
Op naar een 
duurzaam bedrijfsleven!
Financiering cruciaal 
op weg naar 2030 



O
p nationaal én internationaal vlak kom

en 
de heersende duurzaam

heidsvraagstukken 
(zoals de beperking van de CO

2-uitstoot en 
het drastisch verkleinen van de afvalberg) ieder 
jaar steeds hoger op de politieke agenda te 
staan. Logisch: 2030, het streefjaar waar veel 
klim

aatdoelstellingen zich op richten, kom
t stapje 

voor stapje dichterbij. 
Desondanks verliep de tw

ee w
eken durende 

klim
aattop, eind 2018 in het Poolse Katow

ice, erg 
m

oeizaam
. De aanw

ezige landen konden geen 
eenduidig antw

oord geven op een alarm
erend 

rapport van het VN-klim
aatpanel IPCC. Dit 

speciale onderzoekrapport w
ijst uit dat alleen 

zeer drastische m
aatregelen (zoals het versneld 

stoppen m
et het gebruik van gas, olie en kolen) 

nog kunnen voorkom
en dat de aarde binnen  

12 jaar m
et 1,5 graden opwarm

t. 
De landelijke politiek zit eveneens niet stil  
w

anneer het op duurzaam
heid aankom

t. O
p  

21 decem
ber jl. m

aakte de Rijksoverheid 
bekend

1 dat het ontw
erp van het Nederlandse 

Klim
aatakkoord klaar is. Dit plan m

oet ervoor 
zorgen dat Nederland binnen elf jaar de uitstoot 
van CO

2 m
et m

aar liefst 49 procent terugdringt. 
Hierin speelt het bedrijfsleven een grote rol, zoals 
valt te lezen in het Klim

aatakkoord: “De opgave van 
de industrie vereist een toekom

stgerichte publiek-
private aanpak, waarbij het bedrijfsleven investeert 
in een duurzam

e toekom
st (..)”. 2

Brede definitie van duurzaam
heid

Het onderw
erp ‘duurzaam

heid’ richt zich al snel op 
de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, 
m

aar er zijn – zeker voor het bedrijfsleven – veel 
m

eer onderw
erpen die spelen. Duurzam

e 
ondernem

ers kiezen nam
elijk niet alleen voor LED-

verlichting of de installatie van een warm
tepom

p, 

m
aar zijn bijvoorbeeld ook bezig m

et duurzam
e 

inzetbaarheid van hun w
erknem

ers. Het 
Nederlandse m

kb is ook bereid om
 hierin te 

investeren, zo blijkt uit ons onderzoek onder m
eer 

dan 1.000 Nederlandse ondernem
ers. M

eer dan 
zestig procent van de ondernem

ers geeft aan 
bereid te zijn om

 een deel van de om
zet aan te 

w
enden voor ingrepen die het bedrijf duurzam

er 
m

oeten m
aken. 

Dat ‘duurzaam
heid’ een containerbegrip is, 

blijkt onder m
eer uit alle certificaten die w

orden 
uitgegeven. Inm

iddels onderscheiden w
e 

m
aar liefst 463 eco-labels. Deze beoordelen 

allerlei bedrijfsonderdelen: de duurzaam
heid 

van gebouw
en (BREEAM

), of geproduceerde 
producten het w

elzijn van m
ens en natuur centraal 

hebben staan (Rainforest Alliance Certified) en of 
het bedrijf concreet m

aatschappelijk betrokken 
onderneem

t (M
VO

 Prestatieladder). Voor 
ieder product of elke dienst bestaat er w

el een 
keurm

erk of certificering; ondernem
ers zien door 

de bom
en het bos niet m

eer. 

Com
plex

Al die eco-labels tonen w
el aan dat (zakelijk) 

verduurzam
en m

eer inhoudt dan aan één of 
tw

ee knoppen draaien. Dat dit voor ondernem
ers 

grote uitdagingen oplevert, is geen verrassing. 
W

anneer ben je als bedrijf nou voldoende 
duurzaam

, w
anneer je op verschillende gebieden 

aan uiteenlopende eisen m
oet voldoen én ook 

de verw
achtingen van de klant een rol spelen? 

Dit m
aakt het begrip ‘duurzaam

heid’ lastig om
 

te begrijpen en te interpreteren, voor zow
el 

ondernem
ers als consum

enten. Allesom
vattende 

duurzaam
heidsscores, zoals EcoVadis Business 

Sustainability Ratings, m
oeten hier een oplossing 

voor bieden. Het is natuurlijk eenvoudiger om
 één 

score te interpreteren, in plaats van 23 eco-labels 
op te m

oeten zoeken.
Desondanks is verduurzam

ing een tak van 
sport die bij veel bedrijven – zeker wanneer 
duurzaam

heid geen kernactiviteit is – nog ver 
van de dagelijkse gang van zaken vandaan ligt. 
Zeker wanneer w

e ons realiseren dat m
aar liefst 

68 procent van de ondernem
ers verw

acht 
dat de klant niet bereid is om

 te betalen voor 
verduurzam

ing.

Snelheid vs. verandering
Klim

aatakkoorden en wettelijke verplichtingen 
(zoals dat kantoren m

inim
aal energielabel C m

oeten 
hebben) roepen ondernem

ers op om
 te gaan 

verduurzam
en, m

aar onduidelijk is wanneer ze 
uiteindelijk voldoende duurzaam

 zijn. O
ok m

oet 
er een balans worden gevonden tussen enerzijds 
het zo snel m

ogelijk w
illen verduurzam

en en 
anderzijds het draagvlak binnen de Nederlandse 
sam

enleving. Verduurzam
en is noodzakelijk, m

aar 
de w

ijze waarop (en w
ie dit betaalt) wordt niet 

klakkeloos overgenom
en door de m

aatschappij, 

en levert voer voor discussie. Zo gaven onder m
eer 

M
VO

-Nederland en werknem
ersvereniging FNV 

eind decem
ber aan dat zij het ontwerp van het 

klim
aatakkoord niet ondersteunen. M

VO
 Nederland 

is bijvoorbeeld van m
ening dat binnen het huidige 

ontwerp de vervuiler nauwelijks betaalt . 3

Hobbels
Zolang een consistent duurzaam

heidsbeleid 
ontbreekt, blijft ook onduidelijk welke inspanningen 
van het bedrijfsleven worden verwacht. Verloren tijd, 
want volgens onderzoek van consultancybureau 
Kantar, in opdracht van energiebedrijf Essent, 
hebben ondernem

ers binnen het m
idden- en 

kleinbedrijf wel interesse in verduurzam
ing, m

aar 
beschikken ze niet over de kennis en financiële 
m

iddelen om
 dit voor elkaar te krijgen

4. Kennis 
over subsidies ontbreekt en wat er aan financiële 
tegem

oetkom
ingen beschikbaar is wordt in 2019 - 

in som
m

ige gevallen - weer teruggeschroefd, zoals 
het budget voor de regeling Stim

ulering Duurzam
e 

Energieproductie (SDE+) 5, dat dit jaar m
et 2 m

iljard 
euro werd verlaagd. 

Pad richting 
duurzaam

heid 
vol hobbels

W
at w

ordt er nu concreet van ondernem
ers verw

acht op het gebied van 
duurzaam

heid en w
at heeft de m

kb’er daar nu precies voor nodig?

Het eerste deel van de vraag is lastig te 
beantw

oorden, om
dat het Nederlandse Klim

aat-
akkoord m

om
enteel nog voor de berekeningen 

bij het Planbureau voor de Leefom
geving (PBL) 

ligt, m
aar wat betreft het tw

eede aspect geeft het 
eerder aangehaalde onderzoek al aan waar het 
pijnpunt ligt: het gebrek aan financiële m

iddelen 
is een belangrijke barrière die verduurzam

ing 
tegenhoudt. Dat roept de vraag op of het 
bestaande systeem

 w
el geschikt is om

 de 
verduurzam

ing m
ee te financieren?

De vraag stellen is hem
 beantw

oorden, m
aar 

w
e w

illen w
el m

eteen een nuance plaatsen. 
Bew

eren dat ‘klassieke’ financiële instellingen het 
duurzaam

heidsvraagstuk negeren is te kort door 
de bocht. Banken gaan hun uitstaande leningen 
steeds m

eer toetsen aan de klim
aatakkoorden 

van Parijs. 
Echter, banken w

orden bij het verstrekken 
van leningen ‘geconfronteerd’ m

et richtlijnen 
die niet op duurzaam

heid zijn ingericht (deze 
richtlijnen w

orden in de bankw
ereld aangeduid 

als Basel III). De hoeveelheid aandelenkapitaal 
die banken m

oeten aanhouden voor een lening 

/ Financieren verduurzam
ing:  

vernieuw
ing noodzakelijk 

2
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zijn gebaseerd op analyses die voornam
elijk 

rekening houden m
et de historie van een m

kb’er 
die een lening aanvraagt. Daarnaast vraagt de 
im

plem
entatie van het Klim

aatakkoord om
 een 

m
ate van flexibiliteit van het financiële systeem

 dat 
niet eerder is vertoond: duurzaam

heid m
eenem

en 
in een toekom

stig Basel-akkoord zal jaren 
duren. M

et de terugtrekking van Am
erika uit het 

Klim
aatakkoord van Parijs is het de vraag of ‘Basel’ 

rondom
 investeringen in duurzaam

heid überhaupt 
w

ijzigt. 

Inspireren
W

at de m
kb’er nodig heeft, zijn initiatieven die hun 

w
ens tot verduurzam

ing niet afrem
m

en m
aar juist 

stim
uleren. De W

eek van de Circulaire Econom
ie, 

die in 2019 plaatsvindt van m
aandag 14 tot en 

m
et vrijdag 18 januari, is hier een uitstekend 

voorbeeld van. Bedrijven die op dit m
om

ent al 
circulair ondernem

en, openen de deuren voor 
ondernem

ers die hierm
ee aan de slag w

illen gaan. 
O

p deze m
anier leren Nederlandse bedrijven van 

elkaar. 
Een andere stim

ulans zit ‘m
 in het aanbieden van 

andere financieringsvorm
en, om

 zo de duurzam
e 

m
kb’er m

eer financiële m
ogelijkheden te bieden. 

Dat andere vorm
en van financiering w

enselijk 
zijn blijkt eveneens uit ons onderzoek. M

eer dan 
vijftig procent van de Nederlandse ondernem

ers 

erkent dat zijn of haar bank het bedrijf te w
einig 

ondersteunt in het kader van verduurzam
ing. 

Alternatieve financieringsvorm
en kunnen de 

leegte die bestaat – tussen de behoefte van de 
ondernem

er en dat wat de banken aanbieden – 
opvullen. 

Crow
dlending

Crowdlending is bij uitstek een voorbeeld 
van een financieringsvorm

 die het bestaande 
hiaat tussen ondernem

er en de behoefte aan 
verduurzam

ingskrediet op kan vullen. Dergelijke 
alternatieve financieringsvorm

en w
orden 

steeds populairder: in 2018 groeide het aantal 
projecten dat m

et behulp van crowdfunding w
erd 

gefinancierd m
et m

aar liefst 50 procent 6.
De richtlijnen w

aar banken zich bij het verstrekken 
van leningen aan m

oeten houden, vorm
en geen 

belem
m

ering bij crowdlending. Een uitkom
st voor 

projecten die zich focussen op duurzaam
heid: zij 

m
oeten nam

elijk niet enkel w
orden beoordeeld op 

basis van cijfers uit het verleden. Bij duurzaam
heid 

draait het im
m

ers om
 de toekom

stige im
pact. 

Banken zouden dit veel m
eer in ogenschouw

 
m

oeten nem
en: tw

ee derde van de Nederlandse 
ondernem

ers is van m
ening dat deze partijen 

zelfs verplicht zouden m
oeten w

orden om
 een 

percentage van hun portfolio in duurzam
e 

projecten te investeren.

vlakken m
oet verduurzam

en. Het gaat im
m

ers niet 
alleen over het beperken van de CO

2-uitstoot bij 
de productie en het vervoeren van kleding (naar 
schatting is de textielindustrie verantw

oordelijk 
voor zo’n tien procent van de totale CO

2-
uitstoot 8) m

aar ook over het verbeteren van de 
arbeidsom

standigheden. 
RE:CYCLE is een door Victor &

 Rolf gelanceerde 
kledingcollectie, gem

aakt van overgebleven 
stukken uit het Zalando-assortim

ent. M
aar deze, 

van origine Duitse, w
ebshop voor schoenen, 

kleding en m
odeaccessoires, richt zich m

et 
m

eerdere projecten op duurzaam
heid. Zo biedt 

de stylingservice van het bedrijf zijn klanten 
de m

ogelijkheid een sustainable outfitbox 
te bestellen. Deze box bevat m

instens tw
ee 

duurzam
e item

s en een basisoutfit die langer dan 
één seizoen kan w

orden gedragen. 

Vastgoed
De sector zakelijk vastgoed heeft zijn pijlen op 
2023 gericht: vanaf dan m

oeten alle kantoren in 
Nederland m

inim
aal energielabel C hebben. Van 

vastgoedbeheerders vraagt dit om
 investeringen, 

om
 aanpassingen van installaties en zaken als glas- 

en dakisolaties door te voeren.
Het Rijkskantoor De Knoop in Utrecht, de 
voorm

alige Knoopkazerne nabij het Centraal 
Station, is in tw

ee jaar tijd getransform
eerd tot 

een duurzaam
 overheidsgebouw

 dat ruim
 1.000 

bezoekers kw
ijt kan

9. Duurzaam
heid zit hem

 hier 
niet alleen het zoveel m

ogelijk hergebruiken van 
bestaande m

aterialen, m
aar ook in het circulaire 

restaurant The G
reen House, w

aar alleen eigen 
en regionale ingrediënten w

orden gebruikt en 
afval niet bestaat.
O

p de Zuidas in Am
sterdam

 staat kantoorgebouw
 

The Edge, het m
eest duurzam

e kantoor ter wereld. 
De bouw

 van het hoofdkantoor van de zakelijke en 
financiële dienstverlener Deloitte duurde 3,5 jaar. 
Daarna kreeg het gebouw

 de hoogste BREEAM
-

score ooit gegeven (98,4 procent).

Datacenters
Datacenters verbruiken ongelofelijk veel energie 
(zo’n 2 tot 3 procent van het totale verbruik

10), 
dus voor deze branche is inzetten op duurzam

e 
energiebronnen een logisch besluit om

 de eco-
logische voetafdruk te verkleinen. Grote bedrijven 
als Apple, Google en Facebook doen dit al, m

aar 
ook kleinere, nieuwere datacenters zetten hierop in.
Aan de andere kant is de energie die door de 
datacenters w

ordt opgew
ekt bruikbaar voor 

andere partijen. Zo w
ordt de restw

arm
te van de 

datacenters van Equinix, dat eerder naar de 
buitenlucht w

erd afgevoerd, voortaan gebruikt om
 

een nieuw
 te bouw

en w
ijk, m

et zo’n vijfduizend 
w

oningen, in Am
sterdam

 Zuidoost te verw
arm

en. 

Re:Cycle, The G
reen House, The Edge en de 

restw
arm

te van Equinix: totaal verschillende 
voorbeelden die één ding gem

een hebben.  
Stuk voor stuk hebben ze een goed verhaal,  
w

aar m
ensen zich bij aan w

íllen sluiten.  
Een goed verhaal tilt duurzaam

 ondernem
en 

naar een volgend niveau. Zoals Jan van Zanen, 
burgem

eester van Utrecht en voorzitter van 
de Vereniging van Nederlandse G

em
eenten, 

aangeeft, is The G
reen House, het circulaire 

restaurant in zijn stad, een lichtend voorbeeld 
van duurzaam

heid en succesvol ondernem
en: 

“The G
reen House toont aan dat als je de 

uitdaging m
et elkaar aangaat en net iets  

verder gaat dan je norm
aal doet, er heel  

veel m
ogelijk is!”

O
f je als ondernem

er m
et een duurzaam

heids-
vraagstuk en een behoefte aan krediet nu bij 
een bank aanklopt, of je w

endt tot alternatieve 
financieringsvorm

en zoals crowdlending: je hebt 
een goed verhaal nodig om

 m
ensen aan je te 

binden. Dat m
aakt van duurzaam

 ondernem
en 

nam
elijk geen sprong in het diepe, m

aar een 
logisch verhaal, waarm

ee je iets bijdraagt aan 
de w

ereld, je je ondernem
ing klaarstoom

t voor 
de toekom

st en waaraan zow
el institutionele 

beleggers als particuliere investeerders een 
financiële bijdrage w

illen leveren. 

4
5

/ G
roene bedrijfsvoering

/ Heb jij een goed verhaal?
Zoals eerder aangegeven, houdt verduurzam

ing 
m

eer in dan alleen het ‘groener’ m
aken van 

het kantoor. Natuurlijk: LED lam
pen zijn beter 

dan spaarlam
pen en er zeker van zijn dat de 

plaatselijke koffie w
el Fairtrade is, zijn beginpunten 

w
aar je als bedrijf je ecologische voetafdruk in 

ieder geval m
ee verkleint. M

aar om
 het klim

aatdoel 
– voorkom

en dat de aarde m
et tw

ee graden 
Celsius opwarm

t – te bereiken, gecom
bineerd 

m
et de am

bitie om
 als econom

ie in 2050 volledig 
circulair te zijn

1, is een bedrijfsvoering nodig 
w

aarbij duurzaam
heid in alle bedrijfsprocessen en 

-onderdelen zit verankerd.
Voor veel bedrijven betekent dit dat forse 

investeringen noodzakelijk zijn, zeker voor 
ondernem

ingen die duurzaam
heid tot voorheen 

niet als een onderdeel van de kernactiviteiten 
zagen. Het bestaan van De W

eek van de Circulaire 
Econom

ie toont aan dat veel m
kb’ers hier nog m

ee 
aan de slag m

oeten, m
aar er zijn altijd personen 

en partijen die op de troepen vooruitlopen. Zij 
zijn dé inspiratiebronnen, die aantonen dat het 
m

ogelijk is om
 als bedrijf te transform

eren naar 
een duurzam

e versie van jezelf. W
e lichten enkele 

aansprekende voorbeelden uit. 

Kleding
De kledingindustrie is een branche die op allerlei 
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Op dit moment investeren in het verduurzamen 
van je bedrijf, betekent dat je als ondernemer 
voorloopt. Over een paar jaar is het namelijk een 
vereiste en móét je ermee aan de slag. Ben jij een 
ondernemer met een goed verhaal? Stop dan 
met wachten en start met verduurzamen! Onze 
institutionele én particuliere investeerders staan 
klaar om aan je kredietverzoek te voldoen. Doe 
hier de quickscan en kom er meteen achter of wij 
de partij zijn om je verder te helpen! 

Vragen over mkb-financiering of het investeren in een project? Spreek direct met onze October-experts 
op +31 85 808 1103 (ma-vr van 09.00 u t/m 17.00 u).

Je geld op een spaarrekening laten staan 
heeft weinig meerwaarde. Het levert ieder jaar 
weer minder op en je kunt niet bepalen waarin 
wordt belegd. Daarom vragen wij je: wil je 
ondernemers helpen om duurzamer te worden 
én een aantrekkelijk rendement ontvangen op je 
geïnvesteerde kapitaal? Registreer je dan hier als 
investeerder.

/ Voor het mkb

/ Contact

/ Voor investeerders


