onzekerheid. Wij 

hebben in 2021 bruggen gebouwd terwijl we er overheen 

liepen. En daar mogen we enorm trots op zijn! 

Het afgelopen jaar hebben we met elkaar weer veel 

mooie opdrachten uitgevoerd en nieuwe producten 

ontwikkeld. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: 

1. Een duurzame kust voor de regio Westtoer 
in België
Onze eerste internationale opdracht is een feit! 

Tien Belgische kustgemeenten, van Knokke tot de 

Panne, hebben Facet geselecteerd om een gedragen 

duurzaamheidsvisie, helder beleid en praktische 

uitvoeringsmaatregelen te ontwikkelen. Belangrijk 

hierin is het stimuleren van circulair ondernemerschap 

in de toerisme- en recreatiesector. Denk aan het 

ontwikkelen van nieuwe duurzame verdienmodellen 

op het gebied van accommodaties, afvalreductie 

en circulaire bedrijfsvoering. Wij hebben enorm veel 

zin om samen met lokale overheden, financiers, 

ondernemers, toeristen en inwoners deze uitdaging 

aan te gaan.

2. ‘Afval wijs’ in Meierijstad
Ben je ooit verhuisd naar een ander land of een 

andere gemeente in Nederland? Dan weet je dat er 

overal andere afvalregels zijn. Statushouders die 

nieuw zijn in Nederland krijgen hier ook mee te maken. 

Daarom heeft Facet het afgelopen jaar de Workshop 

‘Afval wijs’ ontwikkeld voor de gemeente Meierijstad. 

Tijdens deze workshop leren statushouders meer 

over afval en afval scheiden. Natuurlijk wordt er 

dan ook geoefend om het afval op de juiste manier 

te scheiden. Want wat hoort waar thuis? Een mooi 

resultaat is dat ‘Afval wijs’ een vast onderdeel gaat 

krijgen in het inburgeringstraject in Meierijstad. Social 

return is voor gemeenten een belangrijk onderdeel 

van aanbestedingstrajecten om partijen in te huren. 

De workshops zijn hier een mooi voorbeeld van in het 

kader van zwerfafvalsubsidie. 

3. Transitievisies Warmte voor Waalre en Bergeijk
Het is belangrijk dat onze aarde niet verder opwarmt. 

Op ongebaande    
  paden bouwen   
 wij bruggen
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Voor de gemeenten Waalre en Bergeijk heeft Facet de 

Transitievisies Warmte gemaakt. Hierin staat hoe we 

de overstap kunnen maken om van aardgas naar het 

gebruik van alternatieve duurzame warmtebronnen 

te gaan. Concreet betekent dit o.a. dat inwoners 

niet meer op gas koken maar op elektriciteit en 

dat douchewater op een andere manier wordt 

verwarmd. De visies zijn gemaakt in samenspraak 

met de waterschappen, energieleveranciers, 

energiecoöperaties, de netbeheerder, 

belangenverenigingen en woningcorporaties. Facet 

heeft beide trajecten van A tot Z begeleid. Voor 

de gemeente Waalre is Facet ook gestart met de 

uitvoering van de strategie. 

4. Het Spoorboekje Duurzaamheid
De gemeente Heeze-Leende is in volle vaart 

op weg naar Parijs. De trein van Heeze-Leende 

volgt verschillende sporen om de klimaatdoelen 

te behalen, zoals grootschalige opwekking, 

biodiversiteitsbevordering, de transitie van het 

landelijk gebied, klimaatadaptatie en energiebesparing. 

Facet heeft de gemeente Heeze-Leende geholpen met 

het maken van het Spoorboekje Duurzaamheid. De 

reisgids bevat een integrale aanpak om duurzaamheid 

vorm te geven met daarin ondernemers en inwoners 

(de lokale gemeenschap) als belangrijkste reizigers. 

Het mooie daarbij is dat er ingezet wordt op landbouw 

die de natuur versterkt, participatie die uitvoering 

versnelt en opwek die de leefbaarheid vergoot. 

5. Laadpalenbeleid en Pahlplatz
Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit snel. 

Facet heeft de gemeente Waalre afgelopen jaar 

geholpen met nieuw laadpalenbeleid, want daar 

komt veel bij kijken. Gemeenten moeten namelijk aan 

de wettelijke verplichting voldoen van de Nationale 

Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Inwoners die 

een laadpaal in de buurt willen, de leverancier die 

voldoende gebruik van de paal wil en de netbeheerder 

die zich afvraagt of er wel genoeg netcapaciteit 

beschikbaar is. Als gemeente moet je wat met al 

die behoeften. Facet heeft daarom met een partner 

Pahlplatz ontwikkeld; een procesbegeleider en 

handige toolbox om gemeenten hierin van A tot Z te 

ondersteunen. 

Nieuwe plek aan de Scherpakkerweg
In de tussentijd zijn we ook nog eens verhuisd naar 

een nieuw pand aan de Scherpakkerweg 8 in de 

wijk Strijp in Eindhoven. Terug naar de wijk waar het 

verhaal van Facet begon in 2017. En dat voelt goed! 

Onze nieuwe plek biedt kansen om te groeien. Zowel 

als bedrijf, als in onze samenwerkingen. Aan de 

Scherpakkerweg hebben we letterlijk meer ruimte 

voor open innovatie, co-creatie en integraal werken. 

Het biedt onze netwerkorganisatie de mogelijkheid 

om nauwer samen te werken met onze klanten, 

samenwerkingspartners, zzp’ers en andere spelers uit 

het veld. 

Practice what you preach
Natuurlijk hebben we onze nieuwe werkplek circulair 

en duurzaam ingericht. Spullen uit het oude pand 

gebruiken we nog een keer en onze oude stoelen 

zijn opnieuw bekleed door een lokale ondernemer. 

Het nieuwe pand is goed geïsoleerd en voorzien van 

energielabel B. Ook ligt ons dak vol met zonnepanelen, 

zodat wij onze eigen schone energie opwekken. En 

als collega’s onder elkaar stimuleren wij elkaar om 

met het Openbaar Vervoer of de fiets naar kantoor te 

komen. Het is dan ook bewust dat we maar een paar 

parkeerplaatsen hebben. Onze eigen Facet OV fiets 

geniet ervan als z’n trappers rondgaan! 

Adviesbureau in Duurzaamheid
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3,2% 30%

Nieuwe 
Facetters  

van 4 
Facetters namen 

wij afscheid

2 Facetters 
zijn gestart als 

zelfstandig
ondernemer en zijn 
aan onze flexibele 
pool toegevoegd

percentage 
ziekteverzuim 

flexibele 
schil specialisten

2021
 in beeld
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39,25

januari: 
11 vrouwen

december: 
10 vrouwen

95% publieke 
en 5% private 

opdrachtgevers

Gemiddelde leeftijd 
van ons team 

60 projecten bij 
25 opdrachtgevers

januari: 
7 mannen 

december: 
9 mannen
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Fans van Facet 
     klanten, partners en 
        collega’s aan het woord

Tommie Valkenburg
Eigenaar Facet

“Zowel op werkgebied als 

privé was 2021 het jaar van de 

“verandering”, waarbij Corona 

leidend was. Ik ben trots op mijn 

collega’s en mijn eigen familie dat 

we elkaar vasthouden in deze tijd 

en ons er super doorheen slaan. 

Als ik in de toekomst kijk, zie ik 

alleen maar kansen en de nieuwe 

wereld van Facet. Een wereld met 

mooie samenwerkingen en een 

circulaire en duurzame economie 

als leidend concept. Ik wens Facet 

en ons team alles maar dan ook 

echt alles, maar vooral gezondheid 

en een mooi palet aan opdrachten 

en ideeën in 2022. Ik zeg altijd 

‘het woord hoop, daar kun je vele 

wegen mee plaveien’. Mijn wens 

is dat hoop verandert in doen. 

De kers op de taart is dat we 

elkaar met respect confronteren 

en verantwoordelijk zijn voor ons 

eigen doen en laten met daarbij 

oog voor onze (persoonlijke) 

ontwikkeling.”

Albert Burggraaff
Beleidsadviseur Duurzaamheid Gemeente Waalre

“Binnen de gemeente Waalre moeten er enorm veel dingen gebeuren op 

het gebied van Duurzaamheid. Als éénpitter is het dan fijn dat ik kundige 

en vertrouwde mensen kan inhuren die me daarbij helpen. Bij Facet zitten 

die mensen! Als ik een opdracht bij ze neerleg, weet ik dat het goed komt. 

Ik ben enorm trots op de Transitievisie Warmte die we afgelopen jaar 

samen met stakeholders hebben gemaakt. Die visie is goed ontvangen 

in onze gemeenteraad. In Waalre werken we samen met Facetters aan 

een nieuw afvalinzamelsysteem om het restafval terug te brengen 

naar 100 kg per inwoner. Ook helpen ze me met zwerfafvallessen 

op basisscholen, nieuw laadpalenbeleid, inwoners informeren over 

duurzaamheidssubsidies en het verduurzamen van nieuwe en bestaande 

woningen. Genoeg uitdagingen dus. Ook in 2022 reken ik graag op ze!” 

Adviesbureau in Duurzaamheid



Barbara Marcus
Procesmanager Energietransitie Metropoolregio Eindhoven

“Facet helpt ons met de Regionale Energiestrategie (RES) in de werkgroep Grootschalige opwek. Zo zij n 

zoekgebieden voor grootschalige duurzame opwek van 21 gemeenten in beeld gebracht en is een procedure 

doorlopen om te komen tot een milieueffectrapportage. Binnen de RES is het belangrij k om als gemeenten, 

provincie en waterschappen goed samen te werken. Facet brengt al deze partij en samen. Ook de communicatie 

met inwoners en raadsleden wordt professioneel door ze opgepakt. De samenwerking met Facet vind ik erg 

prettig. We kunnen snel samen schakelen. Medewerkers van Facet begeleiden veel projecten bij  gemeenten 

in de regio Zuidoost-Brabant. Daardoor hebben zij  een goed gevoel bij  wat er bij  gemeenten speelt. Voor ons 

als regionaal samenwerkingsverband is dat erg waardevol! De inzet van Facet wil ik komende periode zeker 

continueren.”

Frans van Strij p
Directeur Cure Afvalbeheer 

“Het afgelopen jaar hebben 

de mensen van Facet ons 

uitstekend geholpen met een 

benchmarkonderzoek naar 

de afvalstoffenheffi ng en de 

kosten van afvalbeheer van 

de gemeenten Eindhoven, 

Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. 

Het onderzoek leverde voor 

onze organisatie waardevolle 

informatie op. Facetters kennen 

de vraagstukken waar ik mee zit, 

zij  schakelen snel, zij n fl exibel en 

hebben een brede kennis op het 

gebied van afval. Ik ga absoluut 

nog een keer een opdracht bij  

Facet neerleggen.”

Rob van Bussel
Directeur & Eigenaar VB+ 

Vastgoedmanagement

“Samenwerken met Facet is 

prettig omdat we als partners 

echt samen zoeken naar de 

beste oplossingen voor de klant. 

De afgelopen jaren hebben we 

regelmatig samengewerkt. We 

vullen elkaar aan, ieder vanuit 

z’n eigen specialisme. Met de 

Milieuthermometer Zorg kan een 

zorginstelling laten zien wat zij  

doet op het gebied van duurzame 

bedrij fsvoering. Samen met Facet 

heeft VB+ Vastgoedmanagement 

hiermee zorginstellingen Sevagram 

en de MeanderGroep geholpen. De 

mensen van Facet hebben écht 

kennis van zaken, schakelen snel 

en zij n transparant gedurende het 

hele proces.”
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Ik voel me 
hier veilig 
om mijn 
verhaal te 
doen en
daardoor 
ben ik flink 
gegroeid 
in mijn 
persoonlijke 
ontwikkeling.
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Amber ten Haaf
Adviseur Facet 

“Sinds een half jaar werk ik voor Facet. Wat me hier direct aansprak, is de manier van werken. Verbinden staat 

centraal. Het is een leuk en hecht team. Mijn sollicitatiegesprek voelde als een kennismakingsgesprek. Het was 

zo ontspannen. Ze zijn echt geïnteresseerd in jou als mens. Ik vond het in het begin wel uitdagend en werd 

meteen op projecten gezet. Gelukkig kreeg ik alle vertrouwen. Ik voel me hier veilig om mijn verhaal te doen 

en daardoor ben ik flink gegroeid in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb het afgelopen jaar gewerkt aan een 

onderzoek naar de milieustraat en het afvalbeleid van de gemeente Waalre. Voor de gemeente Weert heb ik 

oplossingen in beeld gebracht om de drukte op de bestaande milieustraat te verminderen en voor Meierijstad 

werk ik aan een project om afval te scheiden bij (horeca)bedrijven. Bij afvalvraagstukken komen echt heel veel 

facetten kijken!”

Floor Ambachtsheer
Adviseur Facet

“Bij een ander bedrijf had ik nooit 

zo’n steile groeicurve gehad. 

Als je werkt bij Facet word je 

in het diepe gegooid en krijg je 

veel verantwoordelijkheid. Dat 

is spannend maar daar leer je 

zoveel van! Tegelijkertijd krijg 

je alle steun die nodig is en 

heel veel vertrouwen dat je 

het kunt. Pionieren is typerend 

voor Facet maar zeker ook 

in ons vakgebied. Denk aan 

het maken van een Regionale 

Energiestrategie (RES). Toen het 

klimaatakkoord gepubliceerd 

werd in 2019 had niemand ooit 

een RES gemaakt. Het afgelopen 

jaar heb ik voor de gemeente 

Bergeijk de Transitievisie Warmte 

en voor de gemeente Oirschot 

gewerkt als beleidsmedewerker 

Duurzaamheid.”

Pascal Beaujean
Adviseur Facet

“Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat ik werk aan het leefbaar 

houden van onze planeet. Ik wil mijn kids in de ogen kunnen kijken dat 

ik daar écht mijn best voor doe en daarom ben ik in dienst bij Facet. Het 

afgelopen jaar heb ik bij de gemeente Waalre gewerkt aan het regionale 

zonnepanelenproject De Groene Zone, laadpalenbeleid voor elektrische 

auto’s, de afvalinzameling en de coördinatie en planning voor het hele 

milieuveld. In Waalre zorg ik dat de verantwoordelijk wethouder op de 

hoogte is en schrijf ik college- en raadsvoorstellen. Dit doe ik in nauwe 

samenwerking met de beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid. 

We hebben echt een goede klik. Bij Facet thuis ben ik tafeltrekker 

financiën. Ik controleer onder andere de facturen en openstaande 

posten en kijk wat er beter kan. Plezier in het werk is heel belangrijk bij 

ons. Elke vrijdagmiddag sluiten we de week samen af met een borrel. 

Als een collega ergens mee zit, springt een ander bij of kun je sparren. 

Wij hebben veel voor elkaar over. Het is echt een hechte club mensen. 

Voor junioren en nieuwelingen kan het wel uitdagend zijn. Wij zijn geen 

traditionele organisatie. Je krijgt veel vrijheid en er zijn niet veel kaders, 

dat moet wel bij je passen. Sinds kort werken we met buddy’s. Iemand 

die al langer bij ons werkt is dan de buddy van een nieuwe collega. Het 

afgelopen jaar zijn we verhuisd naar de Scherpakkerweg. We zijn zelf met 

onze dozen naar het nieuwe pand gegaan. Aico heeft de verhuiswagen 

geregeld en ik ben samen met Bart naar de milieustraat gereden. Dat 

zegt volgens mij wel iets over de familie de we hier zijn bij Facet!” 

Jaarbericht 2021/2022      |      19



De blik vooruit 
    2022 en 2023
De blik vooruit 
    2022 en 2023

De wereld is continu in beweging en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Facet loopt graag voor 

de markt uit en beklimt met plezier nieuwe bergen. Wij  zij n wendbaar, creatief en fl exibel. Nieuwe 

uitdagingen gaan wij  graag aan samen met onze bestaande en nieuwe klanten. Naast onze huidige 

projecten, die we koesteren, focussen we ons de komende twee jaar ook op open innovatie, co-creatie, 

productontwikkeling, integraal werken en het uitbreiden van onze klantenkring (binnen Europa). 

Door de hoeveelheid aan projecten willen we 

een projectbureau opzetten en daarmee meer 

inzicht creëren in al onze projecten op het gebied 

van projectmanagement en budgetbewaking. Dit 

verhoogt de mogelij kheid om bestaande producten 

te multiplyen en vermarkten, onderling ervaringen 

over projecten uit te wisselen en bepaalde 

interne processen te standaardiseren zoals een 

urensysteem. Wij  geloven dat we daardoor juist meer 

ruimte hebben voor nieuwe projecten en innovaties. 

Duurzame inzetbaarheid vinden wij  belangrij k 

en daarom krij gt talent binnen Facet, ook de 

komende twee jaar, maximaal de ruimte om zich 

te ontwikkelen. Wij  willen werken in een omgeving 

waarin ieders kwaliteiten tot zij n recht komen. 

Een droom van ons is om in de komende twee 

jaar de Facet-Academy op te zetten. Met onze 

academy gaan we intern onze mensen opleiden en 

ontwikkelen, zodat we met een goed gevulde rugzak 

naar de klant gaan. De Facet-Academy biedt ook 

kansen om binnen gemeenten, andere overheden 

en bedrij ven mensen op te leiden en kennissessies 

voor hen te organiseren. 

Onze dromen voor de komende twee jaar
• Uitbreiden van onze klantenkring;

• Vergroten van ons netwerk;

• Opgavegericht en integraal werken;

• Samenbrengen van partij en in de quadrupel helix;

• Opzetten van ons eigen Projectbureau;

• Werken op basis van data en feiten;

• Implementeren van een standaard urensysteem;

• Lanceren van de Facet-Academy;

• Vergroten van de interne en externe zichtbaarheid;

• Lanceren van de Fan van Facet-campagne.
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Doelen
• Wij  zij n hèt bureau dat integraal duurzaamheidsopgaven voor bedrij ven en overheden aanpakt. 

• Wij  bieden opdrachtgevers een totaaloplossing van A tot Z. Van analyse tot visievorming en van strategie tot 

beleid en uitvoering.

• Ons streven is om over 5 jaar gegroeid te zij n naar een organisatie met 3,5 miljoen omzet en 35 fte; dat is 

een groei van 3 fte per jaar. 

Visie
Intern: samen zij n wij  Facet! Wij  dragen collectief eigenaarschap voor onze organisatie. Uiteraard passend bij  

ieders rol, verantwoordelij kheden en behoeften. Aan hiërarchie doen wij  intern niet. Iedereen is bij  ons gelij k 

en wij  hebben een rotsvast vertrouwen in elkaar. Wij  geven elkaar de ruimte om te experimenteren, kennis 

te vergroten en kansen te pakken. Wij  geloven dat we onszelf daardoor optimaal kunnen ontwikkelen en 

een omgeving creëren waarin ieders kwaliteiten tot zij n recht komen. Zo groeien we samen als mens en als 

organisatie. 

Extern: wij  werken aan een betere en duurzamere wereld voor de generaties na ons. We zij n dé verbindende partij  

tussen de overheid, het bedrij fsleven, kennisinstellingen, belangenverenigingen, maatschappelij ke organisaties en 

inwoners. We werken opgavegericht en integraal in de quadrupel helix. Wij  zij n hét adviesbureau op het gebied van 

sustainable development voor deze partij en en bieden een totaaloplossing van A tot Z.

Onze missie
We willen de wereld van morgen écht een stukje beter en duurzamer maken. Een wereld waarin we eerlij k naar 

onszelf en naar de ander zij n. Een wereld waar we betrouwbaar, transparant en verantwoordelij k handelen. Een 

wereld waarin we plezier maken en hebben.  
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• Opgelost
• Product
• Advies

• Persoonlijke 
   oplossing

Vraag

Ja Nee

Behoefte?

Oppakken

Gedragen?

Uitdragen Geen 
gedragen 
behoefte

Why

How What

Samen met leuke mensen werken en 
plezier maken voor een duurzame en 
veilige samenleving.

Eerlĳk naar jezelf

Eerlĳk naar de ander

Transparant

Plezier

Verantwoordelĳk

Betrouwbaar

Collectief 
eigenaarschap en 

confronteren

www.facetadvies.nl

1. Behoefte gericht

2. Cultuursessies

INTERN
Behoeftegericht

Cultuursessies

EXTERN
Opgavegericht Proces, 
visie, beleid, uitvoering

KRACHT
Kennis en kunde

Netwerk
Multidisciplinair team

Out of the box
Lange termijn denken

Verbindend

MISSIE

MerkwaardenKernwaarden Fan van
Facet

Eerlijk naar jezelf
Eerlijk naar de ander

Plezier
Verantwoordelijk

Transparant
Betrouwbaar

Authentiek
Ondernemend

Transparant
Betrouwbaar

“Thuisgevoel”

Ons verhaal intern & extern

Ons verhaal intern
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E-mail: info@facetadvies.nl

Telefoon: 06 42 70 06 22

Bezoekadres

Scherpakkerweg 8

5616 HP Eindhoven

Postadres

Facet Government B.V.

Bergerdreef 14

5571 AK Bergeijk




