
Hoe je als mkb'er start met natuurlijk
kaptiaal: 10 stappen

Dus je wilt starten met natuurlijk kapitaal, maar je weet nog niet hoe. Dan
ben je nu op de goede plek, want dit stappenplan helpt. Aan de hand van 10
stappen maak je jouw afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal inzichtelijk en
krijg je inzicht in je impact. Kom te weten welke risico’s je loopt en welke
kansen er voor je liggen als je natuurlijk kapitaal wilt meenemen in je
bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 1 | De risico's en kansen voor jouw bedrijf
In dit deel verken je hoe natuurlijk kapitaal bijdraagt aan je bedrijfscontinuïteit.
Krijg inzicht in je afhankelijkheid en de risico’s. En leer over je impact op de natuur.
Deze stap heeft een verkennend karakter. Vanuit die nieuwe inzichten kan je in het
volgend deel werken aan concretisering.  

Waarom is natuurlijk kapitaal voor jouw bedrijf belangrijk? 
Welke risico’s en kansen spelen zich af in jouw sector? 
Welke risico’s en kansen spelen zich af in jouw bedrijf? 
Welke stakeholders beïnvloeden jouw kansen en risico’s? 

Waar ligt operationeel gezien mogelijk de grootste storing? Denk aan risico’s rondom
grondstofzekerheid en de beschikbaarheid van water of energie. In hoeveelheid én in prijs. 
Welke onderdelen beïnvloeden je reputatie? Oftewel: kan het verhaal over je impact op of
afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal bijdragen aan je merk of imago? 
Wat zijn de financiële mogelijkheden? Vergroot het investeren in natuurlijk kapitaal je kansen
op financiering voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitbreiding of vervanging van bepaalde
processen? Denk ook aan mogelijkheden of risico’s bij het aanvragen van een subsidie of
investering.  
Wat is je impact op je directe omgeving en de maatschappij? Hoe draag je bij aan het
natuurlijk kapitaal in je omgeving? In hoeverre wordt je impact op natuurlijk kapitaal
geaccepteerd door je omgeving en klanten?  
Welke (toekomstige) wet- en regelgeving dien je in acht te nemen? Komen er eisen op natuur
en rapportage aan? Breng ook de huidige situatie rondom de wet- en regelgeving in kaart die
van toepassing zijn op jouw bedrijf.

Stap 1: inventariseer risico’s en kansen  
Je bedrijfsvoering is – voor een deel – direct afhankelijk van het natuurlijk kapitaal. Je maakt
gebruik van natuurlijke hulpbronnen – denk aan water en energie – die jouw product of dienst tot
stand laten komen. Ga na welke risico’s er zijn voor jouw sector en bedrijf aan de hand van de
volgende vier vragen: 

1.
2.
3.
4.

Stap 2: prioriteer risico’s en kansen 
Nu je risico’s en kansen op een rij hebt, is het zaak ze te prioriteren: welke hebben de grootste
impact hebben op jouw bedrijfscontinuïteit? Op basis daarvan bepaal je welke stappen je eerst
doet. Toets ze aan de hand van de volgende vijf vragen: 

1.

2.

3.

4.

5.



Welke stakeholders beïnvloeden het natuurlijk kapitaal waar je afhankelijk van bent? 
Welke stakeholders kunnen jouw bedrijf helpen met het verhogen of verlagen van je impact?  
Welke stakeholders ervaren de consequenties van de invloed die je hebt op natuurlijk
kapitaal? 
Welke stakeholders kunnen je helpen met het uitvoeren van een natuurlijk kapitaal-analyse? 

Stap 3: bepaal de natuurlijk kapitaal-focus voor jouw bedrijf 
Voordat je tot echte actie over kunt gaan, bepaal je je focus. Wat is nu echt belangrijk voor je de
continuïteit van je bedrijf? Welke grondstoffen heb je nodig? Waar is je bedrijf gevestigd? En hoe
ziet je productieproces eruit? Zet de in stap 1 en 2 geïdentificeerde risico’s en kansen tegen elkaar
af en bepaal waar je je op de korte en langere termijn op richt.  
 
Stap 4: breng stakeholders in kaart 
Nu je de belangrijkste risico’s en kansen in beeld hebt, noteer je je belangrijkste stakeholders. 
Doe dat aan de hand van deze vier vragen:  

1.
2.
3.

4.

Hoofdstuk 2 | De risico's en kansen meten
In dit hoofdstuk maak je de impact en afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal
concreet. Je gaat berekenen wat die is, en kunt dit desgewenst uitdrukken in een
monetaire waarde. Doordat je beter weet hoe groot je impact en afhankelijkheid is,
wordt het makkelijker om de juiste keuzes te maken en oplossingen te vinden.
Daarmee krijg je grip op natuurlijk kapitaal en kom je eenvoudiger tot
bedrijfsbeslissingen. 

Stap 5: kwantificeer je afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal 
Breng zo goed mogelijk in kaart waar jouw bedrijf op dit moment afhankelijk is van natuurlijk
kapitaal en welk prijskaartje daaraan hangt. Als het goed is heb je in stap 1 een al verkend welk
natuurlijk kapitaal onderdeel is van jouw bedrijfsvoering. Kijk naar de inkoopkosten van de
grondstoffen en naar het verbruik van water en energie. Houd daarbij ook rekening met eventuele
prijsstijging in de toekomst. Bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of kwaliteitsfactoren.  
 
Stap 6: kwantificeer je impact op natuurlijk kapitaal 
Na je afhankelijkheid is het tijd voor je impact. Maak eenzelfde overzicht als in stap 5 alleen denk
vooral aan zaken als hoeveel CO2-uitstoot en geluid- en lichtoverlast je veroorzaakt.  
 
Klaar voor nog een stap verder? Onderzoek in hoeverre je de impact met de hele inkoopketen op
natuurlijk kapitaal kunt kwantificeren. Zoek partners in de keten en maakt gebruik van de
stakeholders die je in stap 4 al in kaart bracht. Deze stap biedt je een dieper inzicht in de impact
die je bedrijfsvoering heeft op natuurlijk kapitaal. Zo kom je tot oplossingen om die impact te
verlagen. 
 
Stap 7: meet toekomstgericht  
Wil je als mkb’er toekomstbestendig zijn, dan moet natuurlijk kapitaal een net zo belangrijke plek
in je bedrijfsprocessen innemen als financieel en menselijk kapitaal. Kortom: je hebt een plan
nodig om veranderingen in het natuurlijk kapitaal te blijven meten. Dus bepaal onder meer waar
je informatie vandaan haalt en hoe je efficiënt je impact en afhankelijkheid kunt blijven
kwantificeren.  



natuurlijke hulpbronnen en diensten waar jouw product of dienst van afhankelijk is; 
impact die jouw bedrijf heeft op natuurlijk kapitaal; 
risico’s voor jouw sector en bedrijf; 
en de kansen die je hebt wanneer je aan de slag gaat met natuurlijk kapitaal. 

Breng een daktuin aan op het bedrijfspand. Dit heeft een positieve invloed op de biodiversiteit
in een stad en de luchtkwaliteit. Zo draagt het bij aan het natuurlijk kapitaal in je omgeving. 
Zet een samenwerking op met omliggende bedrijven om warmte-energie te delen. Dit verlaagt
je impact op het natuurlijk kapitaal.  

Stap 8: interpreteer jouw natuurlijk kapitaal-analyse 
Je ging al aan de slag met het inventariseren van de: 

1.
2.
3.
4.

 
Nu is het tijd voor een doorvertaling van jouw natuurlijk-kapitaal-analyse: hoe ga je met de
nieuwe inzichten aan de slag en wat betekent dat voor je bedrijfsbeslissingen? Je gaat na voor wie
dit belangrijk is in jouw bedrijf en hoe je de natuurlijk kapitaal-stappen in je bedrijfsvoering
integreert.  
 
Stap 9: stel een actieplan op 
Wie gaat wat doen? Benoem concrete acties die nodig zijn en wie deze moet gaan uitvoeren. Maak
onderscheid tussen wat bijdraagt aan je impact op natuurlijk kapitaal en wat die (negatieve)
impact kan verlagen. Voorbeelden van deze acties zijn: 

1.

2.

 
Stap 10: reflecteer en continueer 
Maak de cirkel rond: wat hebben de acties rondom natuurlijk kapitaal in jouw bedrijf opgeleverd
en wat kun je continueren – of juist nog meer doen – voor een toekomstbestendige
bedrijfsvoering? In deze stap kun je verdere risico’s identificeren, nieuwe kansen signaleren en
daarmee natuurlijk kapitaal verder benutten. 

Hoofdstuk 3 | Integratie van natuurlijk kapitaal
Het laatste hoofdstuk richt zich op hoe je natuurlijk kapitaal daadwerkelijk toepast
in jouw bedrijfsvoering. Je werkt toe naar een concreet plan waarin de eerste acties
staan voor de komende periode. 

Bonustip 1: zoek een partner op onze community 
Een volgende stap zetten en zoek je hulp van andere bedrijven? Bezoek dan de
community van Natuurlijk Kapitaal en plaats jouw uitdaging, zodat andere
bedrijven hierop kunnen reageren.  
 
Bonustip 2: sluit je aan bij een sectornetwerk van MVO Nederland 
Wil je concreet aan de slag met het integreren van natuurlijk kapitaal in de hele
sector en werk je in agrifood, bouw of chemie? Sluit je dan aan bij een van de
sectornetwerken van MVO Nederland. 

https://naturalcapital.futureproof.community/
https://naturalcapital.futureproof.community/
https://www.mvonederland.nl/doe-mee/sluit-je-aan-bij-een-netwerk-of-project/

