
DUURZAAM ONDERNEMEN
Pak ook de groene kansen

} Meer informatie en contact

} U kunt kiezen

Zoals gezegd: bij Groningen Werkt Slim kunt u terecht voor kennis en advies, 
een groot netwerk en concrete producten om te verduurzamen. En of u nu 
uw pand laat isoleren voor energiebesparing, een nulmeting met de Slimme 
CO2-thermometer doet of direct een integraal verduurzamingsplan met ons 
wilt opstellen: alles kan. Of we zetten ons netwerk in. Wat u wenst.

Op onze website
www.groningenwerktslim.com vindt 
u veel over wie wij zijn en wat wij 
bieden. Scan de QR-code om direct 
de site te zien. En wilt u persoonlijk 
contact met een adviseur, belt u dan 
naar nummer 14 050 en vraag naar 
Groningen Werkt Slim. U kunt ook een 
email sturen naar:
info@groningenwerktslim.com

U hoort dan van ons!

Aanjager van duurzaam ondernemen

U bent drukbezet en onderneemt met focus en ambitie. Tegelijkertijd 
wilt u net als steeds meer ondernemers bijdragen aan een beter
milieu in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Maar waar begint u of, als u al begonnen bent, hoe komt u in de 
volgende fase? We weten dat veel bedrijven groene ambities hebben 
maar ook drempels ervaren. Groningen Werkt Slim, een onafhankelijk 
en deskundig platform met een groot netwerk, helpt u verder. 

Wij hebben onze eigen adviseurs met kennis van zaken en de mogelijk-
heid om ondernemers geheel vrijblijvend en zonder kosten te adviseren 
of door te verwijzen. Werk slim en neem contact met ons op.

Bij Groningen Werkt Slim kunnen ondernemers terecht voor gratis advies,
innovatieve oplossingen, doorverwijzingen en concrete projecten om in te
participeren. Het doel is om bedrijven te helpen duurzamer te werken op
gebied van energie, mobiliteit en circulariteit: www.groningenwerktslim.com



} U zoekt

• Antwoord op de vraag: ‘Waar begin ik met verduurzamen van mijn bedrijf?’
• Informatie over de investeringskosten en de terugverdientijd.
•	 Mogelijkheden	om	subsidies	aan	te	vragen,	fiscale	voordelen	te	behalen		 	
 en aantrekkelijke leningen af te sluiten zodat u een sterke business case
 kunt presenteren. 
• Producten en diensten die u kunt inzetten met daarbij betrouwbare leveranciers  
 voor bijvoorbeeld laadpalen, groene stroom of zonnepanelen. 
• Een plek waar veel ondernemers verenigd zijn en elkaar kunnen inspireren.  

Groningen Werkt Slim, opgericht door vier bedrijvenverenigingen, de gemeente 
en de provincie Groningen, denkt met u mee. Inmiddels zijn vele ondernemers in 
gemeente	en	provincie	Groningen	van	praktisch	en	financieel	advies	en	nuttige	
contacten voorzien. Zo hebben ze stappen gezet om hun duurzame ambities 
haalbaar te maken.   

We krijgen vaak vragen over de financiële kant van verduurzamen. Dat snappen 
wij, u bent tenslotte bezig met de continuïteit van uw bedrijf en daarmee wilt 
u geen risico lopen. We werken samen met o.a. het platform ZeroCO2.nl waar 
men ondernemers helpt met antwoorden op financiële vragen. Ook het door-
rekenen van investeringen op de begroting behoort tot hun werkzaamheden. 
Werk Slim en laat u dus vooraf goed adviseren voor u begint. Zo pakt u echt de 
groene kansen.

} U Werkt Voordelig

} U Werkt Slim

Er zijn diverse manieren om te verduurzamen. Wij werken vanuit de volgende pijlers:

}  Energie  |        }  Mobiliteit  |        }  Circulair  |        }  Klimaatadaptatie  | 

Veel kan tegelijkertijd opgepakt worden om direct stappen te zetten. Ook kan er
dan	meteen	een	stevig	financieel	plan	voor	gemaakt	worden	en	in	de	communicatie	
werpt het zijn vruchten af wanneer u laat zien dat u hiermee bezig gaat. Maar kleinere 
stappen zijn ook stappen. Net wat bij u past. Groningen Werkt Slim adviseert u hierbij. 
Een slimme start is het invullen van de online gratis tool: de Slimme 
CO2-thermometer. U ziet in een oogopslag wat de CO2-uitstoot van
uw bedrijf is en hoe u dit kunt verlagen: www.co2thermometer.nl.
Scan de QR-code om de tool te bekijken.

Aanjager van duurzaam ondernemen


