Koerskaart

Duurzaamheid-scan
Duurzaam is noodzaak, gezond ondernemerschap .
Duurzaamheid is noodzaak, is ondernemerschap en kenmerkt zich door een systema sche
aanpak. Een duurzaam bedrijf genereert business. De duurzame ac viteiten moeten passen in
een visie en zichtbaar zijn in alle bedrijfsprocessen. Duurzaamheid is een zakelijke afweging
geworden, een logisch onderdeel van goed ondernemerschap.
Wat bieden wij aan ?
Veel ondernemers kunnen een steuntje in de rug gebruiken bij de zakelijke en systema sche
benadering van duurzaam ondernemerschap. HavenLand biedt u daarvoor onze Duurzaamheid‐
scan: inzicht in de beste kansen voor uw bedrijf.
Waarom is een scan zinvol ?
Door de scan houden wij u een spiegel voor die laat zien hoe uw bedrijf invulling gee aan
duurzaam ondernemerschap. Vaak blijkt dat u meer aan duurzaam ondernemen doet, dan u
verwacht, maar ook dat u blinde vlekken hee . Niet alleen halen we die punten naar voren, wij
tonen u tevens de ‘quick wins’. De scan kan u helpen bij het voeren van een stakeholderdialoog.
De scan kan een bijdrage leveren aan uw duurzaamheidverslag (of een aanvulling op uw
jaarverslag). De scan is de basis voor een gerichte aanpak de duurzaamheid van uw bedrijf te
vergroten.
Wat zijn de belangrijkste aspecten ?
De duurzaamheid‐scan gaat systema sch in op de drie dimensies van duurzaam ondernemen:
People, Planet en Profit (John Elkington). De sociaal‐culturele, ecologische en economische
aspecten worden in onderlinge samenhang beschouwd. Binnen elke dimensie wordt uitgegaan
van good management prac ces die in de prak jk hun kracht hebben bewezen. Het laatste en
belangrijkste principe is dat duurzaamheid in de bedrijfsvoering wordt geïntegreerd volgens de
Deming‐cyclus: Plan, Do, Check, Act.
Wanneer moet ik met een duurzaamheid‐scan starten ?
Nu, of zo snel mogelijk.
Wat vragen wij van u ?
Inzicht in de opzet van uw onderneming / vereniging, met name t.a.v. de aspecten
People, Planet en Profit.
Wat kost een duurzaamheid‐scan ?
Een scan kost € 1.700,‐ ex BTW.
Zijn er garan es op succes ?
Ja, wij garanderen u dat we verbeterpunten aan kunnen geven. Lukt ons dat niet, dan krijgt u uw
geld terug (no idea, no pay).
Wat kan HavenLand nog meer betekenen ?
We kunnen het gehele vervolgtraject voor u verzorgen. Wij begeleiden de uitvoering of
adviseren u hoe u dat zelf kunt doen. Wij kunnen subsidies, vergunningen en contracten
verzorgen. Dit alles kan ook op deelonderwerpen, zoals zonne‐energie.
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