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Voor m� betekent duurzaam op een respectvolle manier
omgaan met de mensen op deze mooie planeet en de
aarde zelf. Dat ik ervoor zorg dat m�n aanwezigheid een
beperkte impact heeft op de aarde. Ik probeer m�n eigen
footprint zo klein mogel�k te houden. Dat zie je in m�n
bedr�f terug doordat ik zelf ook doe wat ik andere
ondernemers adviseer.

Met m�n bedr�f draag ik b� aan de volgende drie SDG's
(Sustainable Development Goals):

P R A C T I C E  W H A T  
Y O U  P R E A C H
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Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen, 
dring vervuilende energiebronnen terug, betere verdeling

voedselproductie, terugdringen voedselverspilling,
informeren over een groene levensst�l.

Neem dringend actie om klimaatverandering en 
haar impact te bestr�den. 

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik
van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestr�d

woest�nvorming en landdegradatie en draai het terug
en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.
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Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen, dring 
vervuilende energiebronnen terug, betere verdeling
voedselproductie, terugdringen voedselverspilling, 

informeren over een groene levensst�l.

Subdoel 12.5:  Tegen 2030 de afvalproductie aanzienl�k beperken
via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik 

Subdoel 12.6: Bedr�ven aanmoedigen, in het b�zonder grote en
transnationale bedr�ven, om duurzame prakt�ken aan te nemen
en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun
rapporteringscyclus.

Subdoel 12.8: Tegen 2030 garanderen dat mensen overal
beschikken over relevantie informatie over en zich bewust z�n
van duurzame ontwikkeling en levensst�len die in harmonie z�n
met de natuur.

Met de acties binnen m�n bedr�f ondersteun ik de bovenstaande
subdoelen van SDG 12 - Verantwoorde consumptie en
productie.
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Neem dringend actie om klimaatverandering 
en haar impact te bestr�den. 

Met de acties binnen m�n bedr�f ondersteun ik SDG 13 -
Klimaatactie.
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Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik
van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestr�d

woest�nvorming en landdegradatie en draai het terug
en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Subdoel 15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het
duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt
toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame manier
bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren.

Subdoel 15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de
aftakeling in te perken van natuurl�ke leefgebieden, het verlies
van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met
uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te
voorkomen.

Subdoel 15.a Financiële hulpbronnen mobiliseren en aanzienl�k
verhogen vanuit allerlei bronnen om de biodiversiteit en de
ecosystemen te vr�waren en op duurzame w�ze te gebruiken.

Met de acties binnen m�n bedr�f ondersteun ik de bovenstaande
subdoelen van SDG 15 - Leven op het land. Dit is veelal in het
steunen van goede doelen die op de genoemde gebieden actief
z�n.
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Missie
M�n missie is om kleine tot middelgrote MKB
ondernemers bewust te maken en handvaten te
geven om maatschappel�k verantwoord te
ondernemen. Dit doe ik door advies voorstellen te
schr�ven, het aanbieden van een online cursus, en
waarde te delen via social media. Door op m�n eigen
betrokken en gepassioneerde w�ze deze kennis te
verspreiden, creëer ik de mogel�kheid dat
ondernemers op een betaalbare en laagdrempelige
manier kunnen b�dragen aan een betere wereld,
zonder kopzorgen. Maar niet alleen dat, daarnaast
besparen z� op kosten en werken aan een stevige
marktpositie. Hierdoor investeren z� niet alleen in
hun eigen toekomst en die van hun bedr�f, maar ook
in de toekomst van onze planeet, voor de generaties
na ons.
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Maatschappel�k verantwoord ondernemen
Betrokken
Plezier
Betrouwbaar
Respect voor elkaar

Kernwaarden
1.
2.
3.
4.
5.

Visie
M�n droom is dat alle kleine tot middelgrote MKB
ondernemers in Nederland maatschappel�k
verantwoord ondernemen. Dit doe ik door
bewustwording te creëren en inzicht te geven door
het aanbieden van m�n online cursus en advies
voorstellen te schr�ven. Hierdoor kunnen
ondernemers andere keuzes maken die beter z�n voor
mens en dier, het milieu, de natuur en onze planeet,
en hun eigen bedr�f.
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In dit duurzaamheidsverslag blik ik terug op de

stappen die ik het afgelopen jaar, in 2021, heb

gezet met betrekking tot maatschappel�k

verantwoord ondernemen.

Al deze stappen dragen b� aan:

 bewustwording duurzaamheid

 minder grondstoffenverbruik

 eerl�ke handel

 minder milieuvervuiling

 beter milieu

 minder afval

 vermindering CO2 uitstoot

 meer recyclebaar verzendmateriaal

 bomen planten voor terugdringen ontbossing

 duuurzame energie

 donaties



2021: EEN UITDAGEND JAAR 

Na de start van m�n bedr�f in 
2020, had ik volop zin om in 2021
m�n bedr�f verder op de kaart te
zetten. Het jaar kreeg echter een

onverwachte wending, waardoor ik
veel minder met m�n bedr�f bezig

kon z�n. In maart brak ik m�n enkel
en half mei onderging ik, compleet
onverwachts, een tweede zware

rugoperatie. Gevolgd door weer een
ligperiode van drie maanden en
daarna start van de revalidatie.

Ondanks deze tegenslagen heb ik zo
goed en zo kwaad mogel�k eraan

gewerkt om m�n bedr�f meer op de
kaart te zetten. Qua zichtbaarheid is

dat gelukt.

Waar mogel�k koop ik 2e hands
apparatuur i.p.v. nieuwe om zo

grondstoffen en energie te besparen.
 

Afgelopen jaar heb ik een
refurbished printer aangeschaft.

 

Ik maak bewust minder gebruik van
de auto en ga waar mogel�k met het

openbaar vervoer. 
 

Elk nadeel heeft z�n voordeel..
doordat ik het afgelopen jaar

grotendeels niet heb kunnen r�den
door de fysieke uitdagingen, heb ik

weer een stuk minder gereden.
 

Ik heb voor afgelopen jaar 0,2 ton
CO2 gecompenseerd door bomen te

laten planten.
 

De wekel�kse zwerfafvalrondjes die
ik doe z�n door de fysieke

uitdagingen in 2021 beduidend
minder geweest.

 
Toch heb ik nog 153 stuks zwerfafval

opgeruimd. Daarnaast maak ik nu
ook gebruik van de verzamel GF

container b� m� in de buurt. Op die
manier scheid ik nog meer afval.

 

Onverwachte wending Aankoop refurbished
apparatuur

Minder gebruik van de auto Zwerfafval / afvalscheiding
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2021: EEN UITDAGEND JAAR 

Alle thee en koffie die ik gebruik z�n
duurzaam geproduceerd. Net als de

kantoorartikelen die ik gebruik
waaronder bv het verzendmateriaal.

 
Daarnaast gebruik ik duurzame

schoonmaakmiddelen en toiletpapier.

Bomen leveren een positieve b�drage  
aan het klimaat. Trees for All heeft

met m�n donaties bomen geplant in
Nederland en in het buitenland. Door

het laten planten van bomen
compenseer ik o.a. m�n CO2 uitstoot.

 
In 2021 heb ik 19 bomen laten
planten en heb ik 0,2 ton CO2

gecompenseerd.
 

Ik ben lid van Happy Planet
Professionals. In 2021 heb ik m�n

certificering hiervoor gekregen.
 

Daarnaast ondersteun ik de
volgende bewegingen:

- Dopper Wave
- Holie Pledge

 

In 2021 heb ik aan de volgende
goede doelen geschonken:

- Nationaal Park De Hoge Veluwe
- Plastic Soup Foundation

- Stichting Het Gelders Landschap
- Stichting Het Vergeten Kind

- Voedselbank
- Wereld Natuur Fonds

 

Bewust gebruik duurzame
huishoud & kantoorartikelen

CO2 compensatie

Lid van meerdere duurzame
initiatieven

Schenking aan goede
doelen
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2021: EEN UITDAGEND JAAR 

In de loop van 2021 z�n de
zonnepanelen waarin ik geïnvesteerd

heb in gebruik genomen.
Afgelopen jaar heb ik daarmee 11,9

kg CO2 uitstoot bespaart.

Ik maak gebruik van de groene
zoekmachine Ecosia. Voor elke 45

zoekopdrachten planten z� een
boom.

 
M�n b�dragen in 2021 - 2,4 bomen

door m�n zoekopdrachten.
 

Opwekken duurzame
energie

Bomen planten via zoek
machine Ecosia
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Wat staat er op de planning? Duurzaamheid is een continue proces en
daarmee constant in beweging. Voor het komende jaar staan in ieder
geval de volgende acties op de planning.  
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Op de planning

Leergang De Verborgen Impact
01 Volgen van de leergang De Verborgen Impact van

Babette Porcel�n om zo nog meer handvaten
aangereikt te kr�gen om bewustwording over
duurzaamheid te creëren. 

Wekel�kse blog
0202 Naast de berichten die ik minimaal 2-3 per week op

de Social Media kanalen Facebook, Instagram en
LinkedIn plaats. Komt er vanaf 2022 elke week een
nieuwe blog over duurzaam ondernemen. 

Podcast
03 In 2022 staat ook gepland om m�n podcast serie

over duurzaam ondernemen te gaan publiceren.

En nog veel meer
04 Uiteraard staat er nog veel meer op de planning voor

2022, om op die manier nog meer b� te dragen aan
een betere wereld.


