Bedrijfsreportage

Ondernemen, maar dan duurzaam

Konings & Meeuwissen introduceert
MKBduurzaam in regio Nijmegen
Waarom duurzaam ondernemen?
2010 is een belangrijk jaar voor u als ondernemer voor wat betreft duurzaamheid. Vanaf 1
januari 2010 moet de rijksoverheid voor 100% duurzaam inkopen. Voor lagere overheden
is dit 50% tot 75%. Bij de inkoop zullen duurzaamheidcriteria gehanteerd worden.

ehalve de overheid is ook het
bedrijfsleven zich steeds meer met
duurzame inkoop aan het
bezighouden. Dit is voor u belangrijk om bij
stil te staan, want mogelijk is de overheid of
het (grote) bedrijfsleven een belangrijke
klant voor u. Vanaf 1 januari 2010 moet u
kunnen aantonen dat u een duurzaam
bedrijf bent, niet alleen nu, maar ook in de
toekomst.
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Om u hiermee van dienst te zijn
introduceert Konings & Meeuwissen het
label MKBduurzaam.
Wat kan MKBduurzaam voor u
betekenen?
MKBduurzaam heeft speciaal voor MKBondernemers een duurzaamheidsmeting
ontwikkeld. Deze meting gebruikt een
wereldwijde standaard op het gebied van
duurzaamheid: de GRI-methode. De Global
Reporting Initiative is eind jaren negentig
opgericht door toonaangevende
organisaties als de VN, OESO en de Top 500
bedrijven om een duidelijke identiteit aan
duurzaamheid te geven.
MKBduurzaam hanteert acht GRI
duurzaamheidsonderwerpen en geeft
direct inzicht over hoe uw bedrijf presteert,
niet alleen in algemene zin maar ook ten
opzichte van branchegenoten.
Hiertoe hebben wij gegevens inzake
duurzaamheid van 60 branches ter
vergelijking.

De acht onderwerpen die conform de GRIstandaard in de duurzaamheidsmeting aan
de orde komen zijn:
- Risicoprofiel van uw bedrijfsactiviteiten
- Bedrijfsethiek
- Milieu
- Samenleving
- Medewerkers
- Klanten / concurrenten
- Leveranciers
- Bestuursstructuur
Zoals u kunt zien is de GRI niet alleen
“groen” gerelateerd, maar worden ook
andere duurzaamheidaspecten in de
meting betrokken. Vanuit een eerste
onderzoek (een zogenoemde nulmeting)
kunnen wij u aangeven hoe de interne en
externe organisatie op duurzaamheid
presteert. Uiteraard kunnen wij u
vervolgens adviseren hoe u de
verbeterpunten kunt oppakken.
Wat zijn de voordelen?
Een paar voordelen van MKBduurzaam op
een rijtje:
1. Heldere uiteenzetting van uw positie
op het gebied van duurzaamheid
Wij kunnen u middels een
duurzaamheidsmeting een heldere
uiteenzetting geven over hoe uw bedrijf
scoort op het gebied van duurzaamheid en
hoe u scoort ten opzichte van uw branche.
2. Aantoonbaarheid duurzaamheid
Het tweede voordeel is dat u met deze

meting bij de overheid of andere afnemers
die erom vragen kunt aantonen dat u
duurzaamheid op de agenda heeft staan.
3. Onderscheidend
Een duurzaamheidsmeting geeft u de
mogelijkheid om u te onderscheiden ten
opzichte van uw concurrenten. Met
MKBduurzaam bent u ze een stap voor!
4. Bedrijfsimago
U neemt uw verantwoordelijkheid en laat
dat ook naar buiten toe zien.
Tenslotte zult u merken dat duurzaam
ondernemen voor u voordelen kan
opleveren op het gebied van “People,
Planet and Profit”.

Bent u nieuwsgierig wat MKBduurzaam
voor u kan betekenen?
Neem dan contact op met:
Twan Konings of Caspar Oonk
MKBduurzaam Malden
Ambachtsweg 8
6581 AX MALDEN
Telefoon: 024-3570180
email: malden@mkbduurzaam.nl

het ONDERNEMERS BELANG

13

