GroenGedaan!

Jaarverslag stichting Duurzaam, 2019

De wereld van herstellers
Op 1 september 2012 startte de stichting
Duurzaam met haar certificatieprogramma voor
herstel- en reparatiebedrijven. Het jaarverslag
beslaat daarom niet een kalenderjaar, maar loopt
van 1 september tot 1 september.

De doelgroep van de stichting is ruim. Van
autoschadehersteller tot glaszetter en van
vloerenspecialist tot garagebedrijf. Al deze
bedrijven hebben echter gemeen dat zij
herstelwerkzaamheden en reparaties uitvoeren in
de automotive en de property sectoren. In beide
sectoren is nog veel te winnen op gebied van
duurzaamheid.

De automotive sector (BeNeLux)

Het slechte nieuws is dat deze werkzaamheden
een zware belasting hebben op het klimaat. De

In de automotive wordt veel tijd, geld en aandacht

CO2 productie bij een gemiddeld schadeherstel

besteed aan duurzaamheid. De focus ligt hierbij

is bijvoorbeeld maar liefst 75kg. Met één miljoen

vooral op de aandrijftechniek oftewel de elektrische

schadeherstellingen in Nederland per jaar hebben

auto (EV) en alles wat hiermee te maken heeft.

wij 3.800.000 bomen nodig om dit te compenseren.

Maar iedere auto moet worden onderhouden,

Ook het gebruik van schadelijke chemische

gerepareerd, gewassen, de banden moeten

middelen veroorzaakt schade aan het milieu.

worden verwisseld en schades hersteld.

Soms is die schade zelfs blijvend.

Duurzaamheid tijdens de life cycle van de auto is

Het goede nieuws is dat we met de juiste

dus mintens zo belangrijk. En dit belang neemt zelfs

maatregelen de klimaatbelasting significant

toe, omdat de levensduur van een gemiddelde auto

kunnen terugbrengen. Het volgen van ons

toeneemt en nu al 18,4 jaar is (bron: ARN).

certificatieprogramma is hiervoor een goed
instrument.
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De property sector (Nederland)
De propertysector heeft een grote variëteit aan

Omdat er in deze sector vaak gebruik wordt gemaakt

bedrijfssoorten en omvang van de bedrijven.

van ZZP-bedrijfjes hebben wij medio 2019 een

Voor de bouwbedrijven geldt een vergelijkbare

aangepast PvE gemaakt. ZZP-bedrijven moeten in

focus als in de automotive. Tegenwoordig

beginsel aan dezelfde eisen voldoen, alleen zijn niet

worden er voornamelijk duurzame huizen

alle eisen van toepassing. Zoals het hebben van een

gebouwd. Er is aandacht voor bouwen met een

RI&E en andere medewerkers aangelegenheden.

hogere isolatiewaarde en andere warmte- en

Eisen die wel relevant zijn, kunnen soms anders

energievoorziening. Toch is weinig aandacht om

geauditeerd worden. Zoals bijvoorbeeld de

onderhoud en herstelwerkzaamheden duurzaam

afvalverwerking.

uit te voeren. Al lijkt hierin verandering te komen nu
het, door uitstootproblemen (stikstof), niet meer zo

Ook in de propertysectoren zien wij dat de

eenvoudig is om een bouwvergunning te krijgen.

klimaatbelasting significant verlaagd kan worden met

Bij de glaszetters is er zeer weinig aandacht voor

eenvoudige maatregelen. En, in deze sectoren gaat

duurzaamheid, zolang de klant of opdrachtgever hier

dit vaak hand in hand met kostenverlaging.

niet nadrukkelijk om vraagt.
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De property sector (Nederland)
Deze programma’s zijn gebaseerd op een ketenaanpak.
Deze structuur heeft het afgelopen jaar verder vorm
gekregen. De schakels in de waardeketen bestaan uit:Z

Producenten
Chemie

Grossier

Leverancier

Gecertifeerd bedrijf

Opdrachtgever

Verzekeraar/leasemaatschappij

Consument

Push

(van links naar rechts)
Producenten ontwikkelen producten die steeds

Grossiers en leveranciers vervullen een steeds betere

minder schadelijk zijn voor het milieu en de

rol bij de verduurzaming van de herstelbedrijven. Men

gezondheid. Zo ontwikkelde Roberlo het afgelopen

volstaat niet alleen met het leveren van producten,

jaar de eerste styreenvrije plamuur. En lanceerde

maar biedt ook ondersteunende diensten voor de

BASF de eerste laklijn die voornamelijk gemaakt

ontwikkeling van de medewerkers, de bedrijfsvoering

is uit biomassa in plaats van fossiele grondstoffen.

en de winstgevendheid van de ondernemingen.

Ook producenten zoals Eco-Point en Eco All the Way
manifesteren zich het afgelopen jaar nadrukkelijk met

Verzekeraars profileren zich in toenemende mate

hun portfolio die uitsluitend van natuurlijke producten

op het gebied van duurzaamheid. Met slogans als:

(kokosnoten, maiskolven, etc.) zijn gemaakt.

‘Dit is de tijd van doen’ maken ze duidelijk dat ze bij
schade zorgen voor duurzaam herstel (lees: door een
duurzaam bedrijf).
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Producenten
Chemie

Grossier

Leverancier

Gecertifeerd bedrijf

Opdrachtgever

Verzekeraar/leasemaatschappij

Consument

Pull

(van rechts naar links)
Ook bij de consument (de samenleving) zien wij het

Met name bedrijven die diensten leveren die in het

afgelopen jaar een omslag. Bij de start, tien jaar

verlengde liggen van de eigen kernactiviteit. Zoals

geleden, werd duurzaamheid gezien als een hype

schadeherstel voor de schadeverzekeraar, auto-

voor wereldverbeteraars. Hierna werd het veelal

onderhoud (ROB) voor de leasemaatschappij en

een marketinginstrument voor bedrijven om zich te

reparaties aan de huurwoning voor de corporatie.

onderscheiden.

		

Momenteel zien wij echter dat de consument het

Wij hebben het afgelopen jaar een belangrijke rol

niet meer pikt als men geen bijdrage levert aan een

mogen spelen bij deze en andere ontwikkelingen.

betere samenleving. De (scholieren)protesten zijn

Bij de gecertificeerde bedrijven is het van belang

hiervan een goed voorbeeld. Onder druk van de

dat het bedrijfsproces duurzaam is. Maar als er geen

samenleving of vanuit een intrinsieke motivatie willen

waardering is van uit de markt (demand) of aanbod van

verzekeraars, leasemaatschappijen, fleetowners,

duurzame middelen vanuit de producenten (supply),

gemeenten en woningcorporaties uitsluitend zaken

dan blijft het resultaat beperkt. Daarom werken wij

doen met bedrijven die duurzaam werken.

samen met de belangrijkste partijen in alle schakels
van de waardeketen.
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Het team
De stichting heeft een klein team die de hele
operatie uitvoert en de ontwikkelingen begeleidt.
Het afgelopen jaar bestond het team uit:

Angélica Gravendijk
directeur
Eindverantwoordelijk voor alle operationele zaken,
financiën en project implementaties.

Christophe Vandenput
country manager Belgium
Verantwoordelijk voor de voortgang en
ontwikkelingen in België en Luxemburg.

Harry Filon
directeur
Eindverantwoordelijk voor strategie, marketing en relatiebeheer.
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Marianne Peeters
medewerker secretariaat
Verantwoordelijk voor de verwerking van de auditrapporten,
verbeterplannen en administratieve zaken.

Herman Van Vaerenbergh
coördinator audits & coaching BeLux

senior medewerker
Geeft leiding en is verantwoordelijk voor alle secretariaatswerkzaamheden
en de coördinatie van de audits in Nederland en België.

Ons team bestaat voor 50% uit mannen en 50% vrouwen. Hetzelfde geldt ook voor de directiesamenstelling.
In het afgelopen jaar vervulden wij:

Hiernaast hebben wij twee adviseurs aangetrokken:

Één internship (stage) voor de opleiding

Felix Tenniglo ondersteunt ons op gebied van

Marketing & Communicatie

branding, marketing en communicatie.

caret-right

Één BBL-functie Management-Assistent (MBO-4)

Bart Janssen ondersteunt ons op gebied van

caret-right

Één BBL-functie Office-Support (MBO-4)

strategie, netwerk en accountmanagement.

caret-right
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Rebranding
Het afgelopen jaar zijn wij gestart met een rebranding. Alle keurmerken dragen vanaf dit jaar
hetzelfde beeldmerk.

Dit zorgt ervoor dat de keurmerken elkaar versterken

Het beeldmerk geeft bij de eindconsument de

en er een grotere herkenbaarheid ontstaat bij de

interpretatie: ‘Dit is een OK bedrijf’ en dat is precies

consument. Na de volledige re-branding hangt het

wat wij met het beeldmerk beogen. Ook allitereert

beeldmerk bij ruim 3.000 bedrijven in Nederland,

de naam GroenGedaan! vaak naar GoedGedaan!.

België en Luxemburg.

Één beeldmerk ontwikkelen dat voor alle bedrijven

Een nieuw beeldmerk betekent een nieuw logo,

hanteerbaar is, is natuurlijk geen eenvoudige

een nieuwe naam, nieuwe huisstijl, nieuwe

opgave. Hiervoor hebben wij een marketingteam

website, nieuwe folders enzovoort. Voor een kleine

samengesteld onder leiding van Felix Teniglo en

organisatie is dat een grote klus. Het doorvoeren

is het reclamebureau Eigen Fabricaat in de arm

van het nieuwe beeldmerk is medio 2019

genomen. Na vele creatieve sessies, sonderingen bij

gestart in de automotive, de stakeholders en de

stakeholders en consumenten is: GroenGedaan! uit

erkenninghouders (producenten en leveranciers).

de bus gekomen als nieuw beeldmerk.
Vervolgens startten we de uitrol in augustus 2019
in de property en in België en Luxemburg. De rebranding zal voor de zomer van 2020 zijn afgerond.
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De bedrijven
Wij hebben afscheid genomen van een grote

Bijvoorbeeld:

keten op gebied van autoschadeherstel. Dit verlies
wordt weer goed gemaakt door het toetreden van

caret-right

enkele grote ketens in de automotive in Nederland

Hulp bij de rapportage wet Milieubeheer & 		
Energie Informatieplicht

(bijvoorbeeld Vakgarage) en België (bijvoorbeeld
Point-S en Renault). Ook in de propertysector zien wij

caret-right

Hulp bij Erkende Maatregelen lijst (EML)

caret-right

Energiebesparing

caret-right

Bedrijfsfinanciering (korting op rente, door 		

een lichte toename in het aantal certificaathouders.
Overall kende het afgelopen jaar een groei van 14%.

impactlening)

In het verlengde van de re-branding hebben wij ook

caret-right

Marketing

caret-right

Het maken van een RI&E

caret-right

Het maken van een afvalstoffenregister

caret-right

Enzovoort

onze propositie aangepast. We zijn van controlerend
naar faciliterend gegaan. Feitelijk evolueerden wij
door de jaren heen al in die rol.

Als wordt vastgesteld dat een ondernemer niet aan
een bepaalde eis voldoet, dan helpen wij hem om
wel hieraan te voldoen. Wij deden dit dus al, maar
zagen het tot voor kort niet als onderdeel van onze
propositie.

In een speciale nieuwsbrief hebben wij onze
diensten onder de aandacht gebracht bij alle
bedrijven in de automotive. De diensten zijn in de
regel kosteloos.
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De stakeholders
Veel opdrachtgevers geven er de voorkeur aan of

Veel verzekeraars willen stappen maken op gebied

wensen uitsluitend zaken te doen met bedrijven

van duurzaamheid. Maar het is hen niet altijd

die aantoonbaar duurzaam zijn. Ter ondersteuning

duidelijk welke stappen ze kunnen zetten, welke

controleerden wij de afgelopen jaren de

mogelijkheden er zijn en hoe ze tot duurzame

netwerklijsten van diverse opdrachtgevers, zoals

verdienmodellen kunnen komen. Samen met de

leasemaatschappijen, verzekeraars (brand-varia en

VU-Amsterdam ontwikkelden wij een programma:

automotive).

de Inspiratie Safari Duurzaamheid. Het traject dat
begin 2020 start en een looptijd heeft van acht

Het afgelopen jaar constateerden wij,

maanden, brengt de handelingsperspectieven voor

bijvoorbeeld bij verzekeraars, een toenemende

schadeverzekeraars in beeld.

belangstelling voor een duurzame propositie naar
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de eindconsument: “Wij beloven dat wij schade

Voor de leasemaatschappijen hebben wij al enige

duurzaam laten herstellen”. Deze propositie is alleen

tijd het label Duurzaam Autoleasen operationeel.

mogelijk als men over een duurzaam netwerk van

Aan de set van eisen hebben wij het afgelopen jaar

herstelbedrijven beschikt. Ons certificatieprogramma

diverse eisen op gebied van ‘social responsibility’

maakt dit op een eenvoudige manier mogelijk.

toegevoegd, op basis van ISO26000.

Gelukkig zien wij dat steeds meer verzekeraars

De VNF (Vereniging Nederlandse Fleetowners) is al

deze ketenverantwoordelijkheid serieus nemen

sinds de start aangesloten op ons initiatief en heeft

en participeren in GroenGedaan! Wij mochten

ook een zetel in het College van Deskundigen. Met

nieuwe toetreders als Nationale Nederlanden, Delta

de VNF hebben wij een nieuwsitem (video) gemaakt

Lloyd, ABN-Amro, Klaverblad en HDI-International

om de fleetowners te wijzen op het belang van

verwelkomen bij de coalitie van duurzame

duurzame mobiliteit en de ondersteuning die ons

opdrachtgevers.

programma hierbij kan bieden.

Jaarverslag Stichting Duurzaam, 2019

De Industrie
De producenten en leveranciers van de

caret-right

Belfor lanceerde de Sout Removal Granulaat,

gecertificeerde bedrijven zijn een belangrijke schakel

waarmee op een milieuvriendelijke manier

in de waardeketen. Een duurzame bedrijfsvoering

boeken en documenten gereinigd kunnen

is van groot belang, maar de beschikbaarheid van

worden na een brandschade.

producten en middelen die niet schadelijk zijn voor
het milieu en geen gevaar zijn voor de gezondheid
van de medewerkers en de klant is net zo belangrijk.

De awards

Wij hebben hiervoor een ‘Erkenningsregeling’ met de

Traditioneel zijn inmiddels de duurzaamheid awards

belangrijkste producenten. Zij leveren ons jaarlijks

die wij jaarlijks uitreiken. Met de awards bieden wij

productspecificaties aan, die wij toetsen met behulp

schoolvoorbeelden het podium dat zij verdienen.

van ons eco-bureau.

Uiteraard in de hoop dat andere bedrijven in

De grootste toegevoegde waarde van deze

de sectoren het goede voorbeeld volgen of

samenwerking is, dat wij producenten een platform

geïnspireerd raken om de duurzaamheid op een

bieden voor productinnovaties op gebied van

hoger niveau te brengen.

duurzaamheid.
De Rob Insinger Award 2019 (property) is
De meest aansprekende productinnovaties van

gewonnen door Glasstone/Novanet. Zij hebben

het afgelopen jaar zijn:

een glaspolijsttechniek doorontwikkeld waardoor
beschadigd glas en natuursteen hersteld kan

caret-right

Roberlo, die als eerste producent in staat

worden. Vervangen is dan niet nodig.

is geweest om een plamuur te produceren
die geheel vrij is van styreen. Styreen is

De Dave Bebelaar Award 2019 (automotive) is

kankerverwekkend en zeer schadelijk voor

gewonnen door ABS-Westland/BASF. Zij hebben

het milieu.

hun nieuwe schadeherstelwerkplaats volledig
duurzaam ingericht. De werkplaats is volledig

caret-right

Eco-Point presenteerde een productlijn van

‘gasloos’, genereert vrijwel volledig de eigen energie

reinigingsmiddelen gebaseerd op biobased

door zonnepanelen en de verlichting is geheel in

grondstoffen, zoals maiskolven en kokosnoten.

led uitgevoerd. Het belangrijkste onderscheidende
vermogen, waardoor ze wellicht de prijs in de wacht

caret-right

BASF lanceerde Eco-Balanced, een nieuwe

sleepten, is het gebruik van ecologische lakken.

laklijn die geschikt is voor het overspuiten van

Basf ontwikkelde de Eco-Balance verflijn. Deze

voertuigen. De lak is niet gebaseerd op fossiele

lakken zijn voornamelijk geproduceerd uit biomassa

grondstoffen, maar voornamelijk op biomassa.

in plaats van de traditionele fossiele grondstoffen.
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Steun

Het Glasproject

Wij ondersteunden het afgelopen jaar, direct en

We melden uiteraard niet alleen de zaken die zijn

indirect, diverse goede doelen financieel. Dit doen

gelukt. Ondanks goede intenties en de wil om er iets

wij door directe donaties, sponsoring of indirect

van te maken bij alle partijen, is het niet gelukt om

door het prijzengeld dat award-winnaars aan een

een glasrecycling voor de automotive van de grond

doel naar keuze schonken.

te tillen.

caret-right

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker

caret-right

HAN Hogeschool (Waterstofauto project)

caret-right

NMHC Nijmegen (Dames Hockey)

caret-right

Swim to fight cancer

caret-right

Belron triathlon Afrika Tikkun

caret-right

Kids & Cars

caret-right

Fietsen tegen kanker (Alpe d’HuZes)

caret-right

Voedselbank Brabant

caret-right

Brandwondenstichting

Samen met Vlakglas Recycling Nederland (VRN) en
Allround Automotive Solutions (AAS) draaiden wij het
afgelopen jaar een pilot. Bij alle AAS-bedrijven is een
container neergezet waarin men het glas gescheiden
verzamelde. VRN zorgde er vervolgens voor dat de
ruiten werden opgehaald en transporteerde ze naar
Mineral in België. Mineral maakt hieruit weer nieuwe
glasproducten en halffabricaten.

Helaas werden de logistieke kosten bij lange na
niet gedekt door de glasopbrengsten. Wij hebben
gedurende de pilot de exploitatieverliezen gedekt.
Maar dit was alleen in het kader van de pilot
mogelijk. Na de pilot hebben we het initiatief helaas
moeten stoppen.

BMW- en Mercedes
netwerk (B)

Point-S (B)
aangesloten

Start onderzoek
re-branding en
propositie

GroenGedaan!

Presentatie EU
parlementsleden
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okt

nov

Samenwerking
BASF Eco-balance

Cheque
Voedselbank
(Eco-point)

Eerste Automotive
Christmas Diner (B)

sep

Vakgarage
aangesloten

dec

jan

feb

Hergebruik onderdelen automotive

Tijdbalk

Drie jaar geleden startten wij met het project Perfect

Er is het afgelopen rapportagejaar veel gebeurd en

Green. Doel van het project was drempels tot

in het algemeen was het succesvol. Naast vele kleine

hergebruik te verlagen:

zaken die wij hebben ondernomen, presenteren wij de
high-lights van het afgelopen rapportagejaar.

caret-right

De zorg voor transparantie in de kwaliteit

caret-right

Uniformiteit in de garantiebepalingen

Het afgelopen jaar lijkt een zeer bewogen tijd. Wij

caret-right

Verbeteren van de levertijd (next-day)

verwachten echter dat over het rapportagejaar 2019-

caret-right

Inzicht in beschikbaarheid (nationaal)

2020 nog veel meer te vermelden is.

caret-right

De logistiek (one-stop-shopping)

Samen met relevante partijen is het ons gelukt de

Er zijn grote veranderingen in de markt en onze

drempels met de grond gelijk te maken. Door afspraken

organisatie ontwikkelt zich snel. Misschien is hierbij

te maken en vast te leggen met supply en demand, en

het Chinese spreekwoord van toepassing: “Ik wens u

het bouwen van een technische infrastructuur. Deze

interessante tijden”. Stichting Duurzaam.

infrastructuur is ingebed in bestelsystemen en kijkt in de
bedrijfsvoorraden van de demontagebedrijven.

Het bemiddelen in de verkoop van gebruikte
onderdelen is echter geen kerntaak van onze stichting.
De faciliteiten worden en zijn deels al overgedragen aan
de markt.

DB

Afsluiten
Glasrecycling pilot

mrt

Award

RI

Start nieuwe
propositie

Uitrol
GroenGedaan!
(automotive NL)

Cheque
brandwonden
stichting (Dolmans)

a.s.r.
Inspiratiedagen

Nieuwe
website live

Perfect Green
naar markt

Automotive netwerk
event & Dave
Bebelaar Award

Rob Insinger
Award

apr

mei

jun

jul

Award

Uitrol
GroenGedaan!
Property

aug
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De getallen
De financiële resultaten zijn het afgelopen boekjaar (2018), zoals voorgaande jaren, constant.
Er is een beperkt positief resultaat op de exploitatie van vijftigduizend euro bij de werkmaatschappij (BV).

Winst en Verliesrekening over 2018 Nederland
Bedrijfsopbrengsten								EUR
Omzet certificeringen						9		486.800
Overige
opbrengsten 							0
										
									
Saldo
van opbrengsten 								486.800
										
									
Bedrijfskosten
Inkoopwaarde van de omzet 					10 		

343.252

Personeelskosten 						11 		33.496
Onderhoud activa 						12 		545
Verkoopkosten				 			13 		53.051
Administratiekosten 						14 		2.399
Overige kosten				 			15 		1.534
Financiële
baten en lasten 					
16 		
759
										
									
Saldo van kosten 								435.036
Saldo van opbrengsten en kosten 						

51.764

Bestemming saldo van opbrengsten en kosten
Algemene reserves								41.141
Vennootschapsbelasting								10.623
														
						
										51.764
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Winst en Verliesrekening over 2018 België
							 		

														
Bedrijfsopbrengsten
EUR
70
Omzet										
		Omzet 								155.124,00
		Diverse
baten							9.750,00
										
Saldo
van opbrengsten								164.874,00
										
Bedrijfskosten			

							

A. 60

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen								11.543,30
Door te rekenen kosten							9.675,00
Algemene Onderaannemingen						1.868,30
Voorraad: afname (+) toename (-)

B. 61

Diensten en diverse goederen

Huur en huurlasten
		Huur kantoor 							1.025,00
		
Onderhoud & herstellingen						2.745,89
Leveringen aan de onderneming
Vergoedingen aan derden					
		Erelonen							4.500,00
Verzekeringen ander dan voor personeel				
		Verzekeringen							513,18
Vervoer en verplaatsing							
		Reis-en verplaatsingskosten					1.440,80
Bureelkosten
		Telefoon en communicatie 					545,00
		Kantoorbenodigdheden						3.606,41
Advertenties en publiciteit
		Reclame en promotie 						12.033,14
		Geschenken aan klanten 					7.373,46
Bedrijfsleider
		Managementfee 						50.000,00
		Bezoldiging FILON 						16.250,00
		Bezoldiging
GRAVENDIJK 					16.250,00
										
Saldo
van kosten								127.826,18
										
Bruto Marge									37.047,82
C. 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
		Bezoldigingen
		
Patronale Bijdragen van sociale verzekering
		
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekering
		Andere personeelskosten
II A.

EBITDA Earnings Before Intrest, Taxes, Depreciation & Amortization

37.047,82

G.64 Andere Bedrijfskosten
		Sociale Bijdrage Vennootschappen				347,50
		Gemeentebelasting						130,10
		Verschil voorheffing 						172,88
H.649 Als Herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten
I. 66A Niet-recurrente bedrijfskosten		

								

III.EBIT Bedrijfswinst (+) / Bedrijfsverlies (-)					

36.397,34
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Stichting Duurzaam
Websitewww.stichtingduurzaam.nl
E-mail 
info@stichtingduurzaam.nl
Telefoonnummer
055 - 750 28 59

Bezoekadres


Ontwerp: Wijzijnwolf.nl

Ketelboetershoek 44
7328 JE Apeldoorn

Ontwerp: Wijzijnwolf.nl

