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Community van MKB ondernemers

Waarom Duurzaam Kollektief Beleggen?

De lokale gezamenlijke aanpak past bij MKB

Verzekeraars hebben zo grote impact op duurzaamheid

Hoe zorgen we voor een duurzaamheidslag voor MKB in 2030?

Wij presenteren Duurzaam Kollektief Beleggen

Vervolgstappen

Zichtbaarheid op lokaal niveau 

Duurzame keuzes worden bereikbaar

'Wij MKB ondernemers 
hechten veel waarde 

aan het imago wat we 
uitstralen op de lokale 
community, en we zijn 

bereid daarin te 
investeren.’ 

“
Het merendeel van de MKB bedrijven doen op dit moment 
weinig tot niets aan duurzaamheid, ook al zouden ze het 
willen en beseffen ze het belang van duurzaam ondernemen 
voor de toekomst. 

Op dit moment lukt het MKB bedrijven nog niet hiermee 
aan de slag te gaan, de voornaamste redenen:

Duurzaam Kollektief Beleggen is een community 
dat lokale MKB bedrijven ondersteunt om gezamenlijk 
maatschappelijke waarde te creëren. Premies van verzekerde 
MKB bedrijven worden belegd in duurzame lokale 
initiatieven, zoals een voedselbos, zonnepark of ander 
duurzaam initiatief. Zo wordt verduurzamen laagdrempelig 
en zorgen we dat het MKB daadwerkelijk impact kan maken 
en voelen door de gezamenlijke aanpak.   

Als je als verzekeraar impact wil maken ten aanzien van 
duurzaam beleggen of investeren kies dan voor het mkb, 
99,9% van de bedrijven is namelijk een mkb bedrijf. 
Met Duurzaam Kollektief Beleggen kan de verzekeraar 
een faciliterende rol aannemen en haar naam hieraan 
verbinden.

MKB bedrijven willen graag lokale maatschappelijke 
waarde creëren. Dit doen ze vaak al door bijvoorbeeld 
sponsor te zijn van een lokale voetbalclub. Ze gaan graag 
samenwerkingen aan met andere ondernemers in de buurt 
om elkaar te ondersteunen. Dit initiatief speelt hierop in 
en draagt bij aan de identiteit van de buurt, leefbaarheid 
en sociale cohesie.

Verken de markt om te zien wat verzekeraars 
kunnen betekenen in het verduurzamen van MKB

Evalueer of het Verbond een rol kan innemen in 
dit proces en daarbij de transitie kan maken van 
financieel rendement naar maatschappelijk 
rendement

Niet veel aan duurzaamheid kunnen doen
Geen tijd of te weinig mankracht
Weinig impact kunnen maken
Geen concreet voordeel kunnen behalen
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