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Bij Facet
begrijpen
we hoe
belangrijk de
maatschappelijke
opgaven van
vandaag zijn
voor de
toekomst
van morgen!
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Afgelopen jaar werkten we met veel enthousiasme 

en passie aan een breed palet aan maatschappelijke 

uitdagingen. We hebben 80 projecten mogen

verzorgen. Van het begeleiden van multi helix 

samenwerkingen tot visietrajecten en van 

beleidsontwikkeling tot het behalen van resultaten 

in de uitvoering.  In alles wat we doen, werken we 

opgavegericht en integraal. Overheden, bedrijven, 

kennisinstellingen, belangenverenigingen, 

maatschappelijke organisaties en inwoners 

kunnen niet zonder elkaar in het aangaan van 

maatschappelijke uitdagingen. Facet verbindt 

deze partijen om samen tot gewenste

resultatente komen. 

In 2022 hebben we gewerkt aan oplossingen die 

helpen om:

• Klimaatverandering tegen te gaan;

• CO2-uitstoot te verminderen;

• Gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen 

 en circulariteit te stimuleren;

• De schaarse ruimte zo goed mogelijk te benutten 

 voor tal van opgaven.

Deze uitdagingen hebben op regionaal en lokaal 

In het Jaarbericht 2021 blikten we twee jaar vooruit. Begin 2023 is een mooi moment om

tussentijds de balans op te maken. Wat hebben we in 2022 gedaan? Hoe staat het met de

koers van Facet? En waar gaan we ons in 2023 op richten?

Op ieder niveau begeleidt Facet een proces
op maat en werkt integraal en opgavegericht.

niveau invloed op de leefomgeving van mensen. 

Wij helpen opdrachtgevers graag om die omgeving 

groen en gezond te houden. Bij Facet begrijpen we 

hoe belangrijk de maatschappelijke opgaven van 

vandaag zijn voor de toekomst van morgen. Niet alleen 

voor onszelf maar juist voor de generaties na ons!

Integraal en opgavegericht werken

Als rasechte verbinders en procesbegeleiders met 

inhoud brengen de adviseurs van Facet partijen samen 

en organiseren een proces op maat om integraal en 

opgavegericht te werken. Want wij geloven dat we 

alleen gezamenlijk komen tot waardevolle en 

innovatieve oplossingen die écht bijdragen aan die 

gezonde groene leefomgeving. Op ieder niveau kan 

Facet het proces begeleiden. Of het nu gaat om 

het begeleiden van het bestuurlijke traject, 

visieontwikkeling, het maken van beleid of het 

realiseren van de uitvoering. Stakeholderengagement, 

participatie en heldere communicatie zijn voorbeelden 

van wat wij in onze processen meenemen. Een aantal 

opgaven waar wij in 2022 aan hebben gewerkt, zijn 

visueel in dit Jaarbericht uitgelicht. De drie visuals zijn 

voorbeelden van wat Facet voor opdrachtgevers kan 

betekenen op het gebied van visie, beleid en uitvoering.



Gemeenten
Andere overheden Kennisinstellingen

Bedrĳfsleven

Belangenverenigingen Maatschappelĳke
organisaties

Inwoners

BELANGEN SAMENBRENGEN 
TOEKOMSTBESTENDIGHEID BORGEN

Visie Begeleiden multi helix en integrale samenwerking
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UitvoeringBeleid
Wat wil jĳ

met je bedrĳf?

Ik wil blĳven bestaan, 
maar hoe kan ik met 

ontwikkelingen omgaan?

Ik wil graag een andere 
invulling van mĳn bedrĳf. 

Natuur-inclusief 
boeren past hier. 

Wat willen jullie 
met je bedrĳf?

Wat wil jĳ
met je bedrĳf?

HR+++
GLAS

Inventariseren van kansen voor het buitengebied Werken aan een gezonde groene leefomgeving



januari: 
20 facetters

december: 
25 facetters

JAN/DEC

37
Gemiddelde
leeftijd van
ons team 

7

85% publieke 
en 15% private 
opdrachtgevers

Nieuwe 
Facetters  

van 2 
Facetters namen 

wij afscheid 5%
flexibele schil

95%
in dienst

80 projecten
Thuis bij
Facet

Ook thuis bij Facet hebben we niet stilgezeten. Zo zijn er 

zeven nieuwe Facetters bijgekomen en hebben twee 

Facetters elders een nieuwe uitdaging gevonden.

Wij zijn er trots op dat wij in tijden van krapte op de 

arbeidsmarkt ons team konden uitbreiden met nieuwe 

adviseurs en versterking aan het supportteam. Voor ons is 

het niet belangrijk welke achtergrond iemand heeft. Wel wie 

je bent en wat je talent is.

Ruimte voor open innovatie en co-creatie

Intern werken we steeds meer data-gedreven, zodat we 

op basis van feiten, kennis en expertise klanten nog beter 

kunnen helpen. We werken nu een jaar in ons nieuwe pand 

aan de Scherpakkerweg. We hebben letterlijk meer ruimte 

voor open innovatie, co-creatie en integraal werken. Onze 

deur staat open voor relaties om eens te sparren over een 

vraagstuk, voor het geven van een inspirerende sessie of om 

samen te werken. 

Samen verantwoordelijk

In onze platte organisatie zijn wij samen verantwoordelijk 

voor het goed laten lopen van Facet. De één door projecten 

uit te voeren bij de klant of door nieuwe opdrachten te werven 

en de ander door intern bij te dragen aan één van onze

(overleg)tafels: HRM, sales & marketing, strategie of financiën. 

Samen zijn wij Facet!
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Samen
aan de slag
met innovatieve
oplossingen die
écht bijdragen
aan een gezonde
en groene
leefomgeving.

Het jaar 2023
Maximaal impact creëren voor overheden en bedrijven
Wat er in de samenleving gebeurt, heeft invloed op de 
opgaven waar wij voor onze opdrachtgevers aan wer-
ken. Het terugdringen van de CO2 uitstoot is belangrijk 
voor het klimaat en daarmee dus ook voor het veilig en 
gezond kunnen wonen, werken en leven van men-
sen. Overheden en bedrijven hebben met een steeds 
kleurrijker palet aan maatschappelijke uitdagingen te 
maken. Opgavegericht en integraal werken is nodig om 
die uitdagingen het hoofd te bieden. Bij Facet weten 
we dat als geen ander. Onze manier van werken, zorgt 
ervoor dat wij kunnen omgaan met deze uitdagingen. 
Wij volgen trends en ontwikkelingen en doen wat nodig 
is om onze planeet leefbaar te houden. In 2023 werken 
we verder aan onze eigen positionering. Centraal staat 
daarbij hoe wij voor overheden en bedrijven maximaal 
impact kunnen blijven creëren.

Procesbegeleiders met inhoud en integrale blik
Ook in 2023 staan we graag voor onze opdrachtgevers 
klaar. Als procesbegeleiders met inhoud en een integrale
blik brengen wij partijen samen om kansen te creëren 
voor maatschappelijke uitdagingen. Samen werken we 
aan waardevolle en innovatieve oplossingen die écht 
bijdragen aan een gezonde groene leefomgeving. Wij 
begeleiden veel projecten bij overheden en bedrijven 
en hebben daardoor een goed gevoel bij wat er op dit 
moment speelt. Nieuwe wet- en regelgeving vertalen 
wij voor organisaties naar integraal advies, passend 
beleid en uitvoering met impact. Wij bieden opdracht-
gevers een totaaloplossing van A tot Z. Van analyse 
tot visievorming en van beleid tot uitvoering met een 
proces op maat.

De top van de berg behaal je samen
Werk je met Facet dan krijg je kundige, intrinsiek 
gemotiveerde en betrouwbare mensen die het werkveld 
van binnenuit kennen en enthousiast aan de slag gaan. 
De top van de berg behaal je nooit alleen en daarom 
dragen wij samen de verantwoordelijkheid voor de
trajecten die wij uitvoeren bij onze opdrachtgevers.
Wanneer je een opdracht bij ons weglegt, staat heel Facet
voor je klaar! Afhankelijk van de fase in het proces zetten
we, passend bij de opdracht, de juiste mensen voor je 
in. Onze professionals weten hoe interne procedures 
werken waardoor zij direct kunnen meedraaien in jouw 
organisatie. Wij horen regelmatig terug dat Facetters een 
no-nonsense mentaliteit hebben en doen wat nodig is 
om een opdracht tot een goed einde te brengen.

Bijzonder avontuur in 2023
Opgavegericht en integraal werken vraagt ook van
overheden en bedrijven dat zij zich op een andere manier 
gaan organiseren. In 2023 starten we daarom met een 
bijzonder avontuur. Naast het opleiden van onze eigen 
mensen gaan we in 2023 ook (young)professionals bij 
de klant opleiden en klaarstomen voor het werken bij 
overheden en bedrijven. Hiermee dragen we op een 
andere manier bij aan de toekomst. Door onze kennis en 
onze manier van werken te delen, maken wij nog meer 
verschil.

Samen zetten wij iets in de wereld dat groter is dan onszelf!

Creëren van maximale impact
voor onze opdrachtgevers is
wat wij het liefste doen.
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E-mail: info@facetadvies.nl

Telefoon: 06 27 32 28 42 

Bezoekadres

Scherpakkerweg 8

5616 HP Eindhoven

Postadres

Facet Government B.V.

Bergerdreef 14

5571 AK Bergeijk


