
 

 

 

 
 

 

 

 

 

In de zomer van 2019 was WEST samen met zonne-energie leverancier enie.nl een van de initiatiefnemers van 

de Solar Coalitie: een initiatief om de stad Groningen voor 2025 over te laten stappen op zonne-energie. Het 

gaat hier onder meer over de toepassing van zonne-energie op bedrijfsdaken, carports en velden, maar ook op 

de daken van uw medewerkers. 

 

Duurzaam ondernemen voor u, groene energie voor uw medewerkers. 

Als lid van WEST krijgen u en uw medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van een nieuwe oplossing in 

de energietransitie. Met deze oplossing biedt u uw medewerkers een aantrekkelijke duurzame 

arbeidsvoorwaarde: voordelig zonnepanelen huren door deze te betalen via de loonstrook. Dit is nieuw in 

Nederland en via WEST kunt u hier als een van de eerste bedrijven gebruik van maken. Onder andere de 

Hanzehogeschool ging u al voor. 

 

De Groene WKR 

Als werkgever heeft u de mogelijkheid om jaarlijks 2.400 euro per medewerker fiscaalvriendelijk te belonen. Dit 

budget wordt veelal - voor een deel - gebruikt voor een kerstpakket, borrels of een fiets van de zaak. Vanaf 

heden is het ook mogelijk om zonnepanelen en/of een laadpaal aan te bieden. Dit deel van de 

Werkkostenregeling noemt enie.nl ‘de Groene WKR’.  

 

Als werkgever biedt dit u de volgende voordelen: 

 

1. Op een unieke manier invulling geven aan duurzaam werkgeverschap 

2. Geen investering of maandelijkse kosten 

3. Het hele (keuze)proces is van A tot Z georganiseerd en geautomatiseerd 

4. Medewerkers die thuis bewust omgaan met energie, nemen dit mee naar de zaak 

 

Uw medewerkers profiteren van: 

 

1. Verduurzamen van de woning met zonnepanelen en/of een laadpaal 

2. Alles is geregeld van advies tot en met installatie 

3. Tot wel 55% fiscaal voordeel door betaling via de loonstrook 

 

Kortom, uw medewerkers gaan zonne-energie opwekken en direct besparen op hun vaste lasten. Als 

werkgever kost het u niks en geeft u eenvoudig inhoud aan uw duurzaamheidsambities. Het proces is in 

samenwerking met WEST ‘turn-key’ en volledig geautoriseerd. 

 

Bent u benieuwd hoe dit werkt en hoe enie.nl uw medewerkers kan helpen om te verduurzamen?  
In een persoonlijk gesprek beantwoorden we graag al uw vragen. 
 
Kijk op enie.nl/bedrijvenvereniging-west, mail naar zakelijk@enie.nl of bel 085 401 7000 


