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Of je nu nieuw bent in je functie of al enkele jaren meedraait — we begrijpen dat je met vragen zit. 

Hoe start je met authentieke communicatie over duurzaamheid, zonder aan purpose washing te 

doen? Wat betekent duurzaamheid voor jouw bedrijf? Wat houdt het in om duurzamer te worden?  

 

Naar aanleiding van die vragen organiseerden we een webinar over starten met communiceren 

over duurzaamheid. Het webinar was de eerste in een reeks van drie over duurzaamheids-

communicatie. Deze whitepaper is een synthese van alle inzichten en kennis gebracht tijdens  

het webinar.

Het is soms eenzaam als jij de pionier bent op vlak 

van duurzaamheid binnen jouw organisatie. 

Introductie



Advisor in sustainable 

entrepreneurship 

bij Voka West-Vlaanderen

Sustainability and 

communications manager 

bij Alsico

Sarah Spenninck studeerde 

vergelijkende en internationale politiek 

aan de KU Leuven met de focus op 

political consumerism en de paradox 

tussen burger en consument in  

het duurzaamheidsdebat. Ze ging erna 

aan de slag bij de VIVES Hogeschool 

binnen het vakdomein ‘educatie  

voor duurzame ontwikkeling’ van  

de lerarenopleiding. Daarna leidde haar 

interesse in duurzaam ondernemen haar 

richting Voka Oost- en West-Vlaanderen. 

Hier helpt ze — met het Voka Charter 

Duurzaam Ondernemen (VCDO) — 

bedrijven mee op weg naar  

duurzamer ondernemen.

Wouter startte als journalist  

en studeerde daarna nog 

milieuwetenschappen bij.  

Als duurzaamheidsmanager bij 

familiebedrijf Alsico —  producent en 

verdeler van werkkledij — staat Wouter 

in voor de ontwikkeling en het beheer 

van het beleid op het gebied van 

duurzaamheid. Tegelijk is hij 

verantwoordelijk voor het toezicht  

op en de leiding van interne sociale 

audits. Samen met de productexperts 

van Alsico geeft hij input voor  

de ontwikkeling van circulaire 

producten en een duurzame collectie. 
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Wat is duurzaamheid?

Te vaak wordt verkeerdelijk gedacht dat dat het wel is. Het ecologische aspect, Planet, is één P  

uit het 3P’s-model. People en Prosperity zijn de andere twee en minstens even belangrijk in  

het duurzaamheidsverhaal. 

 

Een ander interessant model dat dit illustreert is de Triple Bottom Line uit 1994 van John Elkington.  

De triple bottom line stelt dat er naast de economische bottom line (het verschil tussen winst  

en verlies draaien) ook een ecologische en sociale bottom line is. We moeten die alle drie  

in rekening brengen om duurzaam te zijn op bedrijfsniveau. Een goed boek dat die theorie op  

een heldere manier uit de doeken doet, is ‘The Triple Bottom Line, revised and updated’ van  

Andrew W. Savitz en Karl Weber.

Duurzaamheid is meer dan enkel  

het ecologische verhaal



Sociale variabele die te maken 

heeft met gemeenschap, 

onderwijs, gelijkheid, sociale 

middelen, gezondheid,  

welzijn en kwaliteit van leven

Economische variabelen 

die te maken hebben met 

omzet en cash �low

Milieuvariabelen met betrekking 

tot natuurlijke bronnen,  

water- en luchtkwaliteit, 

energiebehoud en landgebruik

People

Planet

Duurzaam

Haalbaar

Lee�baar Eerlijk

Pro�it
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Aanvankelijk dacht iedereen dat duurzaamheid vooral  

een evenwichtsoefening was tussen die drie P’s. 

Tegenwoordig zijn er meer representatieve modellen zoals 

het Nested Model. Het model toont dat er geen hiërarchie 

is tussen mens, aarde of winst en dat je geen enkele kan 

uitsluiten als je een positieve impact wil hebben.  

Het is een interessant model omdat je gewezen wordt op  

de kwetsbaarheid van mens en aarde. Wij zijn als bedrijven 

met onze activiteit verantwoordelijk voor een bepaalde 

impact. Dat is meteen de eerste oefening die je als  

bedrijf moet maken: je impact in kaart brengen.  

Wouter De Broeck: “Begin met meten. Wat doe ik,  

wat verkoop ik, wat maak ik? En vooral: wat zijn  

de gevolgen hiervan? Heb je dat in beeld voor jouw 

bedrijf, dan kan je beginnen met je doelen te zetten.”

Economie

Mens

Aarde

Nested model

Wat is duurzaamheid?



Alsico bracht enkele jaren terug hun CO
2
-voetafdruk in kaart. Dat verslag  

was op z’n minst ontnuchterend. Bij Alsico zit het grootste probleem bij  

de grondstoffen. Zij maken kwalitatieve werkkledij en kopen dus in grote 

hoeveelheden polyester katoen aan. Polyester wordt gemaakt van aardolie  

en dat is een hele grote bron van CO
2
-uitstoot. 

 

Alsico besliste om er een werkpunt van te maken en er concrete acties aan te 

koppelen. Zo zijn ze nu op zoek naar stoffen die een veel lagere impact 

hebben op vlak van CO
2
-uitstoot. Maar zoals gezegd: duurzaamheid is niet  

te reduceren tot een ecologische voetafdruk. Katoen kent een ruimere 

problematiek. Zo is de grondstof verantwoordelijk voor 16% van de gebruikte 

pesticiden wereldwijd, heeft het een grote watervoetafdruk en wordt katoen 

vaak gelinkt aan slechte arbeidsomstandigheden. Wouter: “Als je het meent 

met duurzaamheid, dan moet je een mechanisme uitbouwen binnen je 

organisatie dat die volledige impact aanpakt.”

Praktijkvoorbeeld



De ROI van duurzaamheid is een te  

eenzijdig begrip

Wat brengt duurzaamheid nu eigenlijk op? Is het �inancieel interessant als bedrijf? Het begrip  

ROI (Return On Investment) is om te starten te �inancieel. Te eenzijdig ook. Want duurzaamheid  

gaat over zoveel meer. Als je wil berekenen wat je opbrengst zou kunnen zijn van duurzaamheid,  

dan is dat een complex gegeven. Niet alles is namelijk kwanti�iceerbaar. Hoe je perceptie is  

bij je stakeholders bijvoorbeeld. Dat moet je in een kwalitatief onderzoek gieten en op een meer 

genuanceerde manier communiceren. Als je duurzaamheidsdoel bijvoorbeeld is om positieve 

impact te creëren dan is je ROI die positieve impact. Dat kan je niet meten, maar het betekent niet 

dat het er niet is. Hou hier rekening mee bij het opstellen van je jaarverslag of integrated report.

Wat is duurzaamheid?



Duurzaamheidscommunicatie

Wanneer mag je starten met communiceren over je duurzaamheidsinitiatieven? In de ideale  

wereld: wanneer duurzaamheid structureel ingekapseld zit in je organisatie. Wanneer er een 

duurzaamheidsmanager of CSR manager is. Wanneer het idee van duurzaam ondernemen 

doorleefd is en er met andere woorden draagvlak is binnen je bedrijf. Natuurlijk zijn er heel wat 

KMO’s die nog lang niet in die fase zitten. Wat er toe doet is dat je inspanningen levert. En dat je 

een duidelijk beeld hebt van waar je naartoe wilt.

Onderbouwing, engagement en draagvlak



De belangrijkste voorwaarde is dat de duurzaamheidsinitiatieven onderbouwd moeten zijn.  

Ze moeten gemeten worden, het moet aantoonbaar zijn. Het verhaal dat gebracht wordt moet  

degelijk en correct zijn. Het moet structureel aangepakt worden. Niet als losse eindjes aan of  

als vernislaagje over de rest van je bedrijfsstrategie. 

 

Er moet ook engagement zijn. Vooral vanuit het management. Heb je dat, dan kan je al dingen 

communiceren met je publiek. Zelfs al sta je nog nergens. Wouter: “Wees duidelijk, transparant  

en oprecht. Zeg hoe het is, probeer het niet te verbloemen.”. 

  

Verder moet er ook een draagvlak zijn, duurzaamheid sijpelt niet enkel top-down binnen  

maar groeit ook bottom-up. Het moet beginnen leven intern, bij je mensen en stakeholders.

Duurzaamheidscommunicatie



Sarah Spenninck: “70% van de consumenten gelooft de duurzaamheidsclaims van bedrijven niet 

langer. Er is een terechte angst voor greenwashing en purposewashing.“  

 

Het gevaar schuilt er voornamelijk in dat het momenteel moeilijk te achterhalen is wat relevant is  

en wat niet. Er wordt over zoveel zaken gecommuniceerd, er is een overload aan persberichten  

en artikels over duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven en organisaties. De relevantie van je 

communicatie moet prioritair zijn. Duurzaamheidsinitiatieven moeten bovenop de bestaande  

— en sterk uitbreidende — wetgeving over duurzaamheid komen. Daarvoor moet je natuurlijk wel  

het wetgevende plaatje kennen. En hier knelt opnieuw het schoentje. Deze wetgeving is heel breed. 

Er is sociale wetgeving, ecologische wetgeving en economische wetgeving. Maar enkel zo kan je 

relevante initiatieven op poten stellen en daarover ook authentiek gaan communiceren.

De relevantie van je communicatie is prioritair.

Duurzaamheidscommunicatie



Nog een tip? Bereik eerst je stakeholders voor je gaat communiceren over je duurzaamheids-

initiatieven. Ga met hen praten. Wouter: “De reactie van de stakeholders als je hen daarover vertelt is 

vaak verwondering. Ze vinden het leuk dat we zo transparant zijn en naar hen toekomen. Het kan heel 

verhelderend werken voor beide partijen.”. Want het probleem met duurzaamheidsinitiatieven is vaak 

dat iedereen het zich anders kan voorstellen, er een eigen beeld van heeft. Door daarover ideeën uit  

te wisselen met alle relevante partijen kom je op een gezamenlijke en concrete de�initie van wat 

duurzaamheid voor jouw bedrijf betekent. Dat wordt enorm geapprecieerd. Neem dus je tijd voor  

de communicatie met je stakeholders. “With people, fast is slow and slow is fast.” Als je je tijd neemt, 

dan gaat het vooruit. Dan maak je blijvende impact.

Praat eerst met je stakeholders

Duurzaamheidscommunicatie



Waarom durven veel bedrijven niet goed communiceren over hun initiatieven op vlak van 

duurzaamheid? Omdat iedereen zich tegenwoordig als expert en criticus kan laten horen  

(cfr. sociale media geeft iedereen die wil een platform). Sarah: “‘Als je communicatie niet volledig 

onderbouwd is, kan de publieke opinie dat heel snel onderuit halen.” Je moet als bedrijf zo veel 

balletjes in de lucht houden dat je er snel eens eentje kan laten vallen. Reken maar dat net dat 

balletje er wordt uitgepikt en uitvergroot. Het beste wapen is relevante en onderbouwde 

duurzaamheidscommunicatie. Dat, en de durf om een eerlijk en authentiek duurzaamheidsverhaal 

te brengen, dat volledig verweven zit in je bedrijfsstrategie.

Iedereen criticus

Duurzaamheidscommunicatie



Het aantal CSR managers of duurzaamheidsverantwoordelijken is in de laatste jaren enorm 

toegenomen. Een duurzaamheidsmanager is idealiter transversaal doorheen de organisatie  

actief — zonder in een hokje apart geplaatst te worden — en krijgt daarbij best 100 procent tijd  

om structurele veranderingen te maken. Dat is waar we naartoe willen en waarheen de laatste jaren 

ook echt stappen worden gezet. Wouter: “Je moet bruggetjes maken tussen alle onderdelen van  

je bedrijf. Dat is eigenlijk je belangrijkste taak als CSR manager. Zorgen dat de mensen die jouw 

duurzaamheidsacties zullen uitvoeren mee zijn. Hen erin betrekken.”

Duurzaamheidscommunicatie wordt  

een discipline, een aparte functie

Duurzaamheidscommunicatie



Praktijkvoorbeeld

Bij een KMO uit Oostende die actief is in de windenergiebranche kwam  

het duurzaamheidsverhaal vanuit de preventieadviseur. De KMO heeft enorm 

veel aandacht voor het welzijn van hun medewerkers. Hun core business is an 

sich al duurzaam (windenergie), maar ze zijn zeer gedreven om hun mensen te 

ondersteunen. Ze zijn uitzonderlijk vooruitstrevend op vlak van mentaal en 

psychosociaal welzijn.  

 

Dat is een mooi voorbeeld van hoe duurzaamheid niet steeds top-down  

in een bedrijf moet groeien en hoe duurzaamheid meer is dan initiatieven  

op ecologisch niveau.



Q&A

Sarah: “Je mag niet vergeten welke equipe die grote 

bedrijven hebben: ze hebben een gespecialiseerd 

team en veel grotere budgetten. Bovendien hebben ze 

al een geloofwaardigheid opgebouwd als merk. Als het 

duidelijk is wat de plaats is van duurzaamheid binnen 

je merk, dan kan je erover communiceren. Weet dus 

goed welke plaats duurzaamheid heeft in je 

bedrijfsstrategie en welke concrete acties je zal 

ondernemen om je doelen te halen. Is dat duidelijk, 

dan is er geen enkele reden om bang te zijn om te 

communiceren. Laat je hierin idealiter wel bijstaan 

door een communicatiebureau gespecialiseerd  

in duurzaamheidscommunicatie. Zij kunnen je 

sparringpartner zijn.”

Internationaal zien we dat grote 

spelers wel hun duurzaamheids-

initiatieven van de daken 

schreeuwen. Is het een zaak  

van misplaatste Belgische 

bescheidenheid dat wij dat  

hier nog niet doen / durven?
Sarah 

Spenninck



Wouter: “Je hebt beiden nodig. Als absolute 

voorwaarde heb je engagement van je management 

nodig. Zij moeten de motor zijn achter de 

duurzaamheidsinitiatieven. Dat betekent niet dat ze de 

lakens moeten uitdelen maar wel dat ze de weg 

moeten tonen. Leiderschap met andere woorden. Daar 

bovenop is het zeer waardevol als er bottom-up van 

alles broeit. Dan kun je die twee samenbrengen. Zoek 

naar raakvlakken. Toon de logica van je doelstellingen, 

dan heb je heel snel je mensen mee. Investeer in het 

spreken met mensen uit de verschillende afdelingen. 

Zorg dat duurzaamheid geen vernislaagje wordt op de 

rest van je strategie.”

Waar in het bedrijf starten 

duurzaamheidsinitiatieven het 

best? Bottom-up of top-down?  

Wat is de beste manier om 

draagvlak te creëren? Wie moet 

‘mee zijn’ in het verhaal?

Wouter  
De Broeck

Q&A



Sarah: “Het is een laagdrempelige instap tool  

voor bedrijven die willen starten met duurzaam 

ondernemen. We doen een nulmeting, brengen in 

kaart wat er al is op vlak van duurzaamheid, welke 

opportuniteiten er zijn en welke concrete acties 

ondernomen kunnen worden. Voka treedt op als 

sparringpartner om een structureel 

duurzaamheidsbeleid op te bouwen op  

de lange termijn.”

Wat is juist het charter duurzaam 

ondernemen van Voka?

Sarah 

Spenninck

Q&A



Conclusie

Duurzaamheid is veel meer dan ecologie of klimaat. Het gaat over de relatie tussen mens, aarde en winst. 

 

De belangrijkste voorwaarden om te starten met communiceren over duurzaamheid:

• Zorg dat je verhaal onderbouwd en relevant is. Meten is weten. 

• Duurzaamheid mag geen vernislaagje zijn op de rest van je strategie. Verweef het in alles wat je doet. 

• Er moet engagement zijn vanuit het management. Zij zijn de motor achter je duurzaamheidsinitiatieven. 

• Er moet draagvlak zijn. Duurzaamheid sijpelt niet enkel top-down binnen maar groeit ook bottom-up. 

1

2

3

4

5

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet: durf communiceren. Zelfs al sta je nog nergens.  

Wees eerlijk, authentiek en transparant. 

 

Praat met al je stakeholders voor je start met communiceren. Betrek hen in je verhaal. 

 

Een duurzaamheidsmanager is idealiter transversaal doorheen de volledige organisatie actief.  

Hij praat met alle mensen, want het zijn zij die de initiatieven zullen uitvoeren.
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Vertel je verhaal met impact aan Freddy via freddy@focus-advertising.be

Wij vinden het knap dat jij wil 
starten met communiceren  
over duurzaamheid.


