
Huisstijl 
Om variabel foto’s in de juiste stijl toe te kunnen voegen staan er enkele 
items op deze dia die je weliswaar kunt selecteren, maar die je niet mag 
verwijderen: 
• Het logo 
• De horizontale lijn 
• De accolade die over de foto heen ligt 

 
Heb je ze per ongeluk toch verwijderd? Klik dan op tab Start op Opnieuw 
instellen. 

'25 januari 2017 
'Martijn Spaan 
'Birgit Steerneman 

 

Hoe scoort u op 
MVO? Doe de test! 

'Vakbeurs facilitair & gebouwbeheer 2017 
 



Achtergrondfoto invoegen 
• Klik op de aanwijzingstekst uiterst linksonder. 
• Op tab Invoegen: klik op Afbeeldingen. 
• Zoek vanuit je bestanden de gewenste foto op. 
• De foto vult de achtergrond vanuit het midden van de foto. 
 
Foto lin kader verplaatsen / zoomen 
Nadat je een foto hebt gekozen kun je deze via de functie ‘bijsnijden’ 
verplaatsen en in/uitzoomen binnen het kader: 
• Klik linksonder op de foto 
• Op tab Opmaak: klik op Bijsnijden 
• Je kunt nu vergroten/verkleinen, in/uitzoomen en bijsnijden. 
• Als je klaar bent klik je ergens naast de foto. 
 

Andere foto kiezen 
• Klik met de muisknop linksonder op de huidige foto. 
• Druk op [Delete] en vervolg met de aanwijzingen bij ‘Achtergrondfoto 

invoegen’ hiernaast. 
• Soms moet je hierna de pagina ‘herstellen’: klik op tab Start op 

Opnieuw instellen. 
  

 
 

  

 

Techniek is geen probleem….. 
 
 

 
 
 
 
 



Maar waarom heeft dan nog niet iedereen beschikking 
over schoon drinkwater? 

 



Bron: Nationale duurzaamheid enquête van MT en Eneco  



Tekst opmaken 
In het tekstkader zijn vijf opmaakstijlen ingesteld, zodat je kunt variëren. 
 
Dit zijn de stijlen waar je uit kunt kiezen: 
1. ‘Platte’ tekst: 22 pt 
2. Opsomming niveau 1: 22 pt, 10 mm ingesprongen 
3. Opsomming niveau 2: 22 pt, 20 mm ingesprongen 
4. Opsomming niveau 3: 22 pt italic, 30 mm ingesprongen 
 
 

Je kiest een stijl door aan het begin van een regel op [Tab] of [Shift]+[Tab] te 
drukken: 
• Met [Tab] kies je de volgende tekststijl 
• Met [Shift]+[Tab] kies je de vorige tekststijl 
 
Je kunt meerdere ‘sprongen’ tegelijk voor- of achteruit maken als je b.v. van 
een Tussenkopje (stijl 1) naar een Opsomming niveau 2 (stijl 4) wilt gaan. 
Je drukt dan aan het begin van een regel meerdere keren op [Tab] of 
[Shift]+[Tab]. 

MVO: nulmeting 

 
MVO onderwerpen (ISO 
26000)/  
 
Belanghebbenden 

Bestuur van de 
organisatie 

Mensenrechten Arbeidspraktijk Het milieu Eerlijk 
zakendoen 

Consumenten-
aangelegenheden 

Betrokkenheid 
bij en 
ontwikkeling van 
de gemeenschap 

Klanten (opdrachtgevers)               

Eindgebruikers 
(gebouwgebruikers) 

              

Medewerkers (OR)               

Directie (bestuur)               

Aandeelhouders/financiers               

Samenleving 
(maatschappij) 

              

Leveranciers               

Concurrenten               

Vakbond               

Samenwerkingspartijen 
(installateurs/aannemers) 

              

Maatschappelijke 
organisaties 

              

(social) media               

Overheid (bevoegd gezag)               

Belangenverenigingen 
(consumentenbond/eigen 
huis) 

              

Opleiding en scholen 
(potentiele werknemers) 
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Tekst opmaken 
In het tekstkader zijn vijf opmaakstijlen ingesteld, zodat je kunt variëren. 
 
Dit zijn de stijlen waar je uit kunt kiezen: 
1. ‘Platte’ tekst: 22 pt 
2. Opsomming niveau 1: 22 pt, 10 mm ingesprongen 
3. Opsomming niveau 2: 22 pt, 20 mm ingesprongen 
4. Opsomming niveau 3: 22 pt italic, 30 mm ingesprongen 
 
 

Je kiest een stijl door aan het begin van een regel op [Tab] of [Shift]+[Tab] te 
drukken: 
• Met [Tab] kies je de volgende tekststijl 
• Met [Shift]+[Tab] kies je de vorige tekststijl 
 
Je kunt meerdere ‘sprongen’ tegelijk voor- of achteruit maken als je b.v. van 
een Tussenkopje (stijl 1) naar een Opsomming niveau 2 (stijl 4) wilt gaan. 
Je drukt dan aan het begin van een regel meerdere keren op [Tab] of 
[Shift]+[Tab]. 

MVO: nulmeting  Voorbeeld 

  
MVO onderwerpen (ISO 

26000)/ 
Belanghebbenden 

Bestuur van de 
organisatie 

Mensenrechten Arbeidspraktijk Het milieu 
Eerlijk 

zakendoen 

Consumenten-
aangelegenheden 

Betrokkenheid 
bij en 

ontwikkeling van 
de gemeenschap 

Klanten (opdrachtgevers) Bestuurs-
verklaring MVO 
en MVO beleid 

    SROI      Prestaties 
garanderen 

     

Eindgebruikers 
(gebouwgebruikers) 

              

Medewerkers (OR)                Geven & Doen 

Directie (bestuur) Inkoopbeleid               

Aandeelhouders/financiers                    

Samenleving 
(maatschappij) 

            CO2 footprint        

Leveranciers                  

Concurrenten                

Vakbond                

Samenwerkingspartijen 
(installateurs/aannemers) 

                

Maatschappelijke 
organisaties 

                   

(social) media                 

Overheid (bevoegd gezag)                    

Belangenverenigingen 
(consumentenbond/eigen 

huis)e 

                

Opleiding en scholen 
(potentiele werknemers) 
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Tekst opmaken 
In het tekstkader zijn vijf opmaakstijlen ingesteld, zodat je kunt variëren. 
 
Dit zijn de stijlen waar je uit kunt kiezen: 
1. ‘Platte’ tekst: 22 pt 
2. Opsomming niveau 1: 22 pt, 10 mm ingesprongen 
3. Opsomming niveau 2: 22 pt, 20 mm ingesprongen 
4. Opsomming niveau 3: 22 pt italic, 30 mm ingesprongen 
 
 

Je kiest een stijl door aan het begin van een regel op [Tab] of [Shift]+[Tab] te 
drukken: 
• Met [Tab] kies je de volgende tekststijl 
• Met [Shift]+[Tab] kies je de vorige tekststijl 
 
Je kunt meerdere ‘sprongen’ tegelijk voor- of achteruit maken als je b.v. van 
een Tussenkopje (stijl 1) naar een Opsomming niveau 2 (stijl 4) wilt gaan. 
Je drukt dan aan het begin van een regel meerdere keren op [Tab] of 
[Shift]+[Tab]. 

MVO-beleid DWA 
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Achtergrondfoto invoegen 
• Klik op de aanwijzingstekst uiterst linksonder. 
• Op tab Invoegen: klik op Afbeeldingen. 
• Zoek vanuit je bestanden de gewenste foto op. 
• De foto vult de achtergrond vanuit het midden van de foto. 
 
Foto lin kader verplaatsen / zoomen 
Nadat je een foto hebt gekozen kun je deze via de functie ‘bijsnijden’ 
verplaatsen en in/uitzoomen binnen het kader: 
• Klik linksonder op de foto 
• Op tab Opmaak: klik op Bijsnijden 
• Je kunt nu vergroten/verkleinen, in/uitzoomen en bijsnijden. 
• Als je klaar bent klik je ergens naast de foto. 
 

Andere foto kiezen 
• Klik met de muisknop linksonder op de huidige foto. 
• Druk op [Delete] en vervolg met de aanwijzingen bij ‘Achtergrondfoto 

invoegen’ hiernaast. 
• Soms moet je hierna de pagina ‘herstellen’: klik op tab Start op 

Opnieuw instellen. 
  

 
 

Klimaatwinkelen Schiedam 
Sessie 1: 50% CO2-reductie in 2030 

  

 

Dank voor uw aandacht 
 
 
Martijn Spaan martijn.spaan@dwa.nl | 06 868 334 35 
 
Birgit Steerneman birgit.steerneman@dwa.nl | 06 308 477 23 

 
 
 
 

Workshoptraject de 
MVO-Spiegel 
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