Business en accountancy

Konings & Meeuwissen Accountants en Belastingadviseurs

‘Duurzaam
ondernemen als must’
Het begint dit jaar met de rijksoverheid, die zichzelf vanaf dit jaar de verplichting oplegt om 100%
duurzaam in te kopen, lagere overheden, banken, verzekeraars en het bedrijfsleven zullen zeker
volgen. Duurzaamheid wordt dus een belangrijk criterium, ook voor het MKB. Konings & Meeuwissen heeft die boodschap begrepen. Het accountantskantoor heeft zich daarom recentelijk aangesloten bij MKBduurzaam en met Caspar Oonk een eigen consultant aangesteld die ondernemers
met raad en daad kan bijstaan. Een gesprek met hem en Twan Konings (Konings & Meeuwissen),
Jan Rijken en Wouter Bink (Zwart Mul Groep).
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“Konings & Meeuwissen Accountants
en Belastingadviseurs is een accountants- en advieskantoor dat zich onderscheidt door de grote betrokkenheid bij
haar cliënten”, zegt Twan Konings.
“Wij kiezen dus niet voor centralisatie,
alles terug naar één hoofdkantoor en de
klant op afstand, wij maken de tegenovergestelde beweging. Voor ons is de
persoonlijke benadering en de samenwerking met de ondernemer belangrijk.
Dat realiseren we door te werken vanuit
acht vestigingen, dichtbij de klant. Natuurlijk mag onze klant een professionele en deskundige aanpak verwachten,
want wij bieden met 75 medewerkers
een brede en gespecialiseerde dienstverlening aan. Informeel, in heldere en
duidelijke taal en in korte lijnen.”

Duurzaam
Duurzaamheid is een term die nooit
meer zal verdwijnen. Natuurlijk is het
vanuit milieuoogpunt belangrijk en ook
sociaal-ethische aspecten spelen een
rol, maar bedrijven, groot en klein,
worden ook door hun omgeving steeds
meer gedwongen na te denken over hun
ketenverantwoordelijkheid. Het is dus
van ‘levensbelang’, want de continuïteit
van de bedrijfsvoering wordt er - in elk
geval op termijn - direct door geraakt.
Bovendien heeft een bedrijf dat serieus
met duurzaamheid omgaat een voorsprong op collega’s en kan het passen
binnen een toekomstvisie. Twan Konings: “Vertaald naar bedrijfsvoering
betekent het dat investeringen van nu
een groot rendement in de nabije toekomst kunnen geven. Rendement in

product of dienstverlening, rendement
in personeelsbeleid en rendement in algemene bedrijfspresentatie. De onderneming maakt namelijk ook een langetermijnvisie concreet en zichtbaar. En
dat zullen steeds belangrijkere onderscheidende factoren worden.”

Meting
Maar hoe weet je of je duurzaam bent?
Zwart Mul Groep heeft MKBduurzaam
ontwikkeld, een duurzaamheidsmeting
die zicht geeft op de stand van zaken in

een bedrijf. Konings & Meeuwissen is
het derde kantoor dat zich bij MKBduurzaam aansluit en dat daardoor voor
haar klanten meewerkt aan helderheid
en aan duurzame oplossingen. Wij kunnen onze klanten nu dus alle expertise
op dat terrein aanbieden.“ Uitgangspunt
is de duurzaamheidsmeeting, die met de
GRI-methode een wereldwijde standaard op het gebied van duurzaamheid
biedt. GRI staat voor de Global Reporting Initiative, eind jaren negentig opgericht door VN, OESO, Top 55 bedrijven en wetenschapsinstellingen om
invulling aan duurzaamheid te geven.
MKBduurzaam hanteert acht criteria
die inzicht geven over het gehele bedrijf: risicoprofiel van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsethiek, milieu, samenleving, medewerkers, klanten/
concurrenten, leveranciers en bestuursstructuur. Een nulmeting geeft aan hoe
de interne en externe organisatie van
een bedrijf op duurzaamheid presteert.
“Jan Rijken: “Er zullen altijd verbeterpunten zijn binnen één of meerdere onderwerpen, maar dat past dan binnen
het proces van kwaliteitsverbetering. Je
weet na zo’n meting waar je staat, waar
je naartoe moet en je kunt prioriteiten
stellen. Het is dus de voedingsbodem
voor verbeteringen. Het is een informatieverschaffer voor directie, medewerkers en externe stakeholders. Duurzaam
ondernemen zorgt voor continuïteit en
inventiviteit, maar het kan ook in kosten besparen en daardoor winst maximaliseren.” Kijk voor meer informatie
op: www.konings-meeuwissen.nl of bel
met Caspar Oonk: (024) 357 01 80
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