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VISIE 

Het Facilitair Bedrijf & IT onderschrijft de visie van de school op het gebied van duurzame ontwikkeling 

en tracht er naar vermogen aan bij te dragen. Die visie is: 

Gewoon een duurzame school waarin we leren, werken, organiseren. 

De visie van het Koning Willem I College te 's-Hertogenbosch inzake duurzame ontwikkeling is dat de 

impact van de mensheid op de aarde moet blijven binnen de grenzen die de planeet stelt en dat we 

daar als school aan moeten bijdragen en een voorbeeldfunctie in moeten vertolken. Daarnaast vinden 

we dat we een sociale en economische basis moeten zien te creëren waarin iedereen kansen krijgt 

om gelukkig te kunnen worden.  

Visie op leren: We zijn een UNESCO-school. Dit betekent dat studenten en medewerkers sociaal en 

intercultureel leren samenwerken en gaan voor een eerlijke en duurzame wereld. Wij, als 

professionals voor de toekomst, nemen daarbij het voortouw omdat we daardoor in beweging komen, 

blijven en we zelf sturing en invulling geven aan onze duurzame loopbaan.  

Visie op werken:  

We vinden het belangrijk dat het werk binnen onze organisatie zo is ingericht dat we efficiënt kunnen 

werken en kunnen inspelen op veranderingen in onze omgeving. Dat helpt ons om samen te werken 

en duurzaam inzetbaar te blijven; Werken en leren doen we steeds meer samen, interdisciplinair en 

met het werkveld. We brengen ontwikkelingen van buiten naar binnen en delen onze successen en 

leerpunten met de buitenwereld.  

Visie op organiseren:  

We verbeteren en vernieuwen continu via ons beleidsplan(plan) en het daaruit voortvloeiende 

actieplan (do). Via sterkte en zwakte onderzoek, jaarverslagen, maatregelen en 

tevredenheidsonderzoek wordt bekeken hoe het beleid verbeterd kan worden (check) Via daaruit 

voortvloeiende nieuwe doelstellingen worden de verbeterpunten in gang gezet (act) en is de cirkel 

rond. Daarnaast trachten we ook direct in te spelen op veranderingen en aanbevelingen om 

slagvaardig en efficiënt te kunnen handelen.  

Wij vinden het belangrijk om alles zodanig te organiseren dat we zuinig omgaan met materialen en 

energie en aandacht hebben voor de mens en de omgeving. 

 

MISSIE 

Gewoon verduurzamen 

De missie van het Koning Willem I College 's-Hertogenbosch inzake duurzame ontwikkeling is  
via de faciliteiten en de lesprogramma’s een zo groot mogelijke bijdrage te leveren in het blijven 
binnen de grenzen van de aarde en het scheppen van een sociale basis waarin iedereen gelukkig kan 
worden. 
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DOELSTELLINGEN 
 
De doelstellingen van het Facilitair bedrijf & IT zijn voor 2030 te komen tot  
 
- een bijna energie neutrale nieuwbouw en vijfenvijftig procent CO2 reductie in 

  2030 (D3) t.o.v. 2005 met  

- cateringfaciliteiten die duurzaam en gezond zijn (D4)  

- een honderd procent duurzame en tachtig procent circulaire inkoop (D5) 

- een tachtig procent circulaire afvalverwerking en een honderd procent gescheiden inzameling.(D6)  

- minimaal dertig procent duurzamer watergebruik.(D7) t.o.v. 2018 

- minimaal dertig procent meer biodiversiteit (D8) t.o.v. 2018 

- minimaal dertig procent duurzamere mobiliteit (D9) t.o.v. 2018  

We willen minimaal voldoen aan wet- en regelgeving, willen vervuiling voorkomen en klantgericht te 

werk gaan.  

Deze doelstellingen met het bijbehorende beleid en actieplannen worden en andere documenten 
nader uitgewerkt.  

 
Kernwaarden 

We gaan voor een betere wereld 

Succesbepalende factoren 

Het Koning Willem I College levert studenten die weten hoe ze bij kunnen dragen aan een 

duurzamere wereld.  

 

Leiderschap 

Leidinggevenden stimuleren de verdere verduurzaming van de school en de lesprogramma’s 

Het managementsysteem 

We verbeteren c.q. vernieuwen continu via ons beleidsplan (plan) en het daaruit voortvloeiende 

operationele actieplan (do). Via sterkte en zwakte onderzoek c.q. intern/extern risico-evaluatie 

(klantgerichtheid, analyse ontwikkelingen in de markt, wet- en regelgeving, concurrenten, potentiële 

klanten etc), jaarverslag (historie der voortgang en realisatie der doelstellingen, procesbeheersing, 

interne auditresultaten/analyse), corrigerende en preventieve maatregelen en klanttevredenheid wordt 

bekeken hoe het beleid verbeterd kan worden (check) Via een  management review met bijsturing 

(nieuwe doelstellingen) worden de verbeterpunten in gang gezet (act) en is de cirkel rond. Daarnaast 

hebben we regelkringen opgezet tussen de voortbrengings- en ondersteunende processen waarin het 

doel is accuraat te kunnen inspelen op situaties en te komen tot verbeteringen.    


