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het midden- en kleinbedrijf wil graag aan de slag met verduur-
zaming. De bestaande initiatieven op dit gebied sluiten vaak 
minder aan bij de behoeften van mkb-bedrijven. Daarom startte 
de Federatie Nederlandse levensmiddelen industrie (FNli) 
samen met een aantal partners de pilot ‘aan de slag met ver-
duurzaming - een mKB-Verduurzamingsaanpak’. Deze aanpak 
resulteert inmiddels in een tweede pilot.

Duurzaamheid  
op de radar
Verduurzamingsaanpak speciaal voor het midden-  
en kleinbedrijf

Dat vooral grote bedrijven als Unilever, 
Royal Cosun en Heineken op de voorgrond 
treden als verduurzaming ter sprake komt, 
wil niet zeggen dat het midden- en klein-
bedrijf hier niets aan doet.
Probleem was dat bestaande verduurza-
mingsprogramma’s, instrumenten en stan-
daarden niet aansloten bij de behoeftes van 
de mkb-ondernemingen. Ze zijn vaak te 
abstract, veeleisend, administratief belas-
tend of te complex. In de FNLI-commissie 
voor duurzaamheid bleek dat er behoefte is 
aan een laagdrempelige aanpak voor ver-
duurzaming gericht op het midden- en 
kleinbedrijf. Het resultaat was de geboorte 
van het initiatief ‘Aan de slag met verduur-
zaming - MKB-Verduurzamingsaanpak’ in 
2011. De FNLI, Sandalfon Sustainability en 
KWA Bedrijfsadviseurs stonden aan de 
wieg van de aanpak die financiering kreeg 
van het ministerie van Economische Zaken. 

De Planetscan
Het verduurzamingsprogramma begint met 
verduurzaming in de fabriek. Hier heeft de 
ondernemer het meeste grip op en er valt 

vaak nog (veel) winst te behalen. De ver-
duurzamingsresultaten zijn optelbaar en 
bedrijven kunnen hun resultaten (anoniem) 
vergelijken met die van andere bedrijven uit 
dezelfde branche, de zogenaamde sectorale 
benchmark.  
KWA Bedrijfsadviseurs ontwikkelde de 
‘Planetscan’, die inzicht biedt in het water- 
en energieverbruik en de reststromen. De 
Zaanse bedrijven Exter, Ruig, Van Wijn-

gaarden en Hansel deden mee aan de eerste 
pilot. Exter-mededirecteur Ad van Vugt 
kijkt met plezier terug. Hij wist dat er werd 
gewerkt aan zaken als energie- en water- 
reductie, maar had dit nooit precies in kaart 
gebracht en had dus geen idee hoeveel er 
precies werd bespaard en waar ruimte voor 
verbetering lag. “We waren altijd wel bezig 
met het besparen van kosten, maar zagen 
dit nooit in relatie met duurzaamheid. 
Klanten verwachten in toenemende mate 
dat je kunt laten zien dat je hier mee bezig 
bent.” Exter verstrekt alleen gegevens als ze 
hier om vragen, maar benadrukt Van Vugt: 
“We willen onze duurzaamheidsinspannin-
gen wel meer publiek gaan maken.” Wan-
neer en hoe hij dat wil gaan doen, weet hij 
nog niet. Door de pilot staat duurzaamheid 
duidelijk op de radar en is het besef doorge-

Mkb-verduurzamingsaanpak
De aanpak, ontwikkeld door FNLI, KWA 
Bedrijfsadviseurs en Sandalfon Sustainabi-
lity, behelst drie stappen:

Inventarisatie: via een Planetscan wor-
den de prestaties op gebied van water, 
afval en energie in kaart gebracht en vindt 
een (anonieme) vergelijking plaats met 
andere deelnemers.

Implementatie: op basis van de uitslagen 
van de Planetscan en een bedrijfsbezoek  
gaan bedrijven aan de slag met verbeter-

punten. Het bezoek van de externe advi-
seur, een rapport met aanbevelingen, de 
factsheets en de benchmarkresultaten 
geven een leidraad.

Communicatie: bedrijven werken aan het 
opnemen van duurzaamheid in beleid en 
strategie. Verder maken ze werk van com-
municatie over verduurzaming en betrekken 
ze hun medewerkers bij het onderwerp.

De MKB-verduurzamingsaanpak bestaat 
uit drie niveaus: 1. Proces (fabriek);  
2. Product (keten) en 3. Bedrijf (beleid). 
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drongen dat je niet alleen bespaart, maar 
ook iets goed doet voor de omgeving. “We 
hebben versneld dingen tot stand gebracht. 
De Planetscan dwingt je om alles in kaart te 
brengen. Daar waar in het verleden vooral 
individuele acties plaatsvonden op het 
gebied van bijvoorbeeld water- en energie-
besparing is er nu sprake van een totaalaan-
pak”, aldus Van Vugt.

Utilities 
Ilonka de Beer van Sandalfon Sustainability, 
die in opdracht van de FNLI programma-
manager is van de twee mkb-pilots, bena-
drukt dat niet alleen de Planetscan wordt 
gewaardeerd door de deelnemers, maar 
tevens het bedrijfsbezoek van een duur-
zaamheidsexpert. De deskundige wijst op 
snelle besparingen die de mkb’er kan beha-
len in zijn fabriek. Deze tips komen terug in 
een memo in de vorm van vijftien tot twin-
tig ‘quick wins’. De duurzaamheidsadviseur 
kijkt niet zozeer naar reducties die te beha-
len zijn in de productie zelf, maar vooral 
naar de benutting van utilities. Te denken 
valt aan koelapparatuur, perslucht en 
stoomturbines. “We gaan ervan uit dat 
bedrijven hun eigen productie goed ken-
nen. De verbeterpunten die de expert vast-
stelt, kunnen eenvoudig door de bedrijven 
worden geïmplementeerd.”
Exter focuste tijdens de eerste pilot vooral 
op verbeterpunten in de eigen fabriek. 
Aspecten als duurzaam inkopen of kinder-
arbeid in de keten zijn voor het bedrijf min-

der relevant. “Ik heb geen inkoopmacht.  
En ook kinderarbeid kan ik niet stoppen. 
De Unilevers moeten dit doen.”

Inspiratie door koplopers
Aan de tweede pilot doen acht bedrijven 
mee uit de soepen,- ijs- en sauzenbranche. 
Een belangrijk onderdeel van deze pilot is 
de kennisdeling en leren van elkaar, vindt 
De Beer. Bedrijven komen, nadat de indivi-
duele resultaten van de Planetscan inzichte-
lijk zijn, bij elkaar om ervaringen, best-
practices en verduurzamingsideeën uit te 
wisselen.
Naast de Planetscan en de quick-wins in het 
proces wordt ook aandacht besteed aan het 

verduurzamen van de keten (dierenwelzijn, 
eerlijke handel, duurzame teelt en biodiver-
siteit) en het opnemen van duurzaamheid 
in missie en beleid. De beste manier om 
deze twee aspecten onder de aandacht te 
brengen is door best-practices te laten zien 
bij bedrijven. De Beer: “Dit werkt inspire-
rend en geeft direct concrete ideeën om zelf 
mee aan de slag te gaan. Inmiddels vond al 
één bedrijfsbezoek plaats bij Arla Foods in 
Nijkerk, een tweede bij koffiebranderij Pee-
ze in Arnhem volgt in september. “Arla liet 
bijvoorbeeld aan de hand van een bordspel 
zien hoe medewerkers bij het duurzaam-
heidsbeleid te betrekken”, vertelt De Beer. 

“Bij Peeze zullen we meer kijken naar het 
verduurzamen van de keten en het veranke-
ren van duurzaamheid in de missie en het 
beleid.” Arla en Peeze zien het delen van 
hun duurzaamheidsexpertise als maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. 

De resultaten
Een belangrijk resultaat is dat bedrijven 
verduurzaming gaan verankeren in hun 
beleid, vertelt De Beer. Ze noemt nog een 
ander concreet resultaat. “Een bedrijf vond 
een bestemming voor de big bags die nor-
maal altijd werden weggegooid. Die gaan 
nu naar de cementindustrie en ook de lege 
blikken worden verkocht.” Daar waar een 

bedrijf eerst kosten maakte voor het afval, 
maakt het er nu winst op.” En dan is er nog 
de Planetscan. Het rapport dat de scan 
oplevert kunnen bedrijven delen met hun 
stakeholders. “Bedrijven hebben daar al 
positieve ervaringen mee opgedaan.”
Ook Exter heeft dankzij de Planetscan 
ambitieuze doelstellingen weten te realise-
ren. In 2018 wil het bedrijf de helft minder 
afval genereren en een energiereductie 
bereiken van 50%. Na afsluiting van de 
tweede pilot in het najaar kunnen FNLI-
leden gebruik blijven maken van de pilot. 

•  Maurice de Jong •

‘Een bedrijf maakt nu winst op afval’

Duurzaamheidsmanager marco ter maat van arla doceert de deelnemers van de mKB- 

Verduurzamingsaanpak over het duurzaamheidsbeleid van het zuivelbedrijf.

Ook een kijkje in de fabriek van arla in Nijkerk ontbrak niet tijdens het bedrijfs-

bezoek. Na afloop poseerde iedereen voor de camera.




