
Verslag Responsible Office (RO) opleiding: ”De slotsom” 
 
We zijn als RO dealer bijzonder dankbaar. 
Eerst en vooral een hartelijke dank van ons allen aan Acco Brands voor hun 
gastvrijheid en het hosten van deze dag. De rondleiding in de injection molding 
productie te Sint Niklaas was inspirerend. Kaizen en kwaliteitsmanagement zijn 
ook zeker een pluspunt voor het milieu omdat er zo meer van de eerste keer goed 
wordt gedaan en minder wordt verspild. 
Best training ever! 
Dit was de derde opleidingsdag van RO dit jaar. In totaal werd de RO dealers nu 4 
volle dagen kwalitatieve training aangeboden. Als je die individueel zou volgen 
zouden ze duizenden euro’s kosten. Samen kan je meer en daarom blijft Bosta 
graag investeren in het milieu, in zijn leden en in het RO project. 
Veel opleidingen zijn de volgende dag weer vergeten en daarom niet altijd de 
beste investering. Dankzij de interactiviteit en betrokkenheid was dat dit keer 
helemaal anders.  
 

 
Onze docente Mieke Pieters gebruikte interactiviteit als geheugenlijm. Ze danste als 

een koorddanseres vanuit productaanpak om dan weer de milieuaspecten van jouw 
bedrijf als leverancier en jouw ganse toeleverketen tegen het licht te laten 
houden. We leerden het niet, we deden het vanuit de praktijk. Deze 3-daagse 
opleiding werd met een fantastische 9,1 op 10 beoordeeld door de deelnemers. 
Kwaliteit is goed voor het milieu, dat werd vandaag voor de tweede keer in 
praktijk bewezen. 
 

      
 

 
 

 
Meer van dit alstublieft 
Zeker nu het milieu eindelijk de aandacht krijgt die het verdient, is RO als initiatief 
met de RO dealers voorop actueel en bijzonder goed geplaatst om onze industrie te 
helpen hun klanten objectief en betrouwbaar te informeren over wat wel en niet 
ECHT milieubeter is. Omdat de overheid ook inzet op lokale economie, zeker voor de 
“last mile” zijn onze KMO RO dealers bij uitstek uitverkoren om de  
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) leveranciers van de overheid te 
zijn en nog meer te worden. Per slot van rekening zijn zij milieubewust vanuit hun 
passie en dat merkt ook de aanbesteder. Bedrijven en overheid willen morgen 
(sommige vandaag al) een bewezen milieubeter product van een bewezen 
milieubetere leverancier die werkt met een bewezen milieubetere toelever-keten. 
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We hebben ongelofelijk veel geleerd 
Deze laatste dag plakten we al het geleerde samen met het huiswerk dat we meekregen aan elkaar om onze RO dealers 
nog te versterken in hun milieubeleid en hoe zij dit kunnen communiceren naar hun klant. 

 
Een bijzondere dank gaat uit naar Mieke Pieters die ons tijdens deze 3 opleidingsdagen een aanbestedingsbad gaf. RO 
dealers zijn daardoor mooi op tijd klaar voor de omwenteling die de nieuwe aanbestedingswet gaat veroorzaken eens 
alle overheidsinkopers daarin getraind zijn. Dank Mieke voor je passie en je kennis, samen maken wij de wereld een 
beetje beter……………… 

Ook in 2020 organiseert Bosta een 
toepasselijke Responsible Office training. 
De deelnemers van deze training mochten mee 
de onderwerpen kiezen. Wij gaan nu op zoek 
naar inspirerende lesgevers voor deze 
onderwerpen. 
Iedereen is welkom op deze opleidingen tot 
een maximum van 25 deelnemers wordt 
bereikt, we willen het interactief kunnen 
houden. 
Deze trainingen zijn gratis voor RO dealers en 
gunstig geprijsd voor Bosta leden. Tegen een 
meerprijs kunnen ook niet Bosta leden de 
training volgen tot het maximum aantal 
deelnemers wordt bereikt.  
 
Nieuwe kandidaten RO dealers en RO 
fabrikanten kunnen zich natuurlijk altijd 
melden. 

 
 

Leuke en milieuvriendelijke feestdagen gewenst 
Kathleen Bosteels 
Manager RO 
kathleenbosteels@responsible-office.be 
 
 

https://responsible-office.be/nl 
 
De website is in het Nederlands Frans en Engels. Je kan de 
RO dealers en de RO fabrikanten daar allemaal vinden. 
 

 


