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5 Gouden Regels    
en een proeverij uit 49 staaltjes 

om zelf aan de slag te gaan 

49 staaltjes duurzaam ondernemen 
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In the news… 
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http://youtu.be/OFtqIJImtHI 

 

Duurzaamheid is hot 

http://youtu.be/OFtqIJImtHI


 Duurzaamheid in het Zuid-Afrikaans is 
Volhoudbaarheid. Dat betekent dat alle 
bedrijfsactiviteiten die over 30, 40 of 50 jaar niet 
meer op deze manier vol te houden zijn, niet 
duurzaam zijn. Er zijn dus twee soorten 
bedrijven……. 

 

 

 “Is uw bedrijf, evolutionair gezien, de vis die aan 
land kruipt en uiteindelijk op twee benen gaat 
lopen, of bent u een dinosaurus?” 
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• Ga na hoe belangrijk duurzaamheid is voor 
voortbestaan van de onderneming.  

• Denk aan maatschappelijke ontwikkelingen en 
technologische mogelijkheden. 

• Denk aan leveren aan de overheid (plicht, 
duurzaam inkopen) 

• Denk aan duurzaamheid in de sector.  

• Denk aan publieke zichtbaarheid en risico (bv 
Shell met Brent Spar, KvW) 

 

Strategisch belang geeft maat voor noodzaak en 
urgentie 



 

7 



• Mogelijkheden in/met uw gemeente 

• Staalkaartenboek “Duurzaam innoveren” 

• Installeer een barometer 

• Doe de scan www.syntens.nl/duurzaaminnoveren 

• Bekijk de eisen in De Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren 

• VERDUURZAMINGSSCAN HAS Den Bosch; Dierlijke sector & 
Plantaardige sector 

 

En pluk direct het laaghangend fruit 

Energie besparen:  

 Energiecentrum MKB heeft een quick scan met benchmark met 
branchegenoten en makkelijke besparingstips 

 www.energiecentrum.nl 

  

15% Brandstof en CO2 besparen ambulant personeel: 
www.hetnieuwerijden.nl 

 Q 
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Syntens Duurzaamheidsscan 
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 Gouden Regels    

 

1 Bepaal strategisch belang 

2 Stel ambitie en maak er een project van 

3 Bepaal hoe duurzaam u bent 

4 Focus op grootste kansen en hefboomwerking 

5 Maak de bussinescase sluitend 
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Hoe nu verder? 

1. Hoe = gouden regels 
 

2. Wat = Neem uw eigen stalenboek duurzaam 
ondernemen ter hand. Projecteer de staalkaarten op uw 
bedrijf en ga aan de slag. 
 

3. Realisatie van uw Duurzaam ondernemen actieplan = 
afspraak maken = uw visitekaartje in de kristallen vaas  
 

4. Meer info en deze presentatie ook via  
http://www.syntens.nl/duurzaaminnoveren  
 

5. Maak gebruik van subsidiemogelijkheden voor de 
uitvoering. 
– Kennisbruggen provincie Zuid-Holland (Kennisgift 4000,- en innovation 

officer 25% loonkosten) (jge@syntens.nl) 
– Innovatievoucher “publiek of privaat” 
– Exportsubsidie (50% van de kosten) (prepare 2 start via Kvk) 
– Kosteloos technologische samenwerking in Enterprise Europe Network 
– SBIR; Life+, EOS, milieu & technologie, WBSO (via agentschap nl.nl) 
– Bemiddeling in  afstudeerders, studenten studiegroepen, specialisten 

(jge@syntens.nl) 
– Innovatiebox (vroegere octrooibox) 
– Kosteloze ondersteuning van Rotterdamse topbedrijven 

(www.akkoordvanrotterdam.nl/). 
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