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Hoe kunnen wij u ondersteunen? 

Wat houdt ESG in?  

Voor veel ondernemingen bestaat vanaf 2024 een 

rapporteringsverplichting met betrekking tot de volgende 

onderwerpen: Environmental, Social en Governance 

(gezamenlijk: ESG). Wij zien dat veel ondernemingen ESG als 

kans zien om bij te dragen aan een duurzame verandering. 

ESG maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsverslag 

waarin de onderneming inzicht geeft in haar strategie inzake 

ESG onderwerpen, de implementatie hiervan en hoe de 

onderneming op deze onderwerpen scoort. ESG geeft meer 

inzicht in de impact van de onderneming op het milieu, de 

samenleving zelf maar ook over de impact van de onderneming 

op het milieu en de samenleving gezamenlijk.   

Voor wie en wanneer?

Rapportering over ESG zal over boekjaar 2024 in ieder 

geval verplicht zijn voor beursgenoteerde ondernemingen 

en over boekjaar 2025 voor grote ondernemingen. Dit zijn 

ondernemingen die voldoen aan twee van de volgende drie 

criteria: meer dan 250 medewerkers, een balanstotaal van meer 

dan € 20 mln en een omzet van meer dan € 40 mln.

Wat levert ESG op?

Er zijn veel mogelijke voordelen te behalen uit het rapporteren 

over ESG. De nieuwe generatie is zich meer bewust van 

duurzaamheid en werken derhalve liever voor een onderneming 

die hier proactief mee bezig is. Daarnaast zijn voor de 

onderneming ook voordelen te behalen bij interestkosten 

vanuit financiers, het aantrekken van meer klanten en nieuwe 

investeerders. 

Onze tips

Er zijn 12 standaarden waar aan uw onderneming mee te 

maken krijgt. Start met het opstellen van een impact- en 

materialiteitsanalyse. Stel vervolgens de onderwerpen vast die 

de meeste impact hebben op uw onderneming en bepaal een 

strategie of beleid voor de belangrijkste ESG onderwerpen. Stel 

uzelf hierbij de volgende vragen:

• Heeft onze organisatie een strategie over de ESG 

 onderwerpen?

• Wat is onze strategie rondom de ESG onderwerpen? 

 Wil ik deze wijzigen?

• Hebben wij de capaciteit en kennis in huis om tijdig te 

 kunnen rapporteren over ESG?

• Waar beleggen wij de rapportering rondom ESG in onze 

 organisatie?

• Welke data kunnen wij verzamelen en hoe komen wij aan 

 deze data? Is deze data betrouwbaar?

Begin op tijd, begin nu!

Bent u op zoek naar een sparringpartner, kritische blik, 

of vooral een paar extra handen in dit proces? Wij helpen 

organisaties te transformeren naar toekomstbestendig 

ondernemen. 
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Good to really know you!
YellowFinance ondersteunt organisaties in dynamische 

omgevingen op financieel (strategisch) gebied. Wij zijn 

enthousiaste hoog opgeleide professionals met veel ervaring 

in het oplossen van complexe vraagstukken. Onze kennis 

en jarenlange ervaring maakt dat we vraagstukken vanuit 

een breder (ondernemers)perspectief benaderen. Graag 

zetten wij die kennis in om ondernemingen te ondersteunen 

bij (financiële) vraagstukken en met het realiseren van de 

groeiambities!  

Waar staan wij voor? 
De juiste mens op de juiste plek voor het beste resultaat. 

Dat is Yellow. Wij geloven in betekenisvolle relaties en halen 

het beste uit onszelf en de mensen om ons heen. We herkennen 

de complexe financiële (strategische) uitdagingen waar onze 

relaties mee worstelen, maken deze bespreekbaar en lossen 

ze samen slim en effectief op.
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