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Duurzaamheid & Innovatie
In het derde nummer van 2017 van Hét Ondernemersbelang behandelen wij het thema Duurzaamheid
& Innovatie. Ondernemers kunnen veel winst uit duurzaamheid behalen. Duurzaam ondernemen is bij
alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor
een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Duurzaam ondernemen
is dus ondernemen met oog voor profit, people en planet. Hét Ondernemersbelang besteedt in deze
uitgave aandacht aan o.a. de onderwerpen:

MVO
MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Waarom MVO, welke motieven spelen daar in een rol en wat
levert het een bedrijf op? Maakt u ook al gebruik van de
CO2-Prestatieladder, de MVO-Prestatieladder en Green Key?
Duurzame oplossingen leveren kostenbesparingen op! MVO is
een leuke uitdaging voor ieder bedrijf!

Circulaire economie

opwekken en duurzaam (ver)bouwen? Interessant zijn ook de
mogelijkheden, zoals de ‘Energie investeringsaftrek’ (EIA),
‘Milieu Investeringsaftrek’ (MIA) en ‘Willekeurige Afschrijving
Milieu-investeringen’ (VAMIL). Draagt uw bedrijf al bij aan de
klimaatdoelstellingen? Het is goed voor het imago van uw
bedrijf!

Energietransitie

In de circulaire economie worden producten en materialen
hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt
veel kansen voor ondernemers. Circulair ondernemen is een
motor voor innovatie en het biedt ondernemers kansen voor
nieuwe producten en meer afzet, voor meer waarde voor (rest)
producten, minder kosten en voor een toekomstbestendig
bedrijfsmodel. Hoe zet je de transitie in gang? Kortom,
maatschappelijke uitdagingen zijn economische kansen!

Energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar
duurzame of hernieuwbare energie, is een complex proces.
In 2050 wil Nederland een CO2-arme samenleving zijn.
Burgers, overheden en bedrijven moeten tempo maken en
forse inspanningen leveren. De energietransitie biedt de
kans om een nieuwe economie te ontwikkelen, met nieuwe
verdienmodellen en nieuwe banen. Als u streeft naar een
toekomstgericht bedrijf ontkomt u niet aan de energietransitie.
Onderneemt u nu al stappen binnen de energietransitie?

Duurzaam bouwen

Elektrisch rijden

Duurzaam (ver)bouwen betekent dat gebouwen ontwikkeld
en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het
gaat hierbij om energiebesparing, een gezond binnenmilieu,
comfortabele en leefbare gebouwen, duurzaam slopen
(hergebruik en recycling) en verantwoord watergebruik.
Wat zijn de fiscale voordelen van energie besparen en energie

Elektrische auto’s staan flink in de belangstelling. Het aanbod
aan elektrische auto’s neemt toe, het aantal (snel-) laadpalen
groeit gestaag, accu’s worden goedkoper en de actieradius
groeit. Wat zijn de fiscale voordelen voor ondernemers die
zuinig willen rijden? Eén ding is zeker: schoon, veilig en
voordelig rijden heeft de toekomst.

Ook aansluitende onderwerpen zullen in dit nummer aan bod komen.
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf, neem dan gerust contact met ons op.
We bespreken graag met u de diverse mogelijkheden.

Het themanummer Duurzaamheid & Innovatie verschijnt medio juni 2017.

