“Je gaat het pas zien
als je het door hebt”
(Cruijff)

Wat klanten vertellen:

‘Vanaf het begin lekker
pragmatisch allemaal. Ze
hielpen ons in
eenvoudige taal en lieten
ons via eenvoudige
stappen zien wat wij als
bedrijf kunnen bijdragen.
Daar kunnen we mee uit
de voeten. Behalve
inzicht in je eigen
kunnen, zijn wij ons ook
meer bewust geworden
van onze omgeving. Als
drukke
MKB-er ben je daar
meestal niet zo mee
bezig.’

‘In een circulaire
economie kun je sowieso
niets in je eentje
bereiken. Daar heb je
anderen bij nodig.’

De meeste MKB ondernemers hebben (een latente) behoefte om te
verduurzamen. Maar waar en hoe te beginnen?

Waarom verduurzamen?
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is geen luxe, maar
hoort onderdeel te zijn van elk bedrijf. We staan voor meerdere grote
opgaven, zoals de energietransitie (klimaat), de milieutransitie (stikstof)
en de materiële transitie (circulaire economie). De Corona crisis maakt
de urgentie voor een toekomstbestendig bedrijfsmodel nog groter.

Hoe gaat Power-ED te werk?
Power-ED neemt u mee op reis en deelt zijn kennis, ervaring en
netwerk. De methode richt zich op 4 B’s: bewustwording,
betrokkenheid, businessmodel en beleid. Power-ED maakt MVO
concreet door ondernemers bewust te maken: het is meer dan
biologische koffie schenken of zonnepanelen op je dak leggen. De
hele organisatie wordt betrokken voor commitment en motivatie.
Samen verzilveren we (bedrijfseconomische) kansen, met als resultaat
een nieuw (circulair) businessmodel. Een model dat zichzelf bedruipt
en gelijktijdig maatschappelijke waarde realiseert. Door het slim te
koppelen aan beleid, maken we verbinding tussen het bedrijf en de
overheid. Met (subsidie) regelingen versnellen we de uitvoering.
Power-ED maakt gebruik van een pragmatische wasstraat, die zijn
waarde in de praktijk bewezen heeft.

Quick scan Rabobank klanten
Power-ED begint de klantreis, in eerste instantie alleen met u als
ondernemer, met een scan op 3 onderdelen. In een strategie
gesprek met u presenteren we de uitkomsten, met tips, quick wins
en bepalen we of een verdiepingsslag van meerwaarde voor u is.

1. MVO ISO 26.000

‘Bij de methode van
Power-ED worden alle
medewerkers betrokken.
Dat was in het begin
even wennen. Nu ademt
ons bedrijf MVO.’

Aan de hand van 9 thema’s scant Power-ED uw bedrijf op het vlak
van MVO. U ziet wat goed gaat en wat beter kan.

2. CO2 Footprint
We berekenen de CO2 uitstoot van uw bedrijf, de gevolgen van
toekomstige heffingen en brengen besparingsopties in beeld.

3. SDG’s
Er zijn 17 Sustainable Development Goals met 169 subdoelen. Dit
brengen we voor u terug naar de meest relevante goals en
vertalen dit naar concrete (meetbare) doelstellingen.

Bel, mail of app ons!
M: welkom@power-ed.nl
T: +31 (0)85 13 09 163
A: +31 (6) 145 70 370 [Erik]
A: +31 (6) 537 99 641 [Dave]

Power-ED
Moorland 4
5688 GA Oirschot

Power-ED verdiepingsslag
Als u de reis voortzet, betrekken we ook uw medewerkers. Als
verdiepingsslag kunt u optioneel kiezen voor een traject dat leidt
tot een geregistreerde MVO-verklaring (ISO 26.000). Daarmee
kunt u uw MVO prestaties officieel naar buiten brengen (via logo
en schild aan de gevel). Aanvullend, of direct na de scan volgt:

4. Business Model Template (BMT)
Het BMT is een template voor het ontwikkelen van nieuwe
businessmodellen. Het is door Power-ED met universiteiten en
hogescholen ontwikkeld en in het boek ‘Duurzaam organiseren’
gepubliceerd. We werken voor uw bedrijf het template uit tot een
circulair product, dienst of totaal nieuw bedrijfsmodel.

5. Regelingen
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Als een ondernemer zijn businessmodel verandert, komen er
risico’s om de hoek kijken. De (subsidie)regelingen om de risico’s
te verkleinen of om het nieuwe businessmodel een vliegende start
te geven, zet Power-ED voor u op een rij. Het is een traject met
een kop en een staart met een strik erom. Vaak gebeurt er al veel
op het vlak van MVO en duurzame ontwikkeling. Wij brengen het
overzichtelijk samen in een MVO actieplan. Dat belandt niet in
een bureau lade, maar is een handvat om praktische
vervolgstappen te zetten. Bij gebrek aan capaciteit ontzorgt
Power-ED u hier ook in.
Bent u ready voor take-off? Bel, mail of app ons.
Erik & Dave

