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HET DUURZAAMHEIDSVERSLAG  
ALS PR-TOOL

Jezelf als organisatie profileren kan op verschillende manieren. Een duurzaamheids
verslag publiceren is hier een van. In België werden in 2015 83 duurzaamheidsrapporten 
gepubliceerd. Binnen de sociale economie is er met 6 maatwerkbedrijven die reeds een 
verslag maakten duidelijk ook nog groeimarge. 

Duuurzaamheidsrapportering en de meerwaarde hiervan in een notendop.

Wat is een duurzaamheidsrapport?

Linde Brewaeys, MVO-adviseur bij Brand Senses: Een 
duurzaamheidsrapport laat zien wie je bent, wat je doet, 
welke waarden je deelt en welke impact je hebt. Een 
duurzaamheidsverslag laat niet alleen zien wat je als or
ganisatie hebt bereikt maar vooral ook hoe je dat hebt 
bereikt: welke keuzes maak je, hoe zorg je ervoor dat je 
het milieu zo weinig mogelijk belast en hoe ga je zorgvul
dig om met mensen en maatschappij.

Wat is nu precies de meerwaarde van een duurzaam-

heidsverslag?

Linde: Een duurzaamheidsverslag laat je toe verschillen
de vliegen in 1 klap te slaan:
1. Vertrouwen winnen bij klanten: door open en trans

parant te zijn over wie je bent en wat je doet, win je 
vertrouwen bij klanten en stakeholders. Een rapport 
laat je toe een draagvlak te creëren bij verschillende 
stakeholders.

2. Jezelf profileren als duurzaam bedrijf 
3. Performance verbeteren: door als bedrijf al je data te 

verzamelen en samen te brengen, zie je waar je staat 

en krijg je in 1 oogopslag inzicht in je prestaties en 
waar nog winst te behalen valt. Meten is weten.

4. Strategische koers bepalen: aansluitend op het vori
ge punt, laat een duurzaamheidsrapport je toe zicht 
te krijgen op strategische informatie. Het verslag kan 
een als middel ingezet worden om een duurzaam be
leid te ontwikkelen en te monitoren.

5. Benchmarking: Een duurzaamheidsverslag laat je toe 
jezelf te vergelijken met andere bedrijven. 

Ik wil wel, maar….

… ik krijg de informatie lastig verzameld

Linde: “Begin met de opmaak van een inhoudsopgave 
en stel per criterium vast wie welke informatie kan aanle
veren. Dat helpt je het hele proces te structureren en 
zorgt meteen voor betrokkenheid van de hele organisa
tie. Je ziet in 1 oogopslag ook op welke onderdelen je 
nog informatie mist.”

… een degelijk rapport maken vraagt toch een enorme 
tijdsinvestering?

Linde: “Klopt! En daar valt weinig aan te doen. Voor
bereiding en productie van een duurzaamheidsverslag 
nemen toch snel 3 maanden tijd in beslag. Maar… de 
voordelen zijn groot, en dan verwijs ik weer naar het  
vorige punt. Bovendien kun je veel informatie halen uit 
jaarverslagen en andere rapporten.”

…het heeft geen prioriteit binnen het bedrijf

Linde: “Sowieso komt er een Europese Richtlijn aan die 
grote organisaties vanaf 2017 verplicht te rapporteren 



25DECEMBER 2016

over hun MVObeleid. Ook in de sector van de maat
werkbedrijven komt een dergelijke verplichting eraan  
in het kader van de maatwerkregelgeving.” 

… ons rapport is niet alleen een goed nieuwsshow

Linde: “Geen enkele organisatie haalt alle vooropgestelde 
doelstellingen. Maar net door hier transparant over te zijn, 
te tonen welke inspanningen je geleverd hebt en op welke 
manier je tot die resultaten gekomen bent, win je het ver
trouwen van klanten en stakeholders. Bovendien laat een 
duurzaamheidsrapport je toe een evolutie te tonen en am
bities voorop te stellen voor de volgende jaren.” 

Hoe begin ik eraan?

Linde: “Ik zie vijf stappen bij het maken van een duur
zaamheidsverslag: relevante thema’s bepalen, data verza
melen, stakeholders consulteren, schrijven en verspreiden. 

Voor de eerste 2 stappen (het bepalen van de thema’s en 
het verzamelen van data) verwijs ik graag naar het MVO 
sectorpaspoort dat Groep Maatwerk en SST opstelden. 
Dit paspoort identificeert de belangrijke en relevante 
MVOthema’s voor maatwerkbedrijven, en biedt prakti
sche tips voor het verzamelen van gegevens hierover. Het 
paspoort is opgebouwd als een boomstructuur: de stam 
zijn die criteria die voor elk maatwerkbedrijf relevant zijn, 
de takken bestaan uit de criteria die relevant zijn voor be
paalde activiteiten. Betrek alle afdelingen binnen je orga
nisatie bij deze fase van dataverzameling. 

Cruciaal bij het opstellen van een duurzaamheidsrapport 
is het betrekken van stakeholders (belanghebbenden). 
Organiseer een stakeholdersdialoog of onlinebevraging, 
leg hen een ontwerpversie voor van je rapport en bekijk 
met hen op welke manier dit kan aangevuld worden. Dit 
laat je meteen toe de relaties te versterken en gezamenlij
ke doelstellingen te bepalen.

Voor de redactiefase denk je op voorhand best goed na 
in welke vorm je je verslag wil gieten. Een brochure, web
site, film, flyer,… Met teksten en kaders in magazinevorm, 
getuigenissen van medewerkers en/of klanten, grafieken, 
tabellen, fotomateriaal en illustraties: het kan allemaal. 
Kies een vorm die duurzaam is (en makkelijk geüpdated 
kan worden) en die past bij jouw organisatie. 
Eenmaal je duurzaamheidsverslag gefinaliseerd is, zorg je 
voor de verspreiding ervan. Een verslag dat in de kast 
blijft staan biedt geen meerwaarde. Bezorg het verslag 
aan de medewerkers van je organisatie, je klanten, je sta
keholders en doe dit op een leuke manier (door een pre
sentatie op een bestuursvergadering, een korte samen
vatting op een flyer, een kalender,…).”

www.brandsenses.be

DuurzaamheidsABC for dummies

GRI, Global Reporting Initiative: Wereldwijd  
de meest gebruikte standaard op vlak van duur
zaamheidsverslaggeving. Elk bedrijf kiest die 
 indicatoren die voor zijn situatie relevant zijn.

MVO, Maatschappelijk Verantwoord Onderne-

men: Een continu verbeterproces waarbij onder
nemingen vrijwillig en op systematische wijze 
economische, milieu, en sociale overwegingen 
op een geïntegreerde manier in de hele bedrijfs
voering opnemen en waarbij overleg met de 
 stakeholders, of belanghebbenden van de on
derneming deel uitmaakt van dit proces. 

Kris Van Looveren,  
Hoofd Personeelsbeleid bij Amival:

In 2015 hebben we ons eerste duurzaamheidsver
slag gepubliceerd. En ja, het opstellen van een 
dergelijk verslag is enorm tijdsintensief. Maar… 
de voordelen zijn groot. Dit verslag laat ons toe 
ons te profileren als een bedrijf waar MVO geen 
loos begrip is. Het toont wie we zijn en wat we 
doen en vertaalt de inspanningen die we leveren 
naar onze stakeholders en klanten. En dat dit niet 
onopgemerkt blijft, daarvan getuigt de feedback 
die we krijgen op ons rapport. Dat het rapport 
geen louter goednieuwsshow is, werkt daarbij 
helemaal niet in ons nadeel. Transparant zijn over 
wat we reeds verwezenlijkt hebben en waar we 
nog werkpunten hebben, wekt vertrouwen. 

www.amival.be


