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1. Wat is 
duurzaamheid ?

Wat is 
duurzaamheid?



1. WAT IS DUURZAAMHEID?
Ons systeem verandert

Sinds 2000 zijn alle gletsjers samen 5,3 biljoen ton water kwijtgeraakt, 
daardoor zijn landschappen veranderd en is de zeespiegel gestegen. 



1. WAT IS DUURZAAMHEID?
Met de gevolgen..

Eén miljoen van acht miljoen 
plant- en diersoorten wordt 
wereldwijd bedreigd met 
uitsterven.

Dit is voornamelijk door het 
verlies of de aantasting van 
hun habitat, maar ook door 
onder andere vervuiling, 
klimaatverandering en 
woekerende uitheemse 
soorten.

Bron: Europees parlement rapport / NOS 2018



1. WAT IS DUURZAAMHEID?
Al jaren geleden voorspeld..

Limits to Growth (1972): Club of Rome



1. WAT IS DUURZAAMHEID?
Een van de belangrijkste veroorzakers.. CO2 emissies



1. WAT IS DUURZAAMHEID?
We leven op krediet..



2. Corporate Sustainabiltiy
Reporting Directive



2. CORPORATE SUSTAINABILTY REPORTING DIRECTIVE
Wat is de “CSRD”?

Een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 2024
verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens
en op het klimaat.

Vanaf rapportagejaar 2025 voor bedrijven die 
voldoen aan:

1.Meer dan 250 medewerkers
2.Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
3.Meer dan 20 miljoen euro op de balans



2. CORPORATE SUSTAINABILTY REPORTING DIRECTIVE 
Tijdlijnen



2. CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE
Opbouw van de richtlijn

https://www.efrag.org/lab6



2. CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE
Onderwerpen van de richtlijn



2. CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE
Opbouw van de richtlijn



3. In de praktijk..



3. IN DE PRAKTIJK..
Hoe kun je starten?

Verduurzaming = andere (duurzamere) keuzes maken

Financiële 
waarde

Ecologische
waarde

Sociale
waarde

Financiële 
waarde

Vroeger Toekomst

1.
Begrijp wat duurzaamheid voor
jouw organisatie betekent.



3. IN DE PRAKTIJK..
Hoe kun je starten?

1.
Begrijp wat duurzaamheid voor
jouw organisatie betekent.

Oefening:

Waar verbruikt jouw organisatie de meeste energie?



3. IN DE PRAKTIJK..
Hoe kun je starten?

2.
Begrijp wat duurzaamheid voor
jouw keten betekent.

Oefening:

Waar verbruikt jouw waardeketen de meeste energie?



3. IN DE PRAKTIJK..
Hoe kun je starten?

3.
Meten = weten!

Oefening:

Verzamel data (meterstanden, km-registratie, etc) &
richt dashboards in. Dit gaat helpen om slimmere

keuzes te maken.



3. IN DE PRAKTIJK..
Hoe kun je starten?

Meten = weten!

Voorbeeld (deel 1):

Jullie bedrijf heeft 10 medewerkers, waarvan ze alle 10 met de auto naar
het werk komen. De ene helft rijdt op benzine, de andere op diesel.

Aantal Brandstof Gem. 
km’s/auto

Km’s / 
jaar

5 Benzine 15.000 75.000

5 Diesel 20.000 100.000

Via de site 
www.CO2emissiefactoren.nl zoek je op 
wat de gemiddelde omrekenfactoren

zijn.

3.



3. IN DE PRAKTIJK..
Hoe kun je starten?

Meten = weten!

Voorbeeld (deel 2):

Jullie bedrijf heeft 10 medewerkers, waarvan ze alle 10 met de 
auto naar het werk komen. De ene helft rijdt op benzine, de 

andere op diesel (1 liter per 15 kilometer).

Aantal
auto’s

Brandstof Gem. 
km’s/auto

Km’s / jaar Emissie
factor p.km

CO2 emissies (kg) / 
jaar

5 Benzine 15.000 75.000 0,174 13.050

5 Diesel 20.000 100.000 0,166 16.600

Totaal 175.000

3.



3. IN DE PRAKTIJK..
Hoe kun je starten?

Meten = weten!

Voorbeeld (deel 3):

In het volgend jaar worden 2 dieselauto’s vervangen door een
elektrische auto. Hoeveel procent CO2 emissies reduceer je?

Aantal
auto’s

Brandstof Gem. 
km’s/auto

Km’s / jaar Emissie factor 
p.km

CO2 emissies
(kg) / jaar

5 Benzine 15.000 75.000 0,174 13.050

3 Diesel 20.000 60.000 0,166 9.960

2 Elektrisch 20.000 40.000 0,003 120

Totaal 175.000 23.130

3.

Een reductie van 22% !
Terwijl het vervangen van de benzine auto’s slechts 17% reductie had 

opgeleverd.



3. IN DE PRAKTIJK..
De Financieel Professional met Impact..

1. Verzamelt kennis over wat duurzaamheid voor de organisatie betekent.
2. Verzamelt kennis over wat duurzaamheid voor de keten betekent en of 

CSRD al op korte termijn externe rapportage hierover verplicht.
3. Start met het verzamelen van data en het meten van CO2, afval en 

andere duurzame indicatoren.

De financieel professional met impact… ondersteunt in het 
maken van meer duurzame keuzes.



4. Hoe help ik
bedrijven verder?



HOE HELP IK BEDRIJVEN VERDER?
Versnellen van verduurzaming

Opbouwen van kennis over duurzame organisaties, markttransities en 
ketens.

Advies met welke bouwblokken naar Impact: van interne ontwikkeling
(eigen organisatie) en externe ontwikkeling (met ketenpartners) jij jouw
duurzame transitie gaat vormgeven. 

Dit gaat verder dan enkel energie, maar ook het inrichten van andere
business modellen, grondstoffen, en andere keuzes voor samenwerking in 
de keten.

Begeleiden van de implementatie met jouw team van change makers in 
de organisatie in kleine pilot projecten nieuwe initiatieven te ontplooien.



Analyse
Hoe ziet de markt eruit?

Welke positie kies ik?

Strategie
Welke route kies ik om bij 
mijn lange termijn doel te 

komen?

Lange termijn
doel

Waar sta ik in 2030, 2040?

Interne 
verankering
Wie gaat de transitie

leiden in mijn
organisatie?

Externe 
ontwikkeling

Met welke marktpartijen 
kan ik leren & 
ontwikkelen?

Continue 
ontwikkeling

Hoe kan ik mijn
organisatie meenemen

in deze ontwikkeling?

Evalueren & 
bijstellen

Successen vieren!
Wat werkte wel en wat 

werkt niet? Communicatie
Delen met stakeholders van 

plannen, successen en 
performance.

100-dagen 
sprints

100-dagen 
sprints

100-dagen 
sprints

HOE HELP IK BEDRIJVEN VERDER?
De Bouwblokken naar Impact



Quick Scan
Een analyse, waarbij wij ik verduurzamingspotentieel in kaart breng 
vanuit zowel de markt als uw eigen organisatie om te adviseren over 
uw mogelijke impact.

100-dagen sprints
Uw impact is maatwerk en bepalen we aan de hand van de 
Bouwblokken naar Impact. 

In sprints van 100 dagen begeleiden we:
- Het opleiden van het kernteam van uw organisatie;
- Het in de praktijk brengen van de acties;
- Kort-cyclisch leren en successen realiseren.

Snelheid maken, impact vergroten!

HOE HELP IK BEDRIJVEN VERDER?
Van Advies naar ACTIE!



Diane Zandee MSc RC

Vergroot jouw duurzame impact

Consultant in duurzaamheid & finance

Researcher, Board Member & Duurzaam CFO 

Heb je later nog vragen of kan ik je 
helpen om jouw duurzame impact te
vergroten?

Neem gerust contact op.

diane@koruconsulting.nl

+31629560095

LinkedIn (via QR-code)


