
 
SUPPORTING AND 

EMPOWERING YOU EVERY 
STEP OF THE WAY

SUSTAINABILITY CONSULTING 
RSM ondersteunt u graag in uw transitie naar een duurzamere economie.



Sustainability Consulting
De wereld zit in een transitie naar een duurzame economie die klimaatneutraal is en 
waarin grondstoffen worden hergebruikt. Ook bedrijven zullen hun bijdrage moeten  
leveren om onze aarde leefbaar te houden voor de volgende generaties. 

Door strengere wetgeving, disruptieve innovaties en een groeiende vraag van klanten en 
werknemers is het niet meer de vraag óf u gaat verduurzamen, maar op welke manier u 
dit gaat aanpakken. Door dit planmatig en doelgericht aan te pakken wordt uw 
onderneming toekomstbestendig, kunt u kosten besparen en concurrentievoordelen 
behalen. RSM Sustainability Consulting helpt u graag op weg naar een duurzamere 
economie.  

Duurzaamheidsstrategie
Nadat de risico’s zijn geïdentificeerd is het 
zaak om te zorgen dat deze geen bedrei-
ging vormen voor de bedrijfsvoering. Vaak 
worden er losse initiatieven opgestart die 
niet effectief bij dragen aan de verduurza-
ming van uw bedrijf.

Een strategie zorgt voor een doelgerichte 
en gestructureerde aanpak door verduur-
zamingsmogelijkheden te identificeren 
en vervolgstappen te prioriteren. Deze 
worden uitgewerkt tot een roadmap of 
implementatieplan, zodat u ons advies 
eenvoudig kunt concretiseren. Hiermee 
dekt u risico’s af en speelt u in op kansen 
die deze duurzame transitie biedt.   

Risicoanalyse
Er gebeurt enorm veel op het gebied van 
duurzaamheid. Dat maakt het moeilijk om 
de juiste informatie te verzamelen en te 
bepalen welke consequenties de ontwik-
kelingen en trends hebben voor uw bedrijf. 

In de risicoanalyse worden (inter-)natio-
nale doelstellingen, wetgeving, innovaties, 
marktontwikkelingen en duurzame kop-
lopers binnen uw sector in kaart gebracht. 
U ontvangt een overzicht van de relevante 
risico’s voor uw bedrijf, gecategoriseerd 
op waarschijnlijkheid en impact. Dit vormt 
de basis om betere strategische beslissin-
gen te nemen en biedt een handvat voor 
risico- en innovatiemanagement.

 Waarom kiest u voor RSM? 
• Wij leveren praktische, concrete oplossingen gericht op korte termijn 

 kostenbesparing én lange termijn voordelen.
• Verduurzaming gaat over constante verbetering waarbij samengewerkt moet  

worden. Wij begeleiden het gehele proces en koppelen u graag aan experts binnen 
ons netwerk.  

• Onze adviseurs focussen zich specifiek op familiebedrijven en het midden- en 
grootbedrijf. Wij leveren maatwerk en letten altijd op de financiële haalbaarheid 
van de verduurzamingtrajecten. 

Impact reporting 
 

Banken, investeerders, klanten en 
medewerkers vragen steeds vaker om 
informatie over niet-financiële presta-
ties van bedrijven voordat zij besluiten 
om met elkaar in zee te gaan. Ook 
wordt de maatschappij steeds 
kritischer op duurzaamheidsclaims. 

Met impact reporting rapporteert u 
over niet-financiële informatie, namelijk 
over ecologische, sociale en gover-
nance onderwerpen. RSM helpt u om 
transparant, nauwkeurig en betrouw-
baar te communiceren over uw belang-
rijkste impact, met of zonder contro-
leverklaring. Dit kan in een beknopt 
visueel impact dashboard of in een 
compleet mvo-verslag.

Impact dashboard
Wilt u specifieke duurzaamheidspres-
taties tonen aan uw stakeholders, of 
begint u net met rapporteren? Dan is een 
impact dashboard het meest passend; 
een beknopt en visueel overzicht van 
de drie tot vijf belangrijkste indicatoren. 
Hiermee zijn uw mvo-prestaties in één 
oogopslag duidelijk. 

Mvo-verslag
Een mvo-verslag is een omvangrijker  
document waarin alle relevante  
thema’s met meer nuance worden 
opgenomen. Met dit document kunt 
u de progressie van uw doelstellingen 
bijhouden en antwoord geven op de 
informatiebehoefte van een brede groep 
stakeholders. 



Mocht u naar aanleiding van deze brochure nog vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur  
binnen één van de RSM-kantoren. 

RSM in Nederland

Alkmaar, T 072 541 11 11 
Amsterdam, T 020 635 20 00
Eindhoven, T 040 295 00 15
Haarlem, T 023 530 04 00
Heerlen, T 045 405 55 55
Maastricht, T 043 363 90 50
Rotterdam, T 010 455 41 00 
Schiphol, T 020 653 36 66 
Utrecht, T 030 231 73 44 
Venlo, T 077 354 28 00
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