
Zeven Zinnige Zaken
Zinnig
 
MVO, CSR, SDGs, ingewikkeld?
Nee hoor! Met onze pragmatische
aanpak helpen we jou met je
duurzaamheid strategie, integreren deze
in je organisatie en activeren we jou en
je collega’s. Zo wordt duurzaamheid 
echt onderdeel van je bedrijfsvoering.
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Zakelijk
 
Zelf zijn wij ook een bedrijf en hoewel
wij liever meer casual gekleed gaan,
verstaan en spreken we de taal van
zakelijk Nederland.
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7 Sociale Onderneming
 
Robin Good is een sociale onderneming. Dat houdt in dat onze missie voorop staat bij alles
wat we doen. Dat wij ons geld verdienen in de markt en dus niet afhankelijk zijn van subsidies.
En dat we altijd streven naar maximale impact en een minimale footprint.
Omdat wij een officieel erkende Sociale Onderneming zijn, kan dat je vaak ook nog eens een
voordeeltje opleveren. Zie je, dat is al de eerste leuke verassing die je van ons krijgt...
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Waanzinnig leuk
 
Zaken doen moet vooral leuk en
persoonlijk zijn, dat is onze drive voor het
ondernemerschap. In ons contact
houden we het daarom licht en luchtig,
de inhoud van ons werk is immers al
serieus genoeg!

Lekker duidelijk
 
Bij ons krijg je alleen leuke verrassingen.
We hebben zelf namelijk een hekel aan
kleine lettertjes of nare verrassingen
achteraf. Wij zorgen dat alles vooraf
duidelijk is zodat je precies weet wat je
mag verwachten. En dus ook wat niet!

Jij blij, wij blij
 
Ons streven is jou zo blij mogelijk te
maken. Dat je vraag beantwoord is, je
probleem opgelost  of dat je een
geweldige dag ervaren hebt. Kortom dat
jij zo blij bent dat je dat overal en met
iedereen wilt delen!

Geen contract, wel commitment
  

Je kunt van ons verwachten dat wij ons
inzetten om jouw duurzame ambities om
te zetten in duurzame activiteiten.  Net
zoals wij dat andersom ook van jou
verwachten. Duurzaamheid gaat immers
over de lange termijn en zo benaderen
wij onze relatie ook. Het streven is om
jou zo lang mogelijk met ons te willen
laten werken. Maar we leggen je niet vast
in een contract.
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