
Hoe maak je een UNO-box bronplan? 
Programma 2-daagse training 

 

 Eerste trainingsdag 

1. Toelichting door Henry Mentink hoe de UNO-box en het maken van een 

bronplan je gaat helpen om van jouw product, dienst en/of organisatie een 

duurzaam, sociaal en financieel rendabel succes te maken.  

2. Gezamenlijk gaan we helder op het netvlies krijgen wat eigenlijk een 

duurzame en sociale of te wel wat een ecologisch functionerende 

organisatie is met dito producten dan wel diensten; bezien vanuit zowel de 

buitenkant als de binnenkant van een organisatie.  

3. Dan is er een geleide UNO-box visualisatie over de realisatie van de eigen 

droom t.a.v. het op de markt brengen van een product of dienst dan wel het 

ontwikkelen en uitwerken van een duurzame en sociale organisatie met dito 

producten en/of diensten en wat daarvoor nodig is. 

4. Individueel ga je nu uitwerken wat de visualisatie boven gebracht heeft door 

het in kleur tekenen en opschrijven van de belangrijkste elementen eruit.  

5. In kleine groepjes deel je wat je hebt uitgewerkt tot dan toe en je krijgt 

feedback van alle anderen in de groep.  

6. Een ieder maakt vervolgens een stappenplan en to-do-list, nodig om het 

eigen bronplan concreet uit te werken voor de tweede trainingsdag. 

7. Tot slot kies je een sparringpartner waarmee je wekelijks in ieder geval één 

keer spart over de voortgang van elkaars bronplan.  

 

Tweede trainingsdag  

1. Je geeft een professionele presentatie aan de andere groepsleden van je 

eigen bronplan zoals je dat aan je medewerkers, aandeelhouders of een 

bank zou doen.  

2. Op je presentatie krijg jij en geven wij, de andere groepsleden, concrete en 

praktische, inhoudelijke en persoonlijke feedback.   

3. Daar waar behoefte is om een of twee aspecten van de UNO-box voor je 

eigen bronplan specifieker onder te loep te nemen dan doen we dat deze 

dag m.b.v. de speciale UNO-box dobbelsteen-methode.  

4. In kleine groepjes zorg je ervoor dat je de voor dit moment nog nodige input 

krijgt die je nodig hebt om je bronplan en haar doelen succesvol naar een 

volgende realisatiefase te brengen. 

5. Tot slot maken we afspraken hoe verder om de issues, verwoordt in jouw 

bronplan, succesvol te verwezenlijken.  

Het kan uiteraard zijn dat het helemaal uitwerken van het bronplan meer tijd vraagt 

dan de kleine maand die we nu gepland hebben. Hoe ver je met het uitwerken van 

het UNO-box bronplan komt, hangt uiteraard af van de complexiteit van de reeds 

bestaande omstandigheden en het aantal betrokkenen. Een bestaande organisatie 

moet met meer rekening houden dan een beginnend ondernemer met een mooi 

idee.  



Hoe ver je ook met de uitwerking komt, deze twee trainingsdagen gaan je een grote 

stap verder helpen in het realiseren van een financieel goed renderende, 

ecologische onderneming. 

Het kan ook zijn dat je in de groep een goede sparringpartner ontmoet met wie je je 

plannen verder gaat uitwerken.  Wanneer je na deze twee trainingsdagen behoefte 

hebt aan meer professionele ondersteuning, geven wij die uiteraard graag. 

 

Graag tot 4 Oktober  

 

 

Margot M Schlösser 
Procesbegeleidster 


