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Lever als werkgever een mooie bijdrage aan het  

klimaat zonder dat het je geld kost  
 
De Green Deal bestaat uit drie delen. Nieuwsgierig welke dat zijn? Lees dan snel verder. 
 

1. Stimuleren 
Als werkgever maak je écht het duurzaam verschil als je je werknemers betrekt in 
duurzaam beleid. Te meer omdat we in Nederland (zeker tijdens, maar ook na de 
coronapandemie) steeds vaker thuiswerken. De rol van de werkgever verandert, en 
daarmee ook de rol van het kantoor. Als mensen thuiswerken, verschuift het 
energiegebruik van het kantoor naar de thuiswerkplek. Door als werkgever het 
overstappen op zonne-energie te faciliteren, profiteren werknemers thuis van 
duurzame en voordelige energie. Via de Werkkostenregeling (WKR) in combinatie met 
een meerkeuze arbeidsvoorwaardensysteem is het mogelijk fiscaal aantrekkelijk 
arrangementen aan te bieden. Ook het aanbieden van een warmtepomp, 
zonnepanelen en/of een laadpaal voor thuis is mogelijk via de WKR. Verderop in deze 
brochure leggen we je uit hoe dat werkt en wat de voordelen zijn voor je werknemers. 
 

2. Opwekken 
Naast het stimuleren van je werknemers moet je als werkgever natuurlijk ook zelf het 
goede voorbeeld geven. Dus als je beschikt over een geschikt bedrijfsdak leg deze dan 
vol met zonnepanelen. Of maak van je parkeerterrein een opweklocatie door een 
zonnecarport te plaatsen. Zeker als je hiermee je eigen verbruik afdekt, is dit financieel 
zeer aantrekkelijk. Heb je nog ruimte over op je dak/daken? Of wil je zelf niet 
investeren in zonnepanelen? Verhuur dan je dak of parkeerterrein aan een 
energiecoöperatie. Wij plaatsen coöperatief een zonne-installatie of zonnecarport. 
Hierdoor worden diverse huishoudens binnen de lokale gemeenschap, die zelf geen 
geschikt dak hebben voor zonnepanelen, onder gunstige voorwaarden van lokaal 
opgewekte groene stroom voorzien. Of je nu wil kopen, verhuren of leasen, in elke 
variant helpen we je.  
 

3. Investeren 
We staan aan het begin van de energietransitie. Het is nu al duidelijk dat we de opgave 
met het vol leggen van de daken met zonnepanelen waarschijnlijk niet gaan redden. En 
dus wordt er ook veel geïnvesteerd in wind- en zonneparken. Deze leveren - naast 
duurzame energie - ook geld op. Als we de nationale ambities voor zonne- en 
windenergie realiseren, dan hebben we het over vele miljoenen per jaar. Deze 
rendementen komen op dit moment hoofdzakelijk terecht bij een kleine groep (inter-)
nationale bedrijven, ontwikkelaars en investeerders. Investeer als lokale ondernemer 
samen met ons in de lokale energietransitie. Hiermee houden we zelf de regie en het 
levert ook nog wat op. Niet voor de grote partijen, maar voor lokale belanghebbenden. 
Als we de lasten krijgen, willen we ook van de lusten profiteren. 



“Stimuleer je medewerkers om 

hun huis te verduurzamen!“ 
 



   STIMULEREN 

Als werkgever kun je werknemers 
stimuleren om hun huis te 
verduurzamen. Dit doe je door ze 
op een fiscaal vriendelijke wijze 
via onze Green Deal een warmte-
pomp, zonnepanelen of een 
laadpaal aan te laten schaffen. 
 
 
De Green Deal is vergelijkbaar met het Fietsplan of het PC Privé project van vroeger. Je 
werknemers genieten door het toepassen van de werkkostenregeling (WKR) in 
combinatie met de uitruil van arbeidsvoorwaarden een fiscaal voordeel dat minimaal 
45% bedraagt. Het uitruilen van arbeidsvoorwaarden wordt ook wel een keuzesysteem 
of cafetariaregeling genoemd.  
  
Werkgevers hebben elk jaar per werknemer een bepaald bedrag aan ‘vrije ruimte’. Per 
werknemer bedraagt dit zo’n € 500,- per jaar. Over deze vrije ruimte wordt geen 
belasting betaald. Wil je als werkgever meer dan deze vrije ruimte verstrekken? Dan 
betaal je daar 80% eindheffing over. Dit is financieel minder aantrekkelijk maar biedt 
nog steeds mogelijkheden. We lichten deze graag in een afspraak nader toe.  
 
De Green Deal maakt gebruik van een keuzesysteem. Is de vrije ruimte benut? Dan 
ruilen je werknemers bijvoorbeeld verlofdagen, overuren of brutoloon uit tegen de 
aanschaf van een warmtepomp, zonnepanelen of een laadpaal. Zo mag je als werkgever 
elk jaar per werknemer tot € 2.400,- belastingvrij verstrekken vanuit de WKR.  
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Voorbeeldpercentages van ‘Jan Modaal’ met een fiscaal jaarinkomen van € 40.000,- in belastingschijf 1 en ‘Jan dubbel 
Modaal’ met een fiscaal jaarinkomen van € 80.000,- in belastingschijf 2. Fictieve sociale verzekeringspremies: WGA-vast 
0,85% en ZW-flex 0,33%. Totale werkgeverslast 18,18%. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. 



Voordeel werkgever 

 
Over het salaris van de werknemers betaal je als werkgever sociale premies. Indien een 
werknemer zijn salaris verlaagt door de aanschaf van een warmtepomp, zonnepanelen 
of een laadpaal, bespaar je als werkgever deze premies over de verlaging. Er is dus ook 
een voordeel voor jou als werkgever! Uit dit werkgevers-voordeel financieren wij een 
online portaal waarmee de communicatie over de Green Deal en de uitruil van 
arbeidsvoorwaarden digitaal ondersteund wordt.  
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In het online meerkeuzesysteem kun je naast duurzame doelen natuurlijk ook andere 
doelen opnemen. Het is aan jou als werkgever welk aanbod je jouw werknemers wil 
bieden.  



Voordeel werknemer 

 
Natuurlijk kun je in een meerkeuze systeem ook zaken opnemen als een fietsenplan,  
een fitnessabonnement of andere doelen. Het financiële voordeel van 
duurzaamheidsproducten is voor de werknemer echter veel groter omdat de 
besparingen structureel zijn.  

De instabiele situatie tussen Rusland en 
Oekraïne heeft tot een forse stijging van 
de energieprijzen geleid. Naast dat 
besparen op energie goed is voor de 
portemonnee en het milieu, leidt het 
verminderen van het verbruik ook tot 
het minder afhankelijk zijn van gas uit 
het buitenland. 
 
De besparing voor de medewerker is 
sterk afhankelijk van wat deze verdient, 
wat deze nu per kWh betaalt aan stroom  
 
 

en hoeveel WKR-budget jij als werkgever nog beschikbaar hebt.  
  
Hieronder hebben we een voorbeeld uitgewerkt in het geval dat iemand kiest voor 
zonnepanelen via de Green Deal. En op dit moment 60 cent per kWh voor de stroom 
betaalt. In de linkerkolom staat dan wat de huidige kosten zijn. In de middelste kolom 
staat de maandlast bij huur van zonnepanelen met een WKR-voordeel van 22,2%. In de 
rechterkolom staat de maandlast bij een WKR-voordeel van 48,9%. In de volgende 
paragrafen lichten we het voordeel per doel toe bezien vanuit de medewerker. 

In deze berekening is uitgegaan van ‘Jan Modaal’ met een fiscaal jaarinkomen van € 40.000,- in belastingschijf 1. 
Fictieve sociale verzekeringspremies: WGA-vast 0,85% en ZW-flex 0,33%. Totale werkgeverslast 18,18%.  
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Voordelen warmtepomp voor werknemers 
 
 

• Tot 70% minder gas, CO2 en kosten 

• 50% korting op de aanschaf door werknemersvoordelen 

• Bespaar daarna gemiddeld tussen de € 500,- en € 1.000,- per jaar 

• Hogere woningwaarde: stijging tot 2 energielabels van je huis 

• Kan in combinatie met elke bestaande CV ketel 

• Inclusief installatie en 7 jaar garantie 

• Plaatsing mogelijk binnen één dag  

• Terugverdientijd nu 2 - 5 jaar 

 
 



Duurzaam wordt nu haalbaar en betaalbaar 
Een warmtepomp via je baas voor de helft van de prijs! 

Bespaar elk jaar 40% tot 70% op gas en kosten!  
Dankzij de hybride warmtepomp, het hulpje naast elke CV-ketel. Je verduurzaamt je 
woning zonder ingewikkelde verbouwing én bespaart jaarlijks tot € 1.000,- Via onze 
partners zochten we voor jou de scherpste prijzen, verkregen lange garanties, benutten 
alle fiscale voordelen, vragen de ISDE subsidie aan, regelen indien nodig een gunstige 
financiering en organiseren de bestelling bij een installateur naar keuze. Zij noemen dit 
HAAS, Heating As A Service.  
 

De helft korting op de aanschaf en installatie  
Door jouw werknemersvoordelen krijg je daarnaast ook nog eens de helft korting op de 
eenmalige aanschaf en installatie van een hybride warmtepomp waardoor de 
terugverdientijd slechts 2 tot 5 jaar bedraagt! Het werkt als een fietsplan of PC privé 
project. Ook te betalen met jouw vrije dagen of andere arbeidsvoorwaarden.  
 
Bereken vooraf jouw woning op de calculator op de website van Sharebase en zorg er voor 
dat je werkgever meedoet.  

» Hybride warmtepomp 

Check de website voor extra informatie 
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https://sharebase.nl/medewerkers/warmtepomp/


Voordelen zonnepanelen voor werknemers 
 
 

• Minimaal 45% goedkopere stroom 

• Van fossiele energie naar zonnepanelen 

• Alles geregeld, van advies tot installatie 

• Vast maandbedrag voor de opgewekte energie 

• Altijd zeker van een hoge opbrengst door opbrengstgarantie  

• Na 10 jaar wordt je werknemer tegen een kleine vergoeding eigenaar 

en kan nog 20 jaar genieten van gratis stroom 

 
 

 



Duurzaam wordt nu haalbaar en betaalbaar 
Zonnepanelen via je baas met een fikse korting! 

Bespaar direct elk jaar op je stroomrekening  
De populariteit van zonne-energie in Nederland is de afgelopen jaren enorm 
toegenomen. Inmiddels hebben ruim 1.500.000 huishoudens zonnepanelen op hun 
woning geïnstalleerd. De populariteit van zonne-energie is voor een groot deel te 
verklaren door de hoge energieprijzen. De stroom die je opwekt met eigen 
zonnepanelen is vele malen goedkoper dan de stroom die je via je energieleverancier 
afneemt. Maar niet iedereen heeft het geld liggen voor zo’n installatie op het dak.  
 

Geldt dit ook voor jou? Dan hebben wij de oplossing!  
 
Met de Green Deal kun je via onze 
partner zonnepanelen huren met 
behulp van je werkgever. Door de 
toepassing van fiscale voordelen 
betaal je een stuk minder voor deze 
huur dan normaal. Het werkt als 
een fietsplan of PC privé project. 
Ook te betalen met jouw vrije 
dagen of andere arbeidsvoor-
waarden. En na 10 jaar zijn de 
zonnepanelen tegen een kleine 
vergoeding van jou en kun je nog 20 
jaar genieten van gratis stroom. 

» Zonnepanelen 
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Voordelen laadpaal voor werknemers 
 
 

• Je eigen duurzame tankstation thuis 

• Goedkoper dan publiek laden 

• Altijd 100% Nederlandse zonne-energie 

• Publiek laden op 70.000 plekken in Europa 

• Abonnement afgestemd op jouw situatie 

• Transparante prijsstelling 

 



» Laadpaal 

Duurzaam wordt nu haalbaar en betaalbaar 
Bestel tegen gunstige voorwaarden je eigen laadpaal via je baas! 

 
Elektrisch rijden wordt de norm 
Elektrisch rijden is zuiniger, slimmer, stiller en bovenal bijzonder comfortabel. Maar weet 
je wat het mooiste is? Met je eigen laadpaal, thuis of op het werk ben jij altijd de baas over 
je energie. Wie namelijk met een volle ‘tank’ van huis of het kantoor vertrekt, hoeft geen 
gebruik te maken van een publieke laadpaal. De ANWB heeft op haar website op een rijtje 
gezet wat de prijsverschillen zijn tussen thuisladen en publiek laden (peilmoment april 
2022). En heb je zonnepanelen, dan ben je nog goedkoper uit. 
 

Je eigen tankstation 

Dus heb je de ruimte 
voor een eigen 
duurzaam privé 
tankstation, dan zeggen 
wij: doen! En ben je wel 
een keer lang onderweg 
en wil je toch publiek 
laden? Geen probleem. 
Met de laadpas die wij 
leveren bij de laadpaal  
voorzie jij je auto op 
meer dan 70.000 
laadpunten in Europa 
van energie. 
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https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/wat-kost-het-opladen-van-een-elektrische-auto


“Wek zelf stroom op en lever 

een bijdrage aan het klimaat” 



   OPWEKKEN 2 

Ondernemerschap en goed werkgeverschap gaan tegenwoordig 
veel verder dan alleen het bieden van een baan en het maken van 
winst. De rol van een bedrijf of organisatie in de maatschappij is 
belangrijk. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zijn niet 
meer weg te denken 
in het hedendaags 
ondernemerschap.  
 
Steeds meer organisaties pakken hun verantwoordelijkheid en committeren zich om voor 
2030 volledig fossielvrij te zijn. Alleen als mensen, organisaties en overheden 
samenwerken, kunnen we onze klimaatdoelstellingen behalen. Maar dit is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Waar begin je?  
 

Inhoud geven aan de doelstellingen 
Veel organisaties investeren vrijwillig in verduurzaming. Ze laten bijvoorbeeld 
zonnepanelen op hun bedrijfsdaken installeren of verduurzamen het productieproces. 
Hierdoor bespaar je op de maandelijkse stroomkosten en verbruik je minder energie. Ook 
het wagenpark vergroent in rap tempo: steeds meer organisaties kiezen voor elektrische of 
hybride auto’s. Door de lage bijtelling en de afname in brandstofkosten is dit niet alleen 
meer een bijzonder duurzame, maar ook een financieel slimme keuze. 
 
In de toekomst gaat de vrijblijvendheid er steeds meer af. Het huidige kabinet wil 
verplichten dat vanaf 2025 op daken van nieuwe bedrijfsgebouwen waarvan het oppervlak 
groter is dan 250 vierkante meter verplicht zonnepanelen worden gelegd. Daarnaast wordt 
onderzocht onder welke voorwaarden vanaf 2024 het gemeenten makkelijker gemaakt 
wordt om zonnepanelen ook op bestaande bedrijfsgebouwen te verplichten. 
 

Wek zelf energie op! 
Het opwekken van energie op bedrijfsdaken of op het bedrijfsterrein kan een zeer grote 
bijdrage leveren aan het realiseren van onze klimaatdoelstellingen. Maar hoe pak je dat 
aan? En welke mogelijkheden zijn er dan? Op de volgende pagina’s werken we drie 
mogelijkheden uit: 

 
Het kopen van zonnepanelen  

Het verhuren van je bedrijfsdak of parkeerterrein 

Een leaseconstructie  

 
Of je nu wil kopen, verhuren of leasen, in elke variant kunnen we je helpen.  
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De voordelen voor de werkgever 

 

 

• Investeren in duurzaamheid 

• Direct besparen op je energierekening 

• Snelle terugverdientijd 

• Meer regie op eigen energievoorziening 

• Unieke verhuisbare constructie zonnecarports  

• Geïntegreerde laadstations voor elektrische auto’s én fietsen  

• Hoeveelheid afgestemd op energiebehoefte 

 



Hoog rendement + een duurzame investering 
Verduurzaam je bedrijf of organisatie 
 

Bedrijven en organisaties hebben de taak om te verduurzamen. Het bedrijfsleven 
heeft namelijk ook een groot aandeel in de totale CO2-uitstoot van Nederland. Dat 
kan anders. Juist het bedrijfsleven heeft daken tot zijn beschikking die geschikt zijn 
voor zonnepanelen. Of een parkeerterrein waar je een zonnecarport kunt realiseren. 
 

Met je onderneming duurzame stappen maken 
Voor bedrijven is zonnepanelen kopen de laatste jaren erg aantrekkelijk geworden. 
Als ondernemer zie je de energierekening direct fors dalen. Dat is maar goed ook. Als 
bedrijf of organisatie heb je de grote verantwoordelijkheid om je CO2-uitstoot 
drastisch te verlagen. Heb je een bedrijfspand met geschikt dak? Dan is zakelijk 
zonnepanelen kopen dé oplossing. 
 

Direct besparen met zonnepanelen 
Met een investering in zonnepanelen bespaar je direct op hoge maandlasten. Zelf 
investeren in zonnepanelen levert altijd het hoogste rendement op. Zo verdien je je 
investering al in enkele jaren terug. Platte bedrijfsdaken zijn vrijwel altijd geschikt 
voor zonnepanelen, en de meeste schuine daken ook. De zonnepanelen worden op 
de meest ideale manier geplaatst zodat ze geen last hebben van schaduwfactoren. 
 
Ook een zonnecarport kan volledig op jouw bedrijf ingericht en afgestemd worden. Je 
kan bijvoorbeeld geïntegreerde laadstations toevoegen voor elektrische auto’s en 
fietsen. De hoeveelheid wordt afgestemd op de energiebehoefte. Nieuw pand? Met 
de unieke constructie verhuis je de zonnecarport gewoon mee! 
 
 

» Kopen van zonnepanelen 
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De voordelen voor de werkgever 

 
 

• Niet investeren, wel profiteren 

• Je ontvangt een vast bedrag per vierkante meter zonnepaneel  

• Je levert een belangrijke bijdrage aan de lokale energietransitie 

• Inwoners en bedrijven nemen de lokaal opgewekte stroom af 

• Verdiensten stromen terug naar de eigen gemeenschap 

• Mooie invulling maatschappelijk verantwoord ondernemen 

• Behoudt regie over de energievoorziening  

• Je maakt de lokale gemeenschap zelfvoorzienend, leefbaar en groen 

 



Zonnepanelen op je dak, zonder investering 
Niet investeren, wel profiteren! 
 

 
Op dit moment wekken we in Nederland minder dan 20% duurzame energie op. Om de 
klimaatdoelstellingen te behalen moeten we versnellen. Daarom hebben wij als doel om 
bedrijfsdaken en parkeerterreinen om te vormen naar lokale opweklocaties. Dat kan 
door zelf zonnepanelen te leggen voor eigen gebruik zoals we in de vorige paragraaf 
bespraken. Maar meer neerleggen dan je zelf verbruikt, is met het eindigen van de 
salderingsregeling niet rendabel. Je kan in dat geval ook je hele dak, parkeerterrein of 
een gedeelte hiervan, verhuren aan een energiecoöperatie.  
 

Volledige ontzorging 
Wij regelen alles. Dit betekent dat wij samen met je een plan maken. We kijken hoeveel 
zonnepanelen op je dak en/of parkeerterrein passen en hoeveel energie er opgewekt 
kan worden. Het enige wat je hoeft te doen is je dak en/of parkeerterrein aan ons 
beschikbaar te stellen. Wij plaatsen hier samen met de energiecoöperatie vervolgens 
zonnepanelen op. Je krijgt een vaste vergoeding per vierkante meter zonnepaneel per 
jaar. Na 16 jaar kun je de zonne-energie installatie overnemen en profiteer je nog zeker 
14 jaar van eigen opgewekte energie. Dit alles zonder een euro te investeren. Na akkoord 
verzorgen wij de subsidieaanvraag, installatie, netaansluiting, monitoring, financiering, 
garanties en onderhoud. 
 

Groene stroom 

Met de zonnepanelen op jouw bedrijfsdak wordt door de energiecoöperatie diverse 
huishoudens binnen de gemeenschap, die zelf geen geschikt dak hebben voor 
zonnepanelen, onder gunstige voorwaarden van lokaal opgewekte groene stroom 
voorzien. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf klant te worden. Als je uit je 
energiecontract loopt kun je via de energiecoöperatie overstappen.  Zo heb je toch 
groene stroom van eigen dak! 

» Verhuur je bedrijfsdak 
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De voordelen voor de werkgever 

 
 

• Geen investering 

• Gegarandeerd goedkoper of kostenneutraal  

• Verzekerd van service, onderhoud, garanties, verzekering & financiering 

• Klaar voor een zelfvoorzienende toekomst 

• Kies wat bij jouw organisatie past 

• 100% duurzaam 

 



Klaar voor een zelfvoorzienende toekomst? 
Zonnepanelen, laadpalen en accu’s, zonder investering 

Het complete MKB ZonneLeasen-pakket bestaat uit: 
 

Zonnepanelen op het dak van je bedrijf  

Laadpalen voor je elektrische wagenpark 

Accu’s voor de opslag van je zonne-energie 

Aanvullend 100% zonne-energie uit Nederland 
 

Je bent altijd zeker van service, onderhoud, garanties, verzekering en financiering.  
En met de zonnepanelen, een laadpaal en accu’s ben je gegarandeerd goedkoper of 
kostenneutraal uit. Duurzaam en helemaal klaar voor een zelfvoorzienende toekomst. 
En altijd zonder investering. Dat noemen we een win-win. Nog geen accu of laadpalen 
nodig? Geen probleem, kies zelf wat het best bij jouw onderneming past.  
 

Slim en onafhankelijk 
Door gebruik te maken van zonne-energie van eigen dak om je wagenpark en accu’s 
op te laden, ben je 100% in-control. Je wekt de energie op als de zon schijnt. Een 
groot deel daarvan verbruik je tijdens de werkdag. Is er meer opgewekt dan je hebt 
verbruikt? Dan sla je het op in accu’s om het te gebruiken wanneer de zon niet 
schijnt. Zo maken we Nederland stap voor stap minder afhankelijk van vervuilende 
kolencentrales of gas uit Rusland.  

» Totaalconcept: MKB Zonneleasen 
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“Investeer in lokale 

energieprojecten” 



   INVESTEREN 3 

Een energiecoöperatie wekt samen met medebewoners in 
projecten lokaal groene stroom op. Ook als lokale ondernemer kan 
je deelnemen in deze projecten. Hiermee verduurzaam je de lokale 
energievoorziening en het levert ook nog wat op. Niet voor de 
energiegiganten, maar voor jezelf als lokale investeerder.  
 

Goedkope externe financiering als hefboom voor lokale investeerders 
De investering voor een project wordt vaak als volgt georganiseerd: een groot deel van de 
investering (bijvoorbeeld 80%) wordt tegen zo laag mogelijke kosten en meest gunstige 
voorwaarden extern gefinancierd. Bijvoorbeeld via een provinciaal energiefonds. Het 
tweede deel van de benodigde investering (in dit voorbeeld 20%) halen we op bij 
medebewoners en ondernemers die binnen een bepaald postcodegebied wonen. We 
doen deze projecten vaak aan de hand van bepaalde subsidieregelingen zoals de SCE of 
SDE++. Dit zijn regelingen vanuit de overheid die een bepaalde basisopbrengst per 
geproduceerde kWh garanderen.  
 
Als participant in het project verkrijg je tegen betaling van een bedrag waarvoor je 
deelneemt (de ‘inleg’ soms ook wel ‘stroomdelen’ of ‘winddelen’ genoemd) een recht op 
een uitkering voor elke gesubsidieerde kilowattuur die met de installatie wordt 
geproduceerd, naar verhouding van je inleg (de ‘uitkering’). Het recht op uitkering geldt 
vaak voor een looptijd van 15 jaar.  
 

Redelijk veilige investering, mooi rendement 
De inkomsten uit de installatie bestaan uit de verkoop van de opgewekte stroom voor de 
energiecoöperatie, en de jaarlijkse subsidie vanuit de SCE of SDE++ regeling. Uit de 
jaarlijkse inkomsten worden eerst de kosten van de installatie (waaronder huur grond / 
dak, administratie, verzekeringen en onderhoud) en de rente en aflossing aan het 
provinciale energiefonds betaald. Uit de daarna resterende middelen wordt jaarlijks de 
uitkering aan de deelnemers van het project betaald, voor elke gesubsidieerde kilowattuur 
die met de installatie wordt geproduceerd, naar verhouding van je inleg. Op deze wijze 
wordt deelnemers aan het project de kans geboden om bij te dragen aan het opwekken 
van duurzame energie waarmee je over een looptijd van 15 jaar een rendement van rond 
de 5% kunt realiseren. Dit percentage kan per project of installatie verschillen. 
 

Je bepaalt samen wat er met de opbrengst gebeurt 
Je kan enkel deelnemen aan projecten als je lid wordt van de energiecoöperatie. Naast dat 
je als individuele deelnemer een bepaald rendement behaalt, houdt de energiecoöperatie 
winst over aan de projecten. Per project zijn de prognoses en resultaten transparant 
inzichtelijk. Als leden beslis je gezamenlijk waar deze opbrengsten naar toe gaan. Vrij en 
onafhankelijk. Zo kan je samen beslissen of je investeert in nieuwe projecten, de 
energierekening verlaagt of investeert in de lokale leefomgeving. Samen maken we de 
lokale gemeenschap zelfvoorzienend, leefbaar en groen. 
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“We doen het samen” 



Slim en duurzaam ondernemen 
Om werkgevers hierbij te helpen 
hebben we een aantal diensten 
ontwikkeld. Wij verbinden ze aan lokale 
energiecoöperaties die we servicen met 
een aantal backoffice activiteiten en 
innovatieve HR concepten. De kreten 
‘people’, ‘planet’, ‘profit’ hebben wij 
vertaald naar: ‘zorg er voor dat je 
medewerkers duurzaam inzetbaar 
blijven’, ‘draag je steentje bij aan de 
energietransitie’ en ‘bevorder de 
winstgevendheid van je organisatie’.  

 

De Green Deal van Sharebase 
Je levert als werkgever een mooie 
bijdrage aan de energietransitie zonder 
dat het je geld kost! En nog mooier: je 
stelt je medewerkers in staat om tot wel 
50% kosten te besparen op het 
verduurzamen van hun huis. De Green 
Deal bestaat uit de onderdelen 
‘stimuleren’, ‘opwekken’ en ‘investeren’. 
Hoe meer onderdelen je oppakt, hoe 
meer je als werkgever bijdraagt aan de 
lokale energietransitie. Samen maken 
we de wereld een beetje mooier! 
 
 

Sharebase is een shared service center waar je geheel of gedeeltelijk 

activiteiten naar kunt uitbesteden. Wij richten ons op werkgevers die de 

HR & Payroll willen professionaliseren en de bedrijfsvoering willen 

verduurzamen. Daarnaast richten wij ons op energiecoöperaties die hun 

backoffice willen stroomlijnen en een innovatief fiscaal geoptimaliseerd 

productenaanbod aan lokale werkgevers en leden willen kunnen 

aanbieden. De oprichters van Sharebase hebben diverse shared service 

centra opgezet en personeels- en salarisprocessen gestroomlijnd met 

behulp van innovatieve technologie. Wij ervaren dagelijks dat door 

activiteiten gemeenschappelijk te organiseren de dienstverlening 

professioneler en vaak ook goedkoper wordt.  

Over Sharebase 
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