ADVIES

Negen tips voor duurzaamheid en rendement
Steeds meer ondernemers delen de overtuiging dat doorgaan op de oude voet
geen optie meer is. Ze zoeken naar manieren om het anders te doen, manieren met
horizontale verbanden, waarbij de mens
centraal staat en niet de systemen. Negen
tips laten u zien dat dit heel goed samen
kan gaan met winstgevendheid.
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1 Continu proces
Duurzaam ondernemen heeft geen vastomlijnd einddoel. Door voortschrijdende inzichten en techniek ontstaan er steeds nieuwe, nog
duurzamere oplossingen. Bij elke bedrijfsbeslissing kunt u steeds opnieuw kiezen voor een
duurzamer alternatief, dat (nog) meer evenwicht brengt tussen de belangen van mens,
milieu en winst.
2 Deeleconomie
Mensen hechten steeds minder waarde aan
bezit, als iets maar beschikbaar is als ze het
nodig hebben. Bedrijven die ‘delen‘ als basis
voor hun verdienmodel hebben, doen het de
laatste jaren heel goed. Bovendien vermindert delen het grondstofgebruik. Vrijwel elk
bedrijf heeft machines, gereedschap en werkplekken die niet continu worden gebruikt. Is er
een ander verdienmodel voor uw producten,
gericht op ‘delen’ in plaats van verkopen?
3 ‘Groene’ auto blijft aantrekkelijk
Ondanks inperkingen per 1 januari 2014
(Vamil en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
KIA voor personenauto’s zijn vervallen) blijven
er genoeg fiscale redenen om te kiezen voor
de aanschaf van een ‘groene’ auto. Er geldt nog
steeds een lagere bijtelling, sommige auto’s blijven vrijgesteld van BPM en motorrijtuigenbelasting en een aantal auto’s komt nog steeds in
aanmerking voor (beperkte) milieu-investeringsaftrek (MIA). Uitgebreide informatie vindt
u in de white paper ‘Alles over de auto van de
zaak’ op www.flynth.nl.
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Denk bij duurzaamheid ook aan de toepassing van zonnepanelen
4 Investeringen in groene bedrijfsmiddelen?
Als een bedrijfsmiddel voorkomt op de milieuof energielijst, komt deze in aanmerking voor fiscale subsidie via respectievelijk de milieu-investeringsaftrek MIA (tot 36 procent aftrek) of de
energie-investeringsaftrek EIA (41,5 procent)
eventueel in combinatie met Vamil voor willekeurige afschrijving. Controleer dus voor aanschaf of een bedrijfsmiddel op een van beide
lijsten voorkomt. Is dat niet het geval, overweeg
dan een alternatief dat wel op de lijst voorkomt.

om te investeren in zonnepanelen, waardoor
het bedrijf zelfvoorzienend wordt. Na een terugverdientijd van zes tot acht jaar is de duurzame
energie van het eigen dak gratis. Bij een hoger
energieverbruik is het niet altijd mogelijk om
het volledige energieverbruik te laten opwekken
door zonnepanelen op het eigen dak. Maar ook
dan kan een zonnepaneleninstallatie zeker interessant zijn. Het meerverbruik kunt u daarnaast
ook nog altijd duurzaam inkopen tegen geringe
meerkosten.

5 Duurzaam bouwen met tot 21 procent
nettovoordeel
Bij de bouw van een nieuw bedrijfspand of renovatie van uw bestaande pand kan het financieel
interessant zijn om extra aandacht te besteden
aan milieu, energie en binnenklimaat. De overheid stimuleert duurzamer en maatschappelijk verantwoord bouwen: ook bij ver- of nieuwbouw kunt u in aanmerking komen voor EIA,
MIA en Vamil.

8 Betrek uw medewerkers
De trend is: meer eigen verantwoordelijkheid
en vernieuwing van onderop. Stimuleer uw
mensen om met goede ideeën te komen en
beloon ideeën die daadwerkelijk bijdragen aan
de duurzame doelstellingen van uw bedrijf.

6 Zuinig met grondstoffen
Nog steeds wordt 99 procent van alle grondstoffen verspild en dit tegengaan kan u geld opleveren. Denk in ‘stofstromen’: wat komt er aan
materiaal uw bedrijf in, wat gaat eruit en op welke manier? Machines goed afstellen en foutloos werken voorkomt uitval, betere ontwerpen
verminderen afval. Een goede planning van de
inkoop kan verspilling en bederf voorkomen.
Kunt u uw afvalstroom recyclen, in uw eigen
bedrijf of elders?
7 Zonnepanelen
Zonnepanelen leveren duurzame energie. Voor
bedrijven met een energieverbruik van 10.000
tot 15.000 kWh is het vrijwel altijd aantrekkelijk

9 Duurzaamheid Prestatieladders
Als u aantoonbaar werk wilt maken van ‘duurzaam’, dan kunt u gaan werken met de MVO
Prestatieladder. Dit managementsysteem helpt
u de duurzame ontwikkeling binnen uw bedrijf
concreet, objectief en meetbaar te maken. De
ladder heeft vijf niveaus. Als u niveau 3 gerealiseerd hebt, is dat het algemeen haalbare voor
uw bedrijfstak. De MVO Prestatieladder volgt de
richtlijnen van ISO 26000 en is te certificeren.
Ook de CO2 Prestatieladder levert vaak al direct
concurrentievoordeel bij aanbestedingen.
Voor meer tips en visie voor de toekomst leest u
de nieuwste editie van het Flynth Magazine op
www.flynth.nl.
NB. Sommige tips kunnen fiscale consequenties
hebben. Regel dit goed om problemen te voorkomen.

