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Vooraf

Onze samenleving wordt vandaag 
scherp uitgedaagd en dit op meerdere 
fronten. De COVID crisis confronteert 
ons met de kwetsbaarheid van ons 
sociaal economisch weefsel. Vraag-
stukken van ongelijkheid verscherpen 
en de radicalisering neemt toe. Daar 
bovenop komt nog de impact van een 
agressieve klimaatopwarming. Samen 
worden wij uitgedaagd om op zoek te 
gaan naar nieuwe evenwichten tussen 
natuur, mens en technologie. De roep 
naar meer maatschappelijk verant-
woord ondernemen als hefb oom voor 
duurzame ontwikkeling klinkt steeds 
luider.

Jan Van Passel
Voorzitter	koepel	lokale	diensteneconomie
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Het zal nodig zijn om dat met velen 
samen te doen en om elkaar te blij-
ven inspireren en te versterken. Wij 
danken al diegenen die zich ingezet 
hebben om deze gids vorm te geven. 
Wij duimen vooral dat dit waardevolle 
instrument morgen zich ook zijn weg 
zal banen naar concrete werkvloeren 
en toepassingen.

Onder impuls van MVO Vlaanderen, 
en in samenwerking met Hefb oom en 
Signport, werd een dynamisch traject 
opgestart om de lokale diensteneco-
nomie te profi leren als mede ambassa-
deur van maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap. Deze gids is een 
kompas die u wegwijs maakt in de 
sustatool. Deze tool helpt om de SDG’s 
te koppelen aan de doelstellingen, 
projectplanning en projectuitvoering 
van organisaties die ermee aan de 
slag gaan. De initiatiefnemers willen 
met dit initiatief hun kennis en experti-
se actief ontsluiten en anderen uitnodi-
gen om morgen concreet aan de slag 
te gaan met het implementeren van 
SDG’s als deel van hun organisatie 
DNA.

Buurt- en nabijheidsdiensten ontston-
den in de jaren ’90 als pilootprojecten 
op zoek naar antwoorden voor het le-
digen van lokale noden, met aandacht 
voor een duurzaam en kwalitatief 
dienstenaanbod en werkbaar werk.  
Zij vonden hun inbedding in de lokale 
diensteneconomie, een sector van 
waaruit unieke diensten worden gele-
verd op domeinen zoals zorg, welzijn 
en milieu. Dagelijks maken duizenden 
bejaarden, gezinnen, kinderen, pende-
laars, buurtbewoners, streektoeristen 
en anderen, gebruik van het diverse 
aanbod van onze sector. Steden en 
gemeenten rekenen op de lokale dien-
steneconomie om in hedendaagse 
behoeften van bepaalde groepen van 
haar inwoners te voorzien.
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Onderweg naar Duurzaam Ondernemen
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Deze gids is het resultaat van een ESF 
project van de Koepel Lokale Dien-
steneconomie, in partnerschap met 
adviesbureaus Hefboom en Signport 
als begeleiders. De ESF oproep kadert 
in het beleid rond Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) van 
de Vlaamse Overheid. De doelstelling 
was om de methode van de ‘Susta-
tool’, ontwikkeld door de Universiteit 
Antwerpen met de steun van het 
Vlaams departement Werk en Sociale 
Economie, als een generieke duur-
zaamheidsaanpak te introduceren in 
kleine en middelgrote ondernemingen. 
De Sustatool is inmiddels online be-
schikbaar via MVO Vlaanderen.

Lokale diensteneconomie (LDE) orga-
nisaties, als sociale ondernemingen, 
integreren vanuit hun bestaansreden 
al diverse elementen van duurzaam-
heid in hun strategie en kernproces-
sen. Het zit met andere woorden in 
hun ‘DNA’. MVO gaat echter niet alleen 

over wat je doet, maar ook hoe je de 
dingen doet, op een systematische en 
geïntegreerde manier. De focus in het 
ESF project lag op die strategische en 
operationele verankering van MVO in 
LDE. De resultaten van het begelei-
dingstraject geven LDE organisaties 
handvaten om diverse duurzaamheids-
aspecten op een nog meer systemati-
sche wijze in hun werking uit te rollen 
en ook bewust te monitoren. 

Het project kreeg vorm door het 
opzetten van een lerend netwerk van 
LDE ondernemingen met verschillen-
de activiteiten, waarover meer in het 
laatste deel. In het lerend netwerk 
kwamen zowel methodieken als 
ervaringen aan bod, die we nu willen 
bundelen en delen met heel de LDE 
sector en ruimer. We vatten deze 
publicatie op als een ‘reisgids’ die je 
kan raadplegen in de verschillende 
etappes die je aflegt op jouw ‘duur-
zaamheidsreis’. En zo kijken we ook 

naar MVO of Duurzaam Ondernemen: 
als een traject dat soms onvoorspel-
baar is of verrassende zijwegen kent, 
maar steeds uitnodigt om verder op 
weg te gaan samen met je reisgenoten 
in jouw organisatie. Laat je inspireren 
door de diverse tools, voorbeelden en 
verhalen, en je zal merken dat het ‘op 
weg zijn’ minstens even uitdagend is 
als het uiteindelijke reisdoel!

Je kan deze gids intern gebrui-
ken, of met de ondersteuning 
van een ervaren reisbegeleider. 
Contacteer ons gerust voor 
meer informatie. 

Alvast een  
héél boeiende reis!

www.mvovlaanderen.be/sustatool

www.koepellokalediensteneconomie.be

www.hefboom.be

www.signport.be
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Ter voorbereiding van de reis lezen veel mensen graag 
iets over het land van bestemming. Via boeken en reisgid-
sen proeven we graag vooraf al even van de geschiedenis, 
de cultuur, de gewoontes, de culinaire tradities van een 
land of een plek. Vaak doet het lezen van deze vakantie-
gidsen ons al wegdromen van onze bestemming. Om te 
beginnen neemt deze gids voor een meer duurzame lokale 
diensteneconomie je mee in de geschiedenis van duurza-
me ontwikkeling. We houden even halt in Rio de Janeiro, 
Johannesburg en New York. 

‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit 
op de behoeften van het heden zonder het vermo
gen van toekomstige generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ 

Er bestaan talloze definities over duurzame ontwikkeling, 
maar deze is de meest voorkomende. Ze is te lezen in het 
rapport ‘Our Common Future’ dat in 1987 voortvloeit uit een 
VN-Commissie die genoemd is naar haar voorzitter, de Noor-
se ex-premier Brundtland. Het rapport is daarom ook wel 
(meer) gekend als het ‘Brundtland rapport’. 

In de geschiedenis van de duurzame ontwikkeling is dit een 
mijlpaal. Het rapport bevestigt wat al in de jaren zestig en 
zeventig duidelijk werd. Tal van publicaties en rapporten leg-
den toen al de link tussen economische groei en de impact 
op het milieu. Laat je maar even inspireren door deze prachti-
ge titels: ‘Silent Spring’ (Rachel Carson, 1962), ‘The Economics 
of the Coming Spaceship Earth’ (Kenneth Boulding, 1966) en 
‘Limits to Growth’ (Dennis & Donella Meadows, 1972). We zijn 
misschien wat vooringenomen, maar is het je ook opgevallen 
dat veel van deze auteurs vrouwen zijn? 

Een andere mijlpaal is de VN-conferentie die in 1992 in Rio 
de Janeiro plaats vond en waaruit het Biodiversiteitsver-
drag is voortgekomen. Tijdens deze conferentie leggen 
de VN-lidstaten een nieuw ontwikkelingspatroon voor alle 
landen vast en ontwikkelen zodoende een nieuw beleid 
voor milieu en ontwikkeling. Deze conferenties leiden tot 
een groot besef dat de hulpbronnen schaars zijn en dat de 
welvaart in westerse landen niet oneindig op hetzelfde hoge 
peil kan worden gehouden. Een meer verantwoord gebruik 
van deze hulpbronnen is nodig. Duurzame ontwikkeling be-
tekent dat lidstaten afspreken dat er moet gestreefd worden 
naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen ecologische, 
economische en sociale belangen. Of dat is gelukt, is een 
andere vraag. 

People

Social 
performance

Planet

Environmental
performance

Profit

Economic
performance

Kader

gids_101120_def_wire-o.indd   8gids_101120_def_wire-o.indd   8 10/11/2020   23:1510/11/2020   23:15



9

Het zoeken naar een evenwicht tussen ecologische, eco-
nomische en sociale belangen wordt in de internationale 
literatuur rond duurzame ontwikkeling vaak omschreven als 
een evenwicht tussen 3 P’s. De P’s staan voor: People, Profit, 
Planet. De 3 P’s worden ook wel de ‘Triple Bottom Line’ 
genoemd (Elkington, 1999)1. 

Na een tussenstap met de milleniumdoelstellingen (2000), 
die zich vooral focussen op het uit de wereld helpen van 
armoede, is een volgende mijlpaal de goedkeuring van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties in 20152. In de ‘Sus-
tainable Development Goals’ of SDGs koppelen de lidstaten 
de universele doelstellingen voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling aan elkaar in één gezamenlijk kader 
voor de periode 2016-2030. 

De SDGs bestaan uit 17 doelstellingen die vertaald zijn in 169 
subdoelen. Er is niet alleen aandacht voor mensenrechten 
en economische groei, maar ook voor vrede en veiligheid. 
Iedereen, bedrijven, overheden, ngo’s én burgers, zullen 
zich moeten engageren om de doelen in 2030 te behalen. 

Een boeiend weetje is dat de SDGs tot stand zijn gekomen 
door een wereldwijde stemming van burgers op thema’s die 
zij belangrijk vinden, waarbij ook mensen wonend in meer 
afgelegen gebieden in arme landen zijn geraadpleegd. Zo 
hebben 7,8 miljoen wereldburgers gestemd op hun favoriete 
doel. Het interessante gevolg daarvan is dat de SDGs er van 
uit gaan dat niet enkel overheden, maar dat iedereen een 
bijdrage kan leveren tot de realisatie ervan. Een belangrijke 
taak is daarbij weggelegd voor ondernemingen. 

1 Elkington, J., (1999). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone. ISBN 9780865713925. 
2 www.sdgs.be/nl/bronnen/brochure-agenda-2030-duurzame-ontwikkeling
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De klassieke ‘Triple Bottom Line’ (People, Planet, Profit) 
wordt hiermee in het SDG-kader uitgebreid met twee nieu-
we ‘P’s, nl. Partnerships (samenwerking) en Peace (vrede). 
Vrede en gerechtigheid zijn een noodzakelijke voorwaarde 
voor duurzame ontwikkeling en samenwerking in partner-
schappen. Zowel globaal als lokaal zal dit belangrijk zijn om 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

Vermits niets floreert zonder enthousiasme en passie, is het 
thema ‘Pleasure’ door Bob Elsen en Natalie Bekx3 toege-
voegd. De 6 P’s zijn niet vrijblijvend, er hangt een duidelijke 
verantwoordelijkheid aan vast. Als je de 17 SDG’s beschouwt 
als het kompas dat je op weg zet naar duurzaam onderne-
men, zijn de 6 P’s de lichtbakens die je route verhelderen en 
zorgen dat je niet van de weg afwijkt.

Het Vlaamse beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) laat zich leiden door de triple bottom 
line en omschrijft MVO als: “een continu verbeteringsproces 
waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze 
economische, milieu- en sociale overwegingen op een 
geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen 
waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, 
van de onderneming deel uitmaakt van dit proces.” MVO 
houdt volgens het Vlaamse Kenniscentrum voor Duurzaam 
ondernemen in dat organisaties aandacht hebben voor men-
senrechten, en dat ze consumentenbelangen en sociale, 
ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrate-
gie integreren. Ze doen dit in nauwe samenwerking met hun 
stakeholders om zoveel mogelijk gedeelde waarde te creë-
ren voor hun eigenaars of aandeelhouders, voor hun andere 
stakeholders en de samenleving als geheel. Ze dienen ook 
de mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen 
en te verminderen (MVO website, 2020)

Om ondernemingen daarbij te helpen, heeft MVO Vlaan-
deren de Sustatool laten ontwikkelen door professor Hans 
Verboven (UAntwerpen). Het instrument kwam tot stand 
met de steun van de Vlaamse overheid en is gebaseerd op 
academisch onderzoek, managementliteratuur en goede 
praktijkvoorbeelden. De Sustatool wil je op een praktische 
manier ondersteunen bij het opzetten van een systeem van 
continue verbetering op het vlak van duurzame ontwikkeling 
van je activiteiten.

DUURZAME
ONTWIKKELING

People
Armoede en honger in 
al zijn vormen uitroei-
en en waardigheid en 
gelijkheid garanderen

Prosperity
Een welvarend 
en zinvol bestaan 
garanderen in 
harmonie met 
de natuur

Peace
Vredevolle, rechtvaardige 
en inclusieve gemeen-
schappen bevorderen

Partnership
De agenda in praktijk 

brengen via een 
stevig globaal 
partnerschap

     Planet
De natuurlijke 
hulpbronnen van 
de planeet en 
het klimaat be-
schermen voor 
toekomstige 
generaties

3 Elsen, B. & Bekx, N. (2018). Reis naar duurzaam ondernemen met de SDGs als kompas. Trendbookx. ISBN 9789079574278.
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Vooraf in detail gepland of niet, een reis leg je meestal in verschillende etappes af. Je route kan mooi afgelijnd zijn, waarbij 
je telkens stappen vooruit zet, of net heel grillig. Er is niets mis met even de weg kwijt zijn, of even stil te staan tot je weer 
op de goede weg bent. Wat we in deze gids voorstellen is een soort ‘ideaal parcours’ dat chronologisch verloopt. Je kan ech-
ter even goed ergens onderweg instappen omdat je al verder gevorderd bent in je traject. Je kan ook op je stappen terugke-
ren om grondiger stil te staan bij wat je tegenkomt, of om achterom te kijken of heel je reisgezelschap nog mee is.

Creëer draagvlak

Meteen wijzen we hier op het belang van draagvlak in je or-
ganisatie. Dit kwam al vroeg in het lerend netwerk aan bod, 
en dreef later ook nog geregeld naar boven. Doe het niet in 
je eentje als ‘verantwoordelijke’ voor MVO, als ‘coördinator’ 
of als stafmedewerker die dit ‘erbij krijgt’ in zijn takenpakket. 
Bewustzijn van én actief werken aan duurzaamheid kan 
enkel als je met een voldoende aantal betrokkenen aan  
de kar trekt. Maar hoé zorg je voor het nodige draagvlak? 

Een aantal tips:
u Zoek ambassadeurs, mensen op verschillende lagen en 

niveaus, die de waarden en acties uitdragen, en anderen 
aansteken om mee op pad te gaan. Bekijk dit los van 
rol of functie. Wat télt is de drive en het enthousiasme 
om mee te werken en collega’s mee te nemen. Als je 
bijvoorbeeld iemand in je team hebt die een fervente 
fietser is, is dit een persoon die mee kan werken aan 
acties rond duurzame mobiliteit. Of hij nu op de boek-
houding werkt, of als tuinier.

u Vorm een MVO team, met een aantal van deze enthou-
siastelingen. Zo kan je samen op zoek gaan naar waar je 
op wil inzetten, een plan van aanpak opmaken, en ande-
re teams enthousiast maken. Belangrijk hierbij is dat dit 
team ook een duidelijk mandaat heeft, en kan rekenen 
op voldoende slagkracht in de organisatie om woorden 
in daden om te zetten. 

WEGWIJS

u Vandaar dat een duurzaam engagement van de top van 
de organisatie cruciaal is om een duurzaamheidsbeleid 
en duurzaamheidsacties te doen slagen. Waarbij je een 
directie en raad van bestuur hebt die het belang ervan 
onderstreept en de nodige ruimte creëert. En die door 
een voorbeeldfunctie ook zorgt voor de nodige geloof-
waardigheid. 

u Ook strategische verankering door MVO onderdeel te 
maken van je missie, strategische doelen en (jaar)actie-
plannen is een voorwaarde om tot een geïntegreerde 
en systematische aanpak te komen met een zo groot 
mogelijk draagvlak.

Om	van	de	Sustatool	
online	tool	gebruik	te	
maken,	maak	je	een	
account	aan	via	de	
homepage	op	MVO	
Vlaanderen:	www.
mvovlaanderen.be/
sustatool/home
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Breng je draagvlak in kaart: 
organisatieopstelling
Een methodiek die je kan helpen om de verschillende be-
trokkenen, dichtbij en op afstand, uit je organisatie in kaart 
te brengen is een zogenaamde ‘organisatieopstelling’. 

De SUSTATOOL methodiek: 
een systematische aanpak
In het vorige deel hebben we al aangegeven dat we de 
Sustatool niet enkel als een ‘tool’ bekijken, maar als een 
methodiek om actief aan de slag te gaan met duurzaam 
ondernemen. Deze methodiek volgt een logisch samenhan-
gend proces waar ook een duidelijke systematiek in zit. In 
het vervolg van deze gids lopen we systematisch door deze 
verschillende stappen, en geven we ook inspiratie die kan 
helpen om elke stap inhoud en vorm te geven.

Eens je bent geregistreerd en ingelogd, vind je op de home-
page van de Sustatool het overzicht van de verschillende 
stappen, met per stap ook een video met de essentie.

Samengevat ziet heel het proces eruit zoals weergegeven 
op ondertaande fi guur.

Kijk wat je al 
doet, en wat 
anderen doen

Analyseer

2 31 54

Concretiseer Voer uit RapporteerGeef richting

Zet in op 
wat je beter 
wil doen

Koppel 
acties aan 
doelstellingen

Controleer 
of de doelen 
werden bereikt

Kies acties

Je kan dit doen met verschillende objecten, zoals poppetjes, 
pionnen, Playmobil fi guren, … Kijk wie je directe ‘medestan-
ders’ zijn, en wie er meer van op afstand steun kan verlenen 
of bijdragen. Of misschien moet er bij bepaalde mensen ook 
weerstand worden overwonnen? Hoe je die opstelling maakt 
zal in elke organisatie verschillend zijn afh ankelijk van de 
structuur en cultuur. Het kan je helpen om inzicht te geven in 
het aanwezige draagvlak.
Eénmaal je je interne stakeholders in kaart hebt gebracht, 
kan je deze ook toevoegen in de Sustatool online applicatie 
onder het luik ‘geef richting’.
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De	basis	van	organisatie-opstellingen	
komt	uit	het	zogenaamde	‘systemisch	
coachen’,	waarvan	de	Duitser	Bert	
Hellinger	de	grondlegger	is.	Als	je	
meer	literatuur	zoekt	over	dit	thema,	
kan	je	de	volgende	standaardwerken	
raadplegen:

Systemische	Organisatieopstellin-
gen.	Conflicten	oplossen	in	en	op	het	
werk	–	Een	praktijkboek	gebaseerd	
op	de	systemische	familietherapie	van	
Bert	Hellinger	en	anderen.	Marlies	
Holitzka	&	Elisabeth	Remmert,		
Pantarhei,	ISBN	9789076771564.

Het	succes	van	Organisatie-
opstellingen	–	De	methode	van		
Bert	Hellinger	in	praktijk	gebracht,	
Gunthard	Weber	over	het	werk	van	
Bert	Hellinger,	Altamira-Becht,		
ISBN	9069635690.	

Organisatieopstellingen	–	De	snel-
ste	manier	om	systemische	blokkades	
op	te	heffen,	reeks	essentials,	Nieuwe	
DImensies,	ISBN	9077341196.

act

plancheck

borgen continue verbetering

do

Onderliggend herken je de zogenaamde PDCA cyclus1 of de 
zogenaamde ‘Cirkel van Deming’, een langer gekend hulp-
middel voor kwaliteitsmanagement en continue verbetering. 
De cirkel beschrijft de activiteiten die op alle verbeteringen 
in organisaties van toepassing zijn en die door het cyclische 
karakter continu onder de aandacht blijven. In de Sustatool 
wordt er een vijfde stap aan toegevoegd, de ‘rapportering’.

Als organisatie maak je zelf de keuze waar je instapt in het 
proces, en hoe ver je meegaat in het invullen van de online 
Sustatool. Met deze publicatie willen we je mee gidsen in 
deze keuzes. De gids is verder opgebouwd volgens elke 
stap in het proces. Telkens vind je naast een beschrijvend 
deel verschillende tools, methodieken, voorbeelden, inspi-
ratie, … die je kunnen helpen om je op je bestemming te 
brengen samen met je reisgezelschap.
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Klaar om te  vertrekken?
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Zie	je	dit	symbool,	dan	kan	je	het	schema	downloaden	via		
www.duurzaamlde.be,	www.lokalediensteneconomie.be,		
www.hefboom.be	of	www.signport.be.
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etappe 1

Voor je je koffers of je rugzak begint te pakken, 
ga je wellicht eens kijken wat interessante reis-
routes zijn. Misschien kom je graag op plaatsen 
waar je al eens eerder bent geweest, en die je 
nu nog verder wil ontdekken. Of zoek je bewust 
naar locaties die nog onontgonnen terrein zijn? 
In je reis naar duurzaamheid is het soms even 
zoeken hoe je er best aan begint.

Wat voor jou het beste vertrekpunt is, kan je te weten komen 
door op onderzoek te gaan, liefst met een aantal collega’s 
die een goed beeld hebben van wat er al in de organisatie 
leeft op vlak van duurzaamheid. Hiervoor bestaan verschil-
lende tools. We lichten er hier een aantal toe, te beginnen 
met de online Sustatool-scan die het eerste onderdeel vormt 
van de Sustatool-methodiek. Je kan echter ook de Sustaina-
ble Development Goals (SDG’s) als insteek nemen. Tenslotte 
stelt MVO Vlaanderen via haar website nog een andere tool 
ter beschikking: de MVO-scan.

Na de analyse ben je vertrokken om een individualiseerbaar 
traject uit te stippelen met duurzaamheidsacties die passen 
bij de werking van jouw organisatie.

analyseer

TOOLS

Sustatool scan

SDG cirkel

MVO scan
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DOE-TIPS

In de scan beantwoord je voor elk 
thema een reeks vragen. Sommige 
thema’s zijn op het eerste zicht voor 
jouw activiteiten niet echt relevant, 
maar kies ook niet te snel voor ‘niet 
van toepassing’. Misschien had je over 
een bepaald thema immers nog nooit 
nagedacht! 
De thema’s die je als ‘interessant’ 
aanduidt, kunnen de basis vormen 

De scan geeft aan waar je organisatie al staat op het vlak van duurzaamheid in relatie tot de 15 thema’s.

voor (de verbetering van) je actieplan. 
Enerzijds kunnen dit sterke punten 
zijn die je nog wil verbeteren. Maar 
wellicht ontdek je ook blinde vlekken 
of leemtes die voor jouw organisatie 
nieuwe uitdagingen betekenen.
Nadat je de scan volledig hebt afge-
werkt, krijg je de resultaten in een 
scan rapport, dat je ook kan downloa-
den in pdf.

Om	de	Sustatool	scan	
te	starten	ga	je	naar	
www.mvovlaanderen.
be/sustatool/scan

1

  Sustatool scan

analyseer
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Wat de Sustainable Development Goals zijn, en alle nodige 
achtergrond, vind je terug in deel 2 van deze gids, waarin 
we het kader rond duurzaamheid schetsen. Rond de SDG’s 
zijn echter ook verschillende tools opgebouwd die je op een 
praktische manier op weg zetten met je organisatie. 
Met het ‘SDG cirkeloefening’ bijvoorbeeld kan je voor je or-
ganisatie in kaart brengen op welke SDG’s je al sterk scoort 

SPEEL HET SPEL

Het spelbord ziet eruit als een wiel met 
op het uiteinde van de spaken telkens 
één van de 17 SDG’s. De basis voor de 
oefening is voor elke SDG te bepalen 
voor jouw organisatie:

u Welke acties onderneem je al voor 
elke SDG? Plak een post-it bij de 
concrete SDG in een bepaalde 
kleur.

u Welke acties zie je nog voor de 
toekomst in relatie tot één of meer-
dere SDG’s? Plak een post-it bij de 
betreffende SDG in een andere 
kleur.

u Ga telkens na wie je al betrekt bij 
je acties of zou willen betrekken.

u Ga na op welke manier je deze 
acties verder zal integreren in je 
beleid rond duurzaamheid en hoe 
dit zal resulteren in een actieplan.

u Hang het resultaat aan de muur 
van je vergaderlokaal, in een 
leslokaal, in de refter, … zodat het 
zichtbaar is voor iedereen.

en op welke manier je in de toekomst nog wil bijdragen aan 
de realisatie van één of meerdere SDG’s. Uiteraard is het 
aangewezen deze oefening in groep te doen, met je MVO-
team, je management team, je Raad van Bestuur, op een 
teamdag met medewerkers, een denkdag, … m.a.w. volgens 
de aanpak die het best past bij jouw organisatie.

  SDG cirkel
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Je	kan	de	SDG	cirkel	
downloaden	via	www.
vvsg.be/kennisitem/
vvsg/sdg-cirkeloe-
fening

Ook de MVO-scan is een tool die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
je organisatie in kaart brengt. Aan de hand van een aantal stellingen kan je vast-
stellen hoe goed je onderneming scoort op verschillende MVO-thema’s. 

De MVO-scan bevat 7 domeinen die elk verder verdeeld zijn in subthema’s. Deze 
7 domeinen volgen de structuur van de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het zijn: (1) behoorlijk bestuur, (2) de maatschappij onder-
steunen, (3) eerlijk zaken doen, (4) goede werkgever, (5) rechten voor mensen, (6) 
zorg voor de consument, (7) zorg voor het milieu.

Het verschil met de Sustatool scan is dat de Sustatool een andere indeling 
hanteert van thema’s, en op maat is gemaakt van KMO’s, terwijl de MVO-scan in 
alle types bedrijven, profit en non-profit, nationaal en internationaal kan ingezet 
worden. In beide scans is ook een link ingebouwd naar de SDG’s.

Om	de	MVO-scan	
te	starten	ga	je	naar	
www.mvoscan.be		
	
Tip:	De	nodige	richt-
lijnen	zijn	terug	te	
vinden	onder	www.
mvoscan.be/faq

We	willen	hier	alvast	
ook	vermelden	dat	
er	een	interessante	
publicatie	is	ver-
schenen	over	hoe	je	
met	SDG’s	concreet	
aan	de	slag	kan	gaan	
in	je	organisatie.	In	
het	boek	Reis naar 
duurzaam onderne-
men	stellen	auteurs	
Nathalie	Bekx	en	Bob	
Elsen,	een	volledig	
‘SDG	Fit-plan’	voor	in	
verschillende	fasen.	
Voor	de	metafoor	
van	reizen,	die	we	in	
deze	gids	gebruiken,	
hebben	we	ons	vol-
ledig	door	hen	laten	
inspireren.	Je	vindt	in	
het	boek	ook	spreken-
de	voorbeelden	van	
diverse	bedrijven.

  MVO scan

START DE SCAN

Je kan de full scan invullen of een 
light versie. De full scan bevat meer 
dan 300 stellingen. Ze komt overeen 
met vragenlijsten die grote bedrijven 
voorleggen aan hun leveranciers. 
De light scan bevat een selectie van 
de basisvragen en geeft een eerste 
inzicht in je prestaties. 
De MVO-Scan geeft een dubbel resul-
taat: een globale score en een score 
per thema. Uit de MVO-scan komt 
dus, net zoals in de Sustatool scan, 
een overzicht van je sterke en zwakke 
punten. 
Indien je de resultaten downloadt in 
een pdf, krijg je ook stelling per stel-
ling een overzicht van je antwoorden.

analyseer

1
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etappe 2

Nu je weet waar je precies 
gaat starten en welke bagage 
je gaat meenemen op reis, 
wordt het tijd om alle nodige 
voorbereidingen te treffen. 

Geef richting

Misschien heb je nog niet alle etappes 
in detail uitgestippeld, of heb je er ook 
geen nood aan omwille van je zin voor 
avontuur onderweg. Maar minimum 
heb je toch een concrete bestemming 
vastgelegd en het gebied waar je gaat 
reizen afgebakend. Misschien zijn er 
ook partners die kunnen helpen met 
kampeermateriaal of die graag je blog 
willen volgen. Vooraleer je naar de 
reiswinkel vertrekt voor het kaartmate-
riaal ga je met je reisgenoten rond de 
tafel zitten om je route uit te dokteren. 

In deze stap bepaal je dus de duurza-
me visie van jouw organisatie. Dit kan 
de formulering zijn van een duurzaam-
heidsvisie of het afstemmen van de 
bestaande visie op de organisatievisie 
of missie. Zoals we bij het begin al 
stelden, zit duurzaamheid vaak al in 
het ‘DNA’ van lokale diensteneco-
nomie ondernemingen en gaan de 
elementen van je huidige missie en 
visie, ook in je duurzaamheidsvisie 
terugkomen. De duurzaamheidsvisie 
houdt een omschrijving in gericht op 
de toekomst. Hierbij geef je duidelijk 
aan wat jouw organisatie wil bereiken 

op het vlak van duurzaamheid. Het is 
belangrijk dat deze visie aantrekkelijk, 
haalbaar, gericht, flexibel en communi-
ceerbaar is. 

In de voorgaande oefening (‘analy-
seer’) heb je de huidige situatie of 
startpositie bepaald in een mooi over-
zicht, door middel van de SDG cirkel, 
de Sustatool scan of de MVO-scan. 
Na het analyseren van duurzaam-
heid binnen jouw organisatie is het 
belangrijk om de huidige situatie af te 
stemmen met de duurzaamheidsvisie 
en organisatiestrategie. Om duurzame 
resultaten te creëren binnen je organi-
satie is het immers belangrijk dat deze 
afgestemd zijn op elkaar en de neuzen 
in dezelfde richting staan. Met een 
aantal ondersteunende instrumenten 
kan je richting geven aan je duurzaam-
heidsbeleid en je organisatie klaarsto-
men om concrete acties op poten te 
zetten. 

Op dit punt heb je wellicht al een goed 
zicht op wie de interne betrokkenen 
en trekkers zijn in je organisatie die 
het duurzaamheidsbeleid mee op de 
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rails zetten. We hadden het hier al 
over in het deeltje ‘wegwijs’. Maar er 
zijn buiten je eigen organisatie ook 
nog belangrijke belanghebbenden die 
bepaalde noden willen ingevuld zien, 
of die zelf ook impact hebben op de 
uitvoering van jouw duurzaamheids-
acties. Misschien gaan ze niet de hele 
reis mee op stap, maar volgen ze wel 
je blog, zorgen ze mee voor materiaal 
of financiële middelen, … Vandaar dat 
het in deze fase belangrijk is om alle 
partijen die op de één of andere ma-
nier bij de organisatie betrokken zijn, 
in kaart te brengen en na te gaan wel-
ke rol ze kunnen spelen. Hier brengen 
we de interne en externe stakeholders 
in kaart via een proces van ‘stakehol-
der mapping’. 

Maar hoe begin je nu aan die duur-
zaamheidsvisie en stakeholder 
mapping? We stellen een aantal tools 
voor die je bij deze oefening kunnen 
helpen.

UIT HET LEREND NETWERK

2
TOOLS

Golden Circle

Ikigai

Stakeholdermapping

Impact-invloed matrix

De Ruimtevaart – Visie duurzaamheid
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De Golden Circle is een denkmodel 
dat door Simon Sinek is ontwikkeld.
Dit model is opgezet naar aanleiding 
van zijn onderzoeken naar het succes 
van de meest invloedrijke leiders en 
bedrijven ter wereld. Sinek ontdek-
te dat achter succesvolle merken 
allemaal dezelfde manier van denken, 
handelen en communiceren ten grond-
slag ligt, die compleet tegenover-
gesteld is van hoe de meerderheid 
denkt, handelt en communiceert.

DOE DE OEFENING

De Golden Circle bestaat uit drie 
cirkels. De kern is why, daarna volgt 
how en de buitenste cirkel vertegen-
woordigt what. De meeste bedrijven 
beginnen met de buitenste ring (‘what’) 
en werken vervolgens naar binnen 
(‘how’ en ‘why’). Wie echt impact wil 
hebben, begint echter best bij de kern: 
‘why’. De ‘why’ gaat over je kernop-
dracht en missie: waarom doe je wat je 
doet? waar geloof je in?

u Why: dit gaat over waar je in ge-
looft, wat je drijft.

u How: hoe doe je wat je doet, wat 
onderscheidt je van anderen

u What: dit zijn de producten of dien-
sten die je aanbiedt

Geïnspireerde organisaties, ongeacht 
hun grootte of de sector waarin ze ac-
tief zijn, denken, handelen en commu-
niceren van binnen naar buiten (‘inside 
out’). Het model van Sinek helpt je om 
het ‘Waarom’ van wat je doet en hoe 
je het doet weer centraal te stellen 
en zo een nog beter en authentieker 
bedrijf te worden, en je omgeving te 
inspireren. Zo kan je nagaan wat de 
achterliggende visie is achter jouw 
duurzaamheidsacties. Lijst niet alleen 
op wat je wil doen en welk effect 
je ermee wil bereiken, maar ga ook 
op zoek naar waarom je dit doet. Je 
duurzaamheidsvisie geeft richting aan 
je acties, en brengt je ook terug op het 
juiste spoor als je de weg even kwijt 
bent. Zo zet je in je organisatie de neu-
zen ook in dezelfde richting. Misschien 

Voorbeeld:
Kinderdagverblijf
u Why: Wij geloven dat ouders 

vandaag het beste willen voor hun 
kinderen: gezonde voeding, een 
natuurlijke omgeving en sociale 
contacten.

u How: Daarom willen een kinderdag-
verblijf zijn dat zich verbindt met de 
buurt, waar kinderen vrij in de na-
tuur kunnen spelen en waar we elke 
dag organische voeding serveren. 

u What: We gaan diverse partner-
schappen aan, we gaan elke dag 
spelen in het park, ouders komen 
koffie drinken in onze living, en 
wekelijks halen we groenten in de 
zelfpluktuin.

onderneem je al van alles en heb je 
veel aandacht voor de manier waarop 
je dit doet, maar heb je met zijn allen 
te weinig stilgestaan bij wat het uitein-
delijk doel ervan is.

how

what

why

Meer	weten	over	the	
Golden	Circle?	Bekijk	
dan	deze	TED	talk	
youtu.be/qp0HIF3S-
fI4	

Of	schaf	je	het	boek	
van	Simon	Sinek	
aan	Begin met het 
waarom,	Business	
Contact,	ISBN	
9789047012559.

  Golden circle van Sinek
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Meer	lezen	over	
Ikigai?	Ikigai, het 
Japans geheim voor 
een lang en gelukkig 
leven,	Hector	Garcia	
&	Francesco	Miralles,	
Meulenhoff	Boekerij	
B.V.,	2016,	ISBN	
9789022578452.

Een andere manier om te komen tot 
de kern van waarom je op een duurza-
me manier onderneemt, is als organi-
satie op zoek te gaan naar je ‘Ikigai’.

‘Ikigai’ is een Japans concept dat 
draait om het hebben (of vinden) van 
je eigen doel in het leven, de reden 
waarom je uit je bed komt. Je ‘Ikigai’ is 
het punt waar een aantal aspecten uit 
je leven samenkomen, namelijk datge-
ne waar je van houdt, wat je goed kan, 
wat de wereld nodig heeft en waar je 
voor betaald wordt. Deze denkoefe-
ning kan je ook doen als organisatie, 
om te komen tot de kern van jouw 
duurzaamheidsbeleid.

CONCRETE OPDRACHT

Om te komen tot je duurzaamheids-
visie kan je werken met zowel je 
‘Ikigai’ als de ‘Why’.

u Bouw je toekomstbeeld op met de 
4 domeinen van de ‘Ikigai’

u Link dit aan je kernopdracht en 
missie = ‘Why’

u Maak hiervan een ‘pitch’ en vraag 
feedback aan collega’s!

missie

waar je
van houdt

waar je
goed in 

bent

wat de 
wereld 
nodig 
heeft

waar je
voor betaald

wordt

roeping

Ikigai

passie

beroep

  Ikigai

Geef richting

2
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Stakeholders zijn alle partijen die 
worden beïnvloed door de activiteiten 
van de organisatie of er zelf invloed op 
kunnen uitoefenen, zowel interne als 
externe partijen. Door je stakeholders 
in kaart te brengen kan je nagaan 
wie er allemaal betrokken is bij jouw 
duurzaamheidsbeleid en ook welke rol 
ze hier in kunnen spelen. 

Betrokkenen

Werknemers
Interne 
klanten

Directie

Aandeel-
houders

Investeerders

Investerings-
deskundigen
Financiële
instellingen

Media

Maatschappij
Organisatie
Vrijwilligers

Strategisch
samenwerk-

verband

Concurrentie

Algemeen
publiek

Leveranciers

Branche-
deskundigen

Kennis-
instellingen

Professionele
relaties

Overheid
Regelgevers

Klanten
Optionele
klanten

Voorbeeld van een stakeholder map van een sociale economie organisatie.

Vaak voorkomende stakeholders zijn:
Interne stakeholders 
–  Medewerkers
–  Management
–  Vakbonden
–  Familie van medewerkers
–  Raad van Bestuur

Externe stakeholders
–  Klanten
–  Leveranciers
–  Overheid, lokale besturen
–  Maatschappelijke actoren
–  Concurrenten / concullega’s
–  De buurt

  Stakeholder mapping
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Tevreden houden Vertroetelen

InformerenMonitoren
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Eens je je stakeholders in kaart hebt 
gebracht, kan je voor elke stakeholder 
nagaan wat de invloed of impact van 
die stakeholder is, en welk belang 
deze stakeholder in jouw organisatie 
heeft. Dit kan je doen met een rang-
schikking te maken in deze eenvoudi-
ge tabel.

Na deze oefening kan je nagaan 
hoe je met elke stakeholder zal 
omgaan in je duurzaamheids-
beleid. Stakeholders met een 
hoge impact en hoog belang in je 
organisatie, vb. lokale besturen, 
moet je echt ‘soigneren’, geregeld 
mee afspreken, een stand van 
zaken geven, evalueren wat er 
beter kan, … 

Anderen die een hoge impact 
hebben, maar een minder groot 
belang, zoals financiers, kan je 
best zoveel mogelijk tevreden 
houden.

STAKE-
HOLDERS

Interesse Macht/invloed

Geef	een	score	L/M/H	
hoe	groot	de	interesse		
van	de	stakeholder	is	
in	jouw	organisatie	
(niet	enkel	m.b.t.		
duurzaamheid).

Geef	een	score		
L/M/H	hoe	sterk		
de	stakeholder		

(mogelijk)	beïnvloed	
wordt	door	jouw		
activiteiten.

Geef	een	score	
	L/M/H	hoe	sterk		
de	activiteiten	van		
de	stakeholder		
jou	(mogelijk)		
beïnvloeden.

Drukkings-
groep L/M/H L/M/H L/M/H

Klant L/M/H L/M/H L/M/H

Concurrent L/M/H L/M/H L/M/H

...

Vergelijk het met op reis zijn: het 
thuisfront ga je eerder informeren, 
terwijl je je sherpa’s gaat vertroe-
telen, waarderen want je hebt hen 
echt nodig voor je overnachting 
en bevoorrading.

In de volgende figuur zie je de 
verschillende soorten relaties met 
stakeholders, volgens invloed en 
impact.

Geef  
een score:
L	=	laag

M	=	midden
H	=	hoog

  Impact-invloed matrix

Geef richting

2
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In	onze	organisatie	dragen	we	het	
thema	duurzaamheid	en	milieu	hoog	in	
het	vaandel.	Dit	uit	zich	op	allerlei	vlak-
ken.	Duurzaamheid	heeft	een	centrale	
plek	in	onze	missie:	

De RuimteVaart wil een duur
zame plek vormen waar mensen 
zichzelf kunnen ontplooien in de 
bredere strijd tegen armoede en 
sociale uitsluiting. 

Duurzaam	zowel	in	de	betekenis	van	
langdurig,	als	in	de	zin	van	‘met	zorg	
voor	impact	op	omgeving’.

Maatschappelijk	Verantwoord	On-
dernemen	zien	we	als	systematische	
integratie	van	economische,	sociale	en	
milieu	overwegingen	in	de	gehele	be-
drijfsvoering.	Bij	MVO	wordt	gestreefd	
naar	het	creëren	van	meerwaarde	
in	drie	dimensies,	met	name	de	3	P’s	
‘Prosperity,	People	en	Planet’,	intussen	
ook	aangevuld	met	de	P	van	Peace,	
Partnership	en	Pleasure.	

De dimensie ‘Prosperity’ binnen de 
RuimteVaart 

Aangezien	ons	doelpubliek	voor	90%	uit	
mensen	in	armoede	bestaat	en	aange-
zien	we	een	vzw	zijn,	streeft	de	Ruimte-
Vaart	als	LDE-initiatief	geen	financiële	
winst	na.	

De	sociale	winst	van	onze	dienstverle-
ning	in	het	sociaal	restaurant	is	wat	we	
vooropstellen:	mensen	in	armoede	aan	
een	sociale	prijs	een	gezonde	maaltijd	
en	levensmiddelen	aanbieden	met	de	
kans	op	participatie	en	al	dan	niet	be-
taalde	tewerkstelling.	Om	dit	mogelijk	
te	maken	zoeken	we	steeds	naar	bijko-
mende	sponsoring	die	het	ons	mogelijk	
maakt	de	beperkte	klantenbijdrage	te	
blijven	handhaven.	Uiteraard	moet	er	
wel	voldoende	opbrengst	zijn	om	ons	
aanbod	duurzaam	te	kunnen	realiseren,	
vandaar	ook	het	belang	van	de	bijdrage	
die	onze	mensen	zelf	betalen.	

De	energiescans	worden	voor	100%	
uitgevoerd	bij	mensen	uit	een	prioritai-
re	doelgroep	(zie	beschrijving	project).	
Voor	deze	mensen	is	de	energiescan	
volledig	gratis.	Dit	is	mogelijk	door	de	
steun	van	Fluvius	per	uitgevoerde	scan.	
Advies,	ondersteuning	en	de	geplaatste	
materialen	kosten	voor	de	klanten	
niets.	Door	het	toepassen	van	deze	
adviezen,	een	eventuele	leveranciers-	of	
tariefwissel,	het	aanpassen	van	gedrag	
en	het	gebruiken	van	energiebesparen-
de	materialen	kunnen	de	klanten	een	
effectieve	winst	maken	op	hun	energie-
factuur.	Daarnaast	geven	we	ook	advies	
of	verwijzen	we	door	i.v.m.	grotere	
energiebesparende	maatregelen	zoals	
dak-	of	muurisolatie,	waarmee	nog	een	
grotere	besparing	kan	gegenereerd	
worden.	

Via	onze	beide	LDE-werkingen	dragen	
we	zo	expliciet	en	actief	bij	aan	de	
Duurzame	Ontwikkelingsdoelstellin-
gen,	en	met	name	aan	SDG	1	(Geen	
armoede),	SDG2	(Geen	honger),	SDG	
7	(Betaalbare	en	duurzame	energie)	
en	SDG	8	(Waardig	werk)	op	Leuvens	
niveau.	

De dimensie ‘People’ binnen de 
Ruimte Vaart 

Mensen	is	waar	het	om	draait	binnen	
ons	LDE-initiatief.	Niet	alleen	de	klant	
staat	centraal,	maar	ook	de	werknemer.	
Participatie	ten	top.	Naast	het	pure	
presteren,	besteden	we	veel	aandacht	
aan	het	psychosociale	welzijn	van	onze	
medewerkers,	zowel	op	als	naast	de	
werkvloer.	We	trachten	laaggeschoolde	
en	langdurig	werklozen	een	kwali-
teitsvolle	en	zinvolle	job	aan	te	bieden,	
waarbij	ze	een	breed	pakket	aan	com-
petenties	kunnen	ontwikkelen.	Voor	de	
klanten	van	de	energiescans	hebben	
de	Energiesnoeiers	ook	een	sociale	
functie:	bij	vereenzaming	worden	klan-
ten	uitgenodigd	in	onze	werking,	bij	
woonproblemen	wordt	doorverwezen	
naar	de	juiste	instantie,	enz…	

De dimensie ‘Planet’ binnen de  
RuimteVaart 

Duurzaamheid	is	een	continu	streven	
doorheen	onze	verschillende	werkingen.	
In	ons	restaurant	werken	we	zoveel	

  De RuimteVaart – Visie Duurzaamheid
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mogelijk	met	voedseloverschotten	
(jarenlange	samenwerking	met	voed-
selveiling	Belorta	en	supermarkten	
rondom	Leuven).	Eigen	voedselover-
schotten	uit	het	sociaal	restaurant	
worden	zoveel	mogelijk	beperkt	door	
in	te	vriezen	of	te	herwerken.	Ook	voor	
onze	restaurantinrichting	hergebrui-
ken	of	herwerken	we	tweedehands	
materialen.	

De	hoofddoelstelling	van	de	Energie-
snoeiers	is	natuurlijk	energie	besparen.	
Met	de	energiescans	wordt	de	CO2-uit-
stoot	verlaagd,	door	de	ingrepen	wordt	
er	tot	10%	bespaard	op	het	energie-
verbruik	bij	de	gezinnen	die	bezocht	
worden.	Die	ecologische	doelstelling	
om	energie	te	besparen	trekken	we	
zo	ver	mogelijk	door.	Zo	gaan	onze	
Energiesnoeiers	bijvoorbeeld	dagelijks	
met	de	fiets	op	scan	en	trachten	we	
bevoorrading	van	ons	restaurant	zoveel	
mogelijk	gepland	en	gebundeld	te	
regelen,	waardoor	zo	beperkt	mogelijke	
verplaatsingen	met	de	wagen	mogelijk	
worden.	Ook	werken	de	Energiesnoei-
ers	sinds	kort	met	tablets,	waardoor	
papieren	print-outs	beperkt	blijven.

De dimensie ‘Partnerships’ binnen de 
RuimteVaart

Het	sociaal	restaurant	kan	functione-
ren	dankzij	heel	wat	partnerschappen:
–	Partnerschappen	met	doorverwijzers	
van	klanten	(ocmw,	buurtcentra	Stad	

Leuven,	CAW	Leuven,	‘t	Lampeke,	
hele	groep	diverse	organisaties	in	
Leuven	waaronder	Pastya	beschut	
wonen,	PSC,	UPC	Kortenberg,		
St-Kamillus,	etc)

–	Partnerschappen	met	leveran-
ciers	van	voedseloverschotten:	o.a.	
Carrefour	en	Bioplanet	Korbeek-Lo,	
Groentenveiling	Belorta	St.Kathelij-
ne-Waver,	Content	(Smidse),	Provin-
cie	Vlaams	Brabant	(witloof)

–	Partnerschappen	met	sponsors/
subsidiegevers:	Stad	Leuven	(LDE,	
Taalvloeren),	Provincie	Vlaams-Bra-
bant	(Arbeidsmatige	Activiteiten),	
Lions	Club	en	Soroptimisten	Leuven

De	Energiesnoeiers	genieten	ook	een	
ruim	pakket	partnerschappen
–	Partnerschappen	met	doorverwijzers	
van	klanten:	zie	sociaal	restaurant	+	
sociale	huisvestingsmaatschappijen,	
Fluvius

–	Partnerschap	met	sponsors/subsidie-
gevers:	Stad	Leuven,	OCMW,	Fluvius

–	Partnerschap	met	koepel	Komosie	
(nu	Herwin)

Daarnaast	zijn	volgende	partnerschap-
pen	belangrijk	voor	het	geheel	van	onze	
LDE-werking:
–	Mandaat	Raad	van	Bestuur	Koepel	
LDE

–	Overleg	LDE	stad	Leuven

De dimensie ‘Pleasure’ binnen de 
RuimteVaart

Eén	van	de	vier	kernwaarden	van	onze	
organisatie	is	‘passie’.	De	RuimteVaart	
vindt	het	heel	belangrijk	te	werken	
vanuit	de	passies/talenten	van	mensen,	
vanuit	waar	de	goesting	bij	mensen	
zit.	Ook	binnen	onze	LDE-werking	
vertrekken	we	bij	individuele	mede-
werkers	in	hun	traject	eerst	van	waar	
mensen	sterk	in	zijn/enthousiast	voor	
zijn.	Gaandeweg	in	hun	traject	bouwen	
we	dit	op	naar	stappen	buiten	hun	
comfortzone.	Op	donderdagvoormid-
dag	bieden	we	medewerkers	ook	kans	
om	van	nieuwe	zaken	te	proeven:	eens	
meewerken	in	een	andere	deelwer-
king,	een	workshop	volgen,	ervaringen	
inbrengen	voor	beleidsadvies,	…	We	
vertrekken	zo	veel	mogelijk	van	waar	
goesting	rond	is	in	de	ploeg.	Het	biedt	
kansen	om	mensen	integraal	leerkan-
sen	te	bieden.

Ook	qua	duurzaamheidsacties	werken	
we	rond	die	thema’s	waar	binnen	de	
ploeg	‘drive’	rond	is.	We	bepalen	samen	
doelstellingen.	We	koppelen	ook	terug	
over	resultaten	om	het	enthousiasme	
gaande	te	houden.

Geef richting

2
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Rustpauze

Nu je een belangrijke etappe hebt afgelegd, wordt het tijd om even halt te houden. Misschien vind je een leuke 
plek aan een idyllisch strand, of bij een afgelegen meertje in de bergen waar je geniet van de stilte en het 
uitzicht, en waar je zuurstof kan bijtanken voor het vervolg. Tijd om even je dagboek of je blog erbij te nemen.

gids_101120_def_wire-o.indd   28gids_101120_def_wire-o.indd   28 10/11/2020   23:1510/11/2020   23:15



29

Het resultaat van het werk in deze fase kan je vast-
leggen in de online Sustatool. Daar is er ruimte om 
een tussentijdse stop in te lassen en wat er uit je 
denkoefening gekomen is ook neer te schrijven. 
In het volgende deel ‘concretiseer’ leggen we je 
nog een ander instrument voor dat toelaat om over-
zichtelijk je stappen in kaart te brengen, gekoppeld 
aan concrete acties. Dit is het ‘canvas voor wijzere 
actie’. Meer daarover in het volgende deel.

Het	resultaat	van	
het	werk	in	deze	fase	
kan	je	vastleggen	in	
de	online	Sustatool	
via	www.mvovlaan-
deren.be/sustatool/
geef-richting/
mijn-duurzaamheids-
beleid
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etappe 3

Je hebt je via reisgidsen ingelezen in wat jouw bestemming te bieden heeft. Je hebt samen met je reisgezel-
len en andere bekenden goed uitgekiend op welke wijze jullie de tocht willen aanvatten en wat jullie precies 
van de reis en de bestemming verwachten. Je verlangt er hevig naar om te vertrekken. De voorbereidingen 
hebben jouw goesting om de reis aan te vatten nog groter gemaakt en er ontstaat een ‘sense of urgency’. 
Onderweg naar de plek van bestemming zijn er echter tal van acties en activiteiten die jullie kunnen onderne-
men. De reisgidsen hebben jou zo veel informatie en mogelijkheden aangereikt dat je toch zal moeten kiezen 
welke acties en activiteiten je zal ondernemen. In deze etappe nodigen we je uit om je duurzaamheidsacties te 
inventariseren en concrete acties te kiezen en te prioriteren. 

Concretiseer

ACTIES

Komen tot wijzere acties

Formuleren en selecteren van acties

Acties toevoegen in de Sustatool

Nodig kritische vrienden uit

UIT HET LEREND NETWERK

Stad Gent – Duurzaamheidacties

Werkplus – Duurzaamheidacties
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STAP 1 

Inventariseren van duurzaamheidsthema’s
We vragen je nu om te inventariseren welke thema’s naar 
boven komen als belangrijke werkpunten voor jouw orga-
nisatie en de activiteiten die jouw organisatie onderneemt. 
Schrijf deze thema’s op een kaartje. Per kaartje noteer je 
één thema. 

STAP 2

Acties benoemen op basis van de duurzaamheids-
catalogus en brainstormoefening
Vervolgens ga je per thema op zoek naar voor jouw orga-
nisatie en activiteiten betekenisvolle acties, die bijdragen 
tot het vergroten van je positieve maatschappelijke impact 
en een meer duurzame organisatie van je activiteiten en 
werking. Je kan je daarbij laten inspireren door de duur-
zaamheidscatalogus in de Sustatool. Voor elk thema en 
bijhorende subthema’s zijn er tal van acties in de Sustatool 
als voorbeeld opgenomen. Deze acties komen allemaal uit 
de praktijk. 
Je kan ook zelf nieuwe acties formuleren, die helemaal op 
maat van je organisatie en van de te bereiken maatschappe-
lijke impact zijn. Het is handig als je daarvoor met een diver-
se groep van medewerkers en eventueel ook stakeholders 
een brainstorm organiseert. Via een brainstormoefening 
kunnen er onverwachte en inspirerende acties naar boven 
komen. 
En uiteraard kan je ook bestaande acties opnemen in de 
lijst van mogelijke acties. Dit kan leiden tot een groot aantal 
acties. Laat dit je niet afschrikken. De acties mogen zowel 
heel praktisch als eerder strategisch zijn. 
Noteer de acties op nieuwe kaartjes en leg ze onder de 
themakaartjes bij het passende thema.
 

  Formuleren en selecteren van acties

3

De Sustatool is opgebouwd rond 15 duurzaamheidsthema’s. 
Met die thema’s heb je uitgebreid kennis kunnen maken in 
de duurzaamheidsscan van de Sustatool. Als je de scan hebt 
ingevuld, heb je ook zicht gekregen op de thema’s waar-
rond je al meer of minder maturiteit hebt opgebouwd. We 
hebben je tijdens deze tocht ook kennis laten maken met de 
17 duurzaamheidsdoelstellingen en op basis daarvan zijn er 
mogelijks nieuwe duurzaamheidsthema’s naar boven komen 
drijven. 

concretiseer
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STAP 3

Selecteer acties 
Wellicht heb je nu een groot aantal duurzaamheidsacties ge-
formuleerd en is er behoefte aan focus en selectie. Er zijn tal 
van methodes om acties te selecteren. De inspannings- en 
impactmatrix1 ervaren we als een methode die onderschei-
dend vermogen heeft. 
Om na een brainstorm in de grote hoop van mogelijke acties 
overzicht te brengen en doordachte keuzes te maken, kan 
je een ‘Impact / Inspanning’ matrix gebruiken. Daardoor 
voorkom je dat je de eerste de beste actie plant (omdat je 
daar nu eenmaal eerst aan denkt) en uit het oog verliest dat 
je met minder inspanning meer resultaat kan behalen. 
Deze matrix deelt de mogelijke ‘acties’ in naargelang de 
impact die ze hebben op de realisatie van de doelstelling en 
de inspanning (tijd, geld, …) nodig om de gekozen actie in 
praktijk te brengen. 

INSPANNING
LAAG MATIG HOOG ZEER HOOG
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Meteen doen!
KT

1

Start op KT
Uitvoering op LT

2

Doen, 
eventueel LT
zie stap 3

4

Beter niet doen, 
eventueel parkeren

voor later

3

Er zijn vier velden of kwadranten: 
⊲  Veld 1: deze acties zijn gemakkelijk te realiseren en heb-

ben hoge impact op de doelstelling
⊲  Veld 2: deze acties hebben een grote impact en vergen 

veel inspanning
⊲  Veld 3: deze acties zijn heel moeilijk te realiseren en 

dragen zeer beperkt bij tot doelstelling
⊲  Veld 4: deze acties zijn wel makkelijk te realiseren en 

dragen weinig bij tot de doelstelling

Neem de lijst van acties die de doelstelling kunnen realise-
ren en ga voor ieder van de mogelijkheden na in welk veld 
ze het beste passen. 

Teken op een poster de matrix of projecteer het op white-
board en schrijf iedere actie op een post-it die in één van de 
vier velden van de matrix wordt geplaatst.

Focus op de acties in het eerste veld. In het geval dat hier 
weinig mogelijkheden staan, kun je uitwijken naar veld 2, 
goed wetende dat dit veel meer inspanning zal vragen.

STAP 4

Afstemming van de gekozen acties met jouw duur-
zaamheidsvisie
Zullen jouw acties bijdragen tot de door jouw gekozen 
richting?

1 https://beleidsplanning.socius.be/impact-inspanning-analyse/

gids_101120_def_wire-o.indd   32gids_101120_def_wire-o.indd   32 10/11/2020   23:1510/11/2020   23:15



33

Je hebt nu de acties gekozen waarop je op korte en langere termijn wil inzetten. Om die acties ook in de praktijk te kunnen 
brengen, is het zinvol om deze te concretiseren. Het canvas voor wijzere acties, ontworpen binnen de Art of Hosting-community, 
kan je daarbij helpen. Het is handig om het canvas ter hand te nemen met het kernteam met wie je de actie zal uitwerken.

Wat is de nood? Naam actie Visie & waarden

Kernteam & supervisor

Doel Wat Wanneer Follow up

Voor wie Communicatie

Hoe Middelen IMPACT

Zichtbaar

Onzichtbaar

Positief

Negatief

Bedoeld

Onbedoeld

Indicatoren

Methodes

Partners Stakeholders

Nodige competenties Wat doen we niet

Inzichten Onbeantwoorde vragen Volgende stap(pen) Verbinding met  
andere acties

Uitdagingen

C a n v a s  v o o r  w i j z e r e  a c t i e

  Komen tot wijzere acties

concretiseer

3

gids_101120_def_wire-o.indd   33gids_101120_def_wire-o.indd   33 10/11/2020   23:1510/11/2020   23:15



34

Dit canvas:
u helpt je om samen jouw acties bewuster vorm te geven
u helpt je jouw actie vorm te geven en kan ook gebruikt 

worden om je actie bij te sturen
u kan als een werkinstrument gebruikt worden 
u is handig als gesprekstool
u en is een opstap naar meten en het formuleren van  

indicatoren

Het canvas omvat verschillende elementen die je samen 
met je kernteam bespreekt en invult. Snel zal je merken in 
welke mate er binnen het kernteam verschillende perspec-
tieven leven over het concretiseren van je actie. Dat is iets 
dat we vaak later, bij het uitvoeren en in de wereld zetten 
van acties, opmerken. Het leidt ertoe dat we vaak al aan de 
slag zijn voor we merken dat we toch niet helemaal ‘on the 
same page’ waren met het doel van de actie, hoe we die 
actie willen uitvoeren, wie er nog meer bij betrokken moet 
zijn (partners en stakeholders), waar er uitdagingen liggen 
en waar we hulp bij nodig hebben. Maar ook wat weten we 
nog niet? Wat zijn nog onbeantwoorde vragen? 

Door bij het begin samen na te denken over deze aspecten 
die nodig zijn voor een succesvolle uitvoering en het realise-
ren van de gewenste impact, zal je misschien iets trager van 
start gaan. Maar gauw zal blijken dat dit uiteindelijk veel effi-
ciënter en effectiever is, dan dat je onderweg – als iedereen 
al in actiemodus is – deze afstemming nog moet realiseren. 
Dan zijn de sporen al getrokken of zijn de stappen al gezet 
en moet je op je stappen terugkomen om toch samen verder 
te gaan. 

Nog belangrijker wordt het om deze oefening te doen als je 
met externe partners samenwerkt om een actie te realiseren. 
Dan wil je collectieve impact creëren. Dat betekent dat er hel-
derheid is voor iedereen over de richting en het doel van de 
actie, dat er transparantie is over de rollen die elk opneemt, 
dat we samen weten aan welke randvoorwaarden nog moet 
gewerkt worden, dat we weten welk het resultaat is dat we 

willen bereiken. Tegelijkertijd kunnen er nog steeds onbeant-
woorde vragen zijn of weten we dat we in een bepaalde stap 
hulp zullen nodig hebben. Dat samen expliciteren, brengt rust 
én aandacht voor het inspelen op opportuniteiten onderweg. 

Het canvas voor wijzere actie nodigt je uit om te plannen, 
met bijzondere aandacht voor de eerste stap(pen), maar 
het onderweg zijn en het implementeren van je actie zal 
wat je doet ook beïnvloeden. Daarom dat het canvas je ook 
uitnodigt tot het formuleren van een follow-up afspraak om 
feedback te verzamelen. Het is een moment dat je als een 
soort barometer hanteert: waar staan we nu? Hoe staan we 
ervoor? Is iedereen nog mee? Is de energie goed? Zien we 
neveneffecten? Waar kunnen we meer van doen? En waar 
doen we beter iets minder van in de volgende stap?, ... Door 
dit te doen, blijft je actie levend én aanwezig bij elk van de 
betrokkenen. 

Je formuleert ook impactindicatoren: wat is de gewenste en 
zichtbare impact de je wil hebben? Wat is eventueel de niet 
zichtbare impact die het gevolg kan zijn van jouw actie? Wat 
is niet bedoelde negatieve impact? … Omdat het formuleren 
van indicatoren wel wat uitdagend kan zijn, hebben we hoe 
je tot indicatoren kan komen in een apart deeltje van deze 
roadmap voor je uitgewerkt.

Het	canvas	voor	
wijzere	acties	is	
ontworpen	binnen	de	
Art	of	Hosting-com-
munity,	Meer	info:		
www.artofhosting.org
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  Nodig kritische vrienden en  
kijken samen naar het canvas

Door kritische vrienden uit te nodigen, nodig je ook ver-
schillende perspectieven uit. Het is zinvol om die mensen te 
kiezen die je goedgezind zijn – zeker bij nog niet helemaal 
mature acties die nog wat kwetsbaar zijn – en nodig hen uit 
hun ervaringen en kennis in te brengen. Je bent op zoek 
naar de mensen die aanmoedigen én de moeilijke vragen-
stellers onder je kritische vrienden. Door die collectieve 
intelligentie aan te spreken, zal je meer zicht krijgen op hoe 
je de acties in de wereld kan zetten, met het meest kans op 
gewenste positieve impact en zo minimaal mogelijk onbe-
doelde negatieve impact, en wat daarvoor nodig is. 

Je brengt je kritische vrienden samen in een aangename, 
ontspannen en ietwat informele setting. Dat nodigt men-
sen uit om vrij én authentiek te spreken. Je stelt je actie en 
het canvas voor, waarna jouw kritische vrienden feedback 
kunnen geven. Boeiende gidsvragen die jouw kritische 
vrienden kunnen helpen en waarmee jij ook waardevolle 
feedback krijgt, zijn: 

⊲  Wat waardeer je?
⊲  Wat kan je versterken?
⊲  Waar heb je vragen bij? 
⊲  Heb je tips en suggesties? 
⊲  Welke inzichten komen er naar boven? 
⊲  Welke ervaringen heb je die je kan delen? 
⊲  ….

Veel van de organisaties zullen uiteraard meerdere acties 
formuleren en meerdere canvassen maken. Het kan bijzonder 
boeiend zijn om alle acties en canvassen samen te brengen 
tijdens een workshop met jouw kernteams, partners, stakehol-
ders en kritische vrienden. Je kan ontdekken welke acties el-
kaar versterken en eventueel zelfs verzwakken. Maar via een 
rotatiesysteem kan je in verschillende groepjes de canvassen 
bespreken en de acties tot een hoger niveau brengen.

Dat is collectieve intelligentie ten top, die bovendien 
uitnodigt tot het creëren van collectieve impact. Diverse 
genodigden zullen misschien een steentje willen bijdragen, 
een randvoorwaarde kunnen vervullen, met hun organisatie 
betrokken willen zijn, een antwoord kunnen geven op je 
onbeantwoorde vragen, … 

Zo ontstaan sterke collaboratieve en impactrijke netwerken 
en een meer duurzame samenleving.

  Acties toevoegen in de Sustatool

In de Sustatool kan je bij ‘Concretiseer’ je acties invoegen. 
Deze acties zie je dan in je dashboard tevoorschijn komen. 
In deze stap kan je ook de doelstelling van een geselec-
teerd thema aanpassen zodat dit meer past in de context 
van jouw eigen organisatie. Dit doe je door op ‘Bewerk’ te 
klikken.

concretiseer

3
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Acties m.b.t. gezondheid en welzijn 
van de werknemers:
Met	een	werkgroep	van	13	VTI’s	zijn	we	
4	keer	samen	gekomen	om	te	zien	hoe	
we	een	gezondheidsbeleid	zouden	kun-
nen	vorm	geven.	Dit	heeft	geresulteerd	
in	de	oprichting	van	vier	werkgroepen:	
gezonde	voeding,	bewegen,	stoppen	
met	roken	en	mentale	weerbaarheid.
Voorstellen	voor	concrete	acties	zijn:
•	 Algemene	opvolging	door	een	ge-
zondheidscoach

•	 Voor	iedereen	een	opvulbare	wa-
terfles	en	infoflyer	om	het	drinken	
van	meer	water	te	bevorderen

•	 Vanuit	de	beweeg	werkgroep	kwam	
de	actie	om	beweeg-toestellen	te	
voorzien	op	de	werkvloer,	wat	voor-
alsnog	geen	concretisering	kreeg	
door	de	Corona	crisis

•	 De	werkgroep	mentale	weerbaarheid	
bracht	in	kaart	waar	je	terecht	kan	
met	psychische	problemen

•	 De	werkgroep	stoppen	met	roken	
werkt	eind	dit	jaar	een	voorstel	uit	
voor	een	extern	rookhok.

Acties m.b.t. duurzame verpakkingen 
in de cluster horeca:
•	 Samen	met	de	Dienst	Aankoop	is	een	
nieuw	raamcontract	aangegaan	met	
de	firma	King	waardoor	80	%	van	het	
wegwerp-verpakkingsmateriaal	nu	
duurzaam	is.

•	 Gebruik	van	een	bestelmodule	via	
dewelke	personeel	soep,	broodjes,	

salades,	pasta’s	en	wokschotels	kan	
bestellen.

•	 Soeppotjes	in	plastiek	werden	ver-
vangen	door	kartonnen	potjes	met	
Eco-plastiek	deksel	(80%	plantaardig)

•	 De	verpakking	van	broodjes	is	aange-
past	van	wit	papier	naar	gerecycleerd	
papier.

•	 De	salades/wokschotels	en	pasta’s	
worden	nu	in	karton	verpakt	met	
Eco-plastiek	deksel.

•	 In	de	restaurants	zijn	er	geen	in-
dividuele	verpakkingen	meer	voor	
sausjes	of	boter.

•	 Saus	staat	bij	de	saladbar	in	grote	
flessen.

•	 Boter	kan	gevraagd	worden	en	wordt	
dan	geleverd	in	een	kleine	portie	in	
een	stenen	potje.

•	 Als	je	in	de	restaurants	ter	plekke	
een	broodje	besteld,	wordt	dit	op	een	
bord	geleverd	om	ter	plaatse	te	nutti-
gen.	Enkel	broodjes	vooraf	besteld	via	
de	bestelmodule	worden	geleverd	in	
een	meeneem-zakje.

  Stad Gent – Duurzaamheidsacties
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  Werkplus – Voorbeeld Sustatool

3

concretiseer
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etappe 4

Voor je op reis vertrekt, spreek je met je reisgezel-
len af hoe je zal merken dat jullie nog steeds op de 
goede weg zijn. En dat je nog steeds met z’n allen 
de richting van je bestemming uitgaat. Je gaat een 
aantal mijlpalen afspreken die je zeker wil halen. Ze 
zullen je ook helpen om je traject bij te sturen als 
het landschap moeilijker en ruiger wordt of als je net 
de wind in de zeilen hebt. Misschien ga je dan wat 
trager of net veel sneller, en zal je nieuwe mijlpalen 
willen formuleren of je activiteiten aanpassen – zoals 
je fiets omruilen voor de nachttrein – om toch op je 
bestemming te geraken. 

Voer uit

ACTIES

UIT HET LEREND NETWERK

Vaststellen van jouw focus

Indicatoren formuleren

vzw Effect – Duurzaamheidsverslag

Formuleer normen voor de indicator

Indicatoren SMART maken
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In het canvas voor wijzere actie ben je acties gaan concre-
tiseren. Je hebt nagedacht en afspraken gemaakt onder 
andere over wie doet wat, hoe, met wie en wanneer? Het 
canvas omvat ook de vraag naar indicatoren en methodes, 
m.a.w. wat willen we zien gebeuren in onze organisatie en 
de samenleving ten gevolge van onze acties en hoe gaan 
we dit vaststellen. In het canvas gaat dit vooral over het 
gevolg van een activiteit of een actie. 

Bij het formuleren van indicatoren zal je goed moeten 
nadenken wat je precies wil weten. En wat je stakeholders 
van je willen weten. Daarom is het goed om jouw stakehol-
deroefening er terug even bij te nemen. Aan welke stake-
holders moet je wat rapporteren? Vaak gaat het hier over 
subsidiërende overheden en andere actoren die je – al dan 
niet – projectmatig financieren. Zij willen vaak specifieke 
indicatoren van je ontvangen. Aan welke stakeholders wil je 
graag communiceren over de impact van jouw activiteiten 
en het bestaan van jouw organisatie ‘tout court’? Dat zouden 
ook wel eens stakeholders kunnen zijn, die een directe 
invloed ervaren van jouw activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan 
je medewerkers en hun gezinnen, aan de bewoners in de 
buurt van jouw organisatie, aan partners waarmee je samen-
werkt. Het bijzondere is dat deze actoren in het dagelijkse 
reilen en zeilen van je organisatie in meerdere of mindere 
mate mee die impact creëren en ervaren. 

Om op het spoor te komen van zinvolle indicatoren, indica-
toren die betekenis hebben voor jouw werking en wie er op 
betrokken is, kan je enkele eenvoudige vragen stellen: 

u Welke verandering willen we zien in de omgeving door 
wat we doen? 

u Wat als we niet (meer) doen wat we doen? 

Het is erg zinvol om bij het vinden van die antwoorden en 
vervolgens ook indicatoren, ook je stakeholders te be-
trekken. En maak het concreet! Dat is hier de uitdaging: 
we blijven vaak in algemene termen praten. Hier wordt je 
gevraagd om te landen: het concreet te maken. 

Om echt de relevante dingen te gaan meten en dus daarop 
afgestemde indicatoren te ontwikkelen, kan het zinvol én 
ook wel een beetje uitdagend zijn, om je bijkomend de 
vraag te stellen: ‘so what?’ En die zelfs een aantal keer te 
herhalen. Dat kan wat vervelend aanvoelen, en dat is goed! 
Het brengt je tot de essentie van wat je wil meten. 

39

4

  Indicatoren formuleren

Voer uit
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Om tot indicatoren te komen is het handig om tot een focus te komen. We reiken enkele hulpvragen aan om tot een focus te 
komen. In de eerste plaats brengen we in kaart welke de indicatoren zijn die jouw belangrijkste stakeholders van je vragen.  
In de tweede plaats nodigen we jou uit om na te denken wat de indicatoren zijn die je zelf wenst te weten te komen.

  Vaststellen van jouw focus

Wie wil wat weten over jouw project? 
Lijst je belangrijkste stakeholders op en geef aan wat zij willen weten en welke 
indicatoren hier bij horen.

Stakeholders Wat willen ze weten? Indicatoren

Vlaamse overheid Een zicht hebben op de 
evolutie van de tewerkstelling 
van doelgroepwerknemers, 
opgesplitst naar geslacht en 
leeftijd. Dit is een bron van in-
formatie voor een leeftijds- en 
genderbewust personeelsbeleid.

Een zicht hebben op de door-
groei van je doelgroepwerk-
nemers via interne of externe 
doorstroom.

Aantal doelgroepwerknemers 
op 31/12 uitgedrukt in perso-
nen en VTE per leeftijdsgroep 
en per geslacht

Aantal doelgroepwerknemers 
dat intern is doorgestroomd 
tijdens het kalenderjaar

Aantal doelgroepwerknemers 
dat extern is doorgestroomd 
tijdens het kalenderjaar

Lokaal bestuur  
(Stad en/of OCMW)

Een zicht of een mobiele socia-
le kruidenier meer en beter de 
beoogde doelgroep bereikt dan 
een vast winkelpunt.

Evolutie in het aantal leef-
loners en asielzoekers die 
aankopen doen bij de (mobiele) 
sociale kruidenier.

Reguliere bedrijven  
in de regio

Samenwerking met reguliere 
bedrijven versterken voor 
groenonderhoud (bv. bedrij-
venterreinen) met een grotere 
diversiteit aan klanten.

Evolutie in verhouding sub-
sidies t.o.v. eigen inkomsten 
door activiteiten.
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Vragen Thema’s als basis voor indicatoren 

Welke verandering wil je zien in de omgeving 
door wat je doet? Wat ga je dan zien?

Kwaliteitsvolle en gezonde voeding voor wie 
het financieel moeilijk heeft

Klanten die het financieel moeilijk hebben 
voelen zich gesteund door de sociale krui-
denier

Klanten vinden bij de sociale kruidenier mo-
gelijkheden tot ontmoeting met lotgenoten en 
vrijwilligers waardoor hun sociaal isolement 
wordt doorbroken.

Wat als je niet meer zou doen wat je doet? 
Wat zou er dan niet meer zijn?

Alle	indicatoren	die	
de	overheid	vraagt	
van	de	lokale	dien-
steneconomie	kan	
je	vinden	via	www.
socialeeconomie.be/
sites/default/files/
documents/FAQ%20
duurzaamheidsver-
slaggeving_def_0.pdf

Stakeholders vinden het vaak ook belangrijk om op een niet-kwantitatieve manier 
iets meer te weten te komen over de impact van jouw activiteiten. En misschien 
wil jij dat ook. Dat kan bijvoorbeeld via interviews, cirkelgesprekken, verhalen 
vertellen, … Dit geeft meer context én betekenis aan de  
indicatoren. Het voelt echter en meer levend aan. Het zorgt voor connectie. Dat 
wordt ook wel eens ‘warme data’ genoemd, die je vooral via meer kwalitatieve me-
thodes zal verzamelen. Daar is in de Sustatool niet zo veel aandacht voor. Verder-
op reiken we je ook daarvoor enkele handvatten aan. 

Wat wil je zelf te weten komen dankzij de impact evaluatie?
Verzamel alle thema’s die bij je naar boven komen. Stel dat je een sociale kruide-
nier bent, een groendienst, een fietskoerier, … Welke verandering wil je zien in je 
omgeving? En wat zou er niet meer zijn als je er niet meer zou zijn? Of activiteiten 
niet meer doet?

Voer uit

4
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Kijk naar de thema’s die je hebt verzameld. Stel jezelf  
volgende vragen:

u Wat zouden allemaal indicatoren kunnen zijn?  
Verzamel in een brainstormfase verschillende mogelijk-
heden. Je kan je (daarna) ook laten inspireren door de 
indicatoren die al in de Sustatool zijn opgenomen. Als je 
je wil laten inspireren door indicatoren die zich meer in 
het sociale domein situeren, dan kan je voor inspiratie 
ook terecht in de Impactwizard (www.impactwizard.eu). 

u Wat zijn bruikbare indicatoren vanuit de vragen die je je 
gesteld hebt?  
Cluster. Beoordeel. Schrap. Je mag best streng zijn. 

u Ga na of je indicatoren hebt gekozen op zowel output, 
outcome als impact niveau. 
Er zijn 3 soorten indicatoren. 

 ⊲ Output-indicatoren zeggen iets over het aantal men-
sen, producten, … dat je bereikt of maakt. Bijvoorbeeld 
het aantal vormingen dat je geeft, het aantal groentepak-
ketten dat je verkoopt, het aantal mensen met een be-
perking die je bereikt, het aantal mensen dat tevreden is 
over wat je organiseert of verkoopt, … Het kan ook gaan 
over de mate waarin je bijvoorbeeld meer of minder CO2 
produceert. 

 ⊲ Outcome-indicatoren hebben betrekking op de ver-
andering die je ziet bij de doelgroep die je bereikt. Was 
er een verandering in gedrag of attitude? Kunnen we 
een verandering observeren? Kunnen we een verbete-
ring in de levensomstandigheden of kwaliteit van leven 
vaststellen van de deelnemers? Bijvoorbeeld doordat de 
fietskoerier van de sociale kruidenier gezonde voedsel-
pakketten aan huis van bejaarden brengt, eten zij meer 
gezonde voeding en zijn er minder mensen die onder-
voed zijn. 

 ⊲ Impact-indicatoren gaat over de impact die je reali-
seert op het niveau van de samenleving. Ze vertellen 
iets over de levensomstandigheden van bijvoorbeeld 
de buurtbewoners of de impact van wat we doen op 
mensen die we niet rechtstreeks bereiken. Bijvoorbeeld 
de familie van de bejaarden aan wie we gezonde voed-
selpakketten bezorgen, voelt daardoor dat zij niet alleen 
staat in de zorg voor de levenskwaliteit van hun bejaarde 
vader of moeder. Bovendien als een positief neveneffect, 
heeft hun vader of moeder ook nog een extra sociaal 
contact. 

u Ga na of je voor elk aspect dat je wil evalueren één of 
meer bruikbare indicatoren hebt.  
Zet de indicatoren op een rijtje en kruis aan of je voor 
elk type indicator een bruikbare indicator hebt. De indi-
catoren moeten hier nog niet volgens de regels van de 
kunst geformuleerd zijn. Dat is een volgende stap. 
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Thema als basis  
voor indicatoren

Output
indicatoren

Outcome 
indicatoren

Impact
indicatoren

Kwaliteitsvolle en gezon-
de voeding voor wie het 
financieel moeilijk heeft

Aantal kg fruit en groen-
ten die de sociale krui-
denier wekelijks verkoopt 
voor een betaalbare 
prijs aan mensen die 
het financieel moeilijk 
hebben

Aantal klanten die het  
financieel moeilijk 
hebben die elke week 
minstens één keer om 
kwaliteitsvolle en gezon-
de voeding komen

Het aantal mensen die 
het financieel moeilijk 
hebben en die klant zijn 
bij de sociale kruidenier 
die thuis koken met verse 
groenten.

Meer mensen die zich 
gezond voelen in de buurt 
waar de sociale kruide-
nier zich bevindt

Klanten die het financieel 
moeilijk hebben voelen 
zich gesteund door de 
sociale kruidenier

Aantal klanten die het  
financieel moeilijk 
hebben en die ervaren 
dat er bij de sociale 
kruidenier tijd is voor 
een luisterend oor.

Aantal klanten die ver-
tellen dat ze zich welkom 
voelen met hun verhaal 
bij de sociale kruidenier

Meer mensen die zich 
minder eenzaam en meer 
verbonden voelen in de 
buurt van de sociale 
kruidenier

Aantal klanten die het  
financieel moeilijk 
hebben en die ervaren 
dat er bij de sociale 
kruidenier tijd is voor 
een goed gesprek

Aantal klanten die bij 
de sociale kruidenier 
bijkomende hulp heeft 
gekregen die hen helpt 
om hun leven weer op 
de rails te zetten

Aantal klanten die actief 
gebruik maakt van het 
vrijwilligersplatform als 
zij praktische hulp nodig 
hebben bij iets

Voer uit

4
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  Welke bruikbare indicatoren kies je? 
En maak ze SMART. 

Bepaal de indicatoren die je overhoudt voor deze evaluatie 
en formuleer ze accuraat. Dat betekent dat je jouw indicator 
SMART maakt. Soms voegen we daar ook een ‘I’ aan toe 
zodat de indicator ook Inspireert. Dan heb je een SMART-I 
indicator. Dat brengt ook een beetje luchtigheid in iets dat 
soms als lastig ervaren wordt. Want ondertussen willen we 
wel vooruit en weten wat onze impact is. De goesting om te 
weten wordt in deze fase vaak groot. Mensen – managers, 
medewerkers, de doeners… – willen aan de slag.

Het kan zinvol zijn om ook je stakehol-
ders in deze oefening te betrekken. 
Het is goed mogelijk dat zij er mee 
kunnen voor zorgen dat je je indicato-
ren accuraat formuleert, mede omdat 
zij betrokken zijn op wat je doet. Mis-
schien hebben zij bijkomende kennis 
over de haalbaarheid van de indicator 
die je vooropstelt. Misschien kunnen 
zij je helpen om een bepaalde indi-
cator mee te bereiken, net omdat zij 
zich betrokken voelen op het eindre-
sultaat, namelijk de maatschappelijke 
impact die je wil bereiken. Door hen te 
betrekken kunnen zij mee – soms op 
een bijna onzichtbare wijze – voor het 
maatschappelijk draagvlak zorgen van 
wat je doet. 

We geven je ook enkele aandachts-
punten mee waar je kan op letten bij 
het formuleren van je indicatoren.
 
⊲  Zegt de SMART(I)-indicator (nog 

steeds) iets over de vraag die je wil 
beantwoord zien?

⊲  Heb je voor elke indicator een 
duidelijke en toegankelijke bron? 

⊲  Bepaal een baseline of het nul-
punt. 

⊲  Zorg dat je je indicator herhaalbaar 
op dezelfde manier kan vaststellen

⊲  Zorg dat het haalbaar en betaal-
baar is om de data te  
verzamelen.

M
S

R
A

I

T

Specifiek
De indicator moet
eenduidig zijn.

Meetbaar
De indicator moet uitgedrukt 
kunnen worden in een cijfer.

Acceptabel
Voor iedere indicator 
moet een haalbaar doel 
vooropgesteld worden.

Relevant
De indicator moet exact uitdrukken 
wat de organisatie te weten wil komen.

Tijdsgebonden
De indicator moet 
periodiek worden 
gemeten.

Inspirerend / Innovatief
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Het formuleren van een norm geeft je een streefdoel. Het is 
enerzijds goed om die te formuleren. Anderzijds moet je er 
ook op letten dat je hier niet rigide mee omgaat. Een indica-
tor en een norm moeten als haalbaar én zinvol aanvoelen. 
Als een norm betekenisloos wordt of een strikt gegeven 
wordt, zodat mensen niet meer bewust willen zijn van de 
gevolgen van wat ze doen, dan bereik je het tegenover-
gestelde van wat je wou bereiken. Een indicator en norm 
mogen uitdagen en moeten inspireren tot positieve actie die 
bijdraagt aan een positieve maatschappelijke impact. 

In de Sustatool kan je ook een evolutie van jouw acties en 

indicatoren bijhouden. Dat doe je bij ‘voer uit’. Voor elke 
actie kan je de maturiteit en de materialiteit aangeven, naar-
gelang de stand van zaken van jouw actie en de context van 
jouw organisatie. Via een kleurencode kan je per geselec-
teerde actie de evolutie weergeven. De indicatoren kan je 
activeren door de gevraagde informatie in te vullen en te 
bewaren. Het is ook mogelijk om de indicatoren zelf op maat 
te maken en een norm te bepalen, zodat deze volledig in 
overeenstemming zijn met de werking van jouw organisatie. 
Hiervoor klik je op de knop ‘Bewerk’. 
Daar kan je een overzicht vinden van talrijke dataverzame-
lingsmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief (zie verder). 

SMART(I)-indicator Welke norm stel je voorop?

Aantal klanten die het financieel moeilijk 
hebben die dit jaar elke week minstens één 
keer om kwaliteitsvolle en gezonde voeding 
komen.

Minstens 50% van de klanten die het  
financieel moeilijk hebben komt elke week 
minstens één keer om kwaliteitsvolle en 
gezonde voeding.

Aantal klanten die dit jaar aangeven dat ze 
zich met hun verhaal welkom voelen bij de 
sociale kruidenier.

Minstens 80% van de klanten geeft dit jaar 
aan dat ze zich met hun verhaal welkom 
voelen bij de sociale kruidenier.

  Formuleer normen voor de indicator

Voer uit

4
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Maak je meetplan op: bij wie ga je welke indicator 
gaan bevragen, wanneer, hoe en door wie? 

Nu je goed weet welke indicatoren je wil verzamelen, kan je 
een meetplan opstellen. Het meetplan helpt je te bepalen 
voor welke indicator je welke databronnen gaat gebruiken, 
hoe je data gaat verzamelen en wie je daarvoor gaat aan-

spreken, maar ook wie de data zal verzamelen en of de mid-
delen voor handen zijn om te doen wat je plande te doen. 

Als je je wil verdiepen in alle mogelijke methoden van data-
verzameling, verwijzen we je graag naar de impactwizard.eu. 
Daar kan je een overzicht vinden van talrijke dataverzame-
lingsmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief (zie verder). 

Als	je	je	wil	verdiepen	
in	alle	mogelijke	me-
thoden	van	dataver-
zameling,	verwijzen	
we	je	graag	naar	
impactwizard.eu.

Wat zijn de vragen 
voor je impactanalyse?

Welke indicatoren 
kunnen je helpen om 
deze vraag te beant-

woorden?

Welke data zijn al 
beschikbaar?

Welke data moeten je 
nog verzamelen? 

Welke databronnen 
kunnen de nodige infor-

matie verschaffen? 

Hulpvragen bij 
het verzamelen van data

Wanneer en hoe vaak 
kan je data verzamelen? 

Wens je vergelijkbaar-
heid van data? 

Wie verzamelt de data? 

Kan de dataverzameling 
gebeuren binnen de tijd 
en middelen die 
beschikbaar zijn? 

Gebeurt de data-
verzameling op een 
ethische manier? 
Wat is er nog nodig?  

gids_101120_def_wire-o.indd   46gids_101120_def_wire-o.indd   46 10/11/2020   23:1510/11/2020   23:15



47

Analyse en interpretatie van de data

Nu je jouw data hebt verzameld, ben je toe aan de analyse 
ervan. Dat vraagt een grote zorgvuldigheid. Het is daarom 
goed dat je met meerdere ogen naar de data kijkt. Je zal 
immers een verband moeten leggen tussen de verzamelde 
data en de activiteiten die je uitvoert. 
Een van de belangrijkste vragen daarbij blijft steeds: in 
welke mate kan je een ogenschijnlijk effect ook echt toe-
schrijven aan wat je hebt gedaan. De beste manier om dat te 
doen is als je een controlegroep hebt, maar dat is niet altijd 
evident. Het is makkelijker om de outputindicatoren aan 
jouw activiteit toe te wijzen dan de impactindicatoren. Dat 
is een reden te meer om ook warme data te verzamelen die 
je context geven en je de linken helpen leggen tussen jouw 
activiteit en de effecten ervan (zie verder).
Daarnaast kan je ook op zoek gaan naar vergelijkingsmate-
riaal. Zijn er andere organisaties in jouw sector die dezelfde 
indicatoren hebben verzameld? Zijn er sectorindicatoren 
bepaald die een vergelijkingsbasis kunnen vormen?
Als je verschillende jaren na elkaar dezelfde data verzamelt, 
kan je ook boeiende inzichten opdoen. Bijvoorbeeld hoe 
het aanpassen van je activiteiten om nog meer op maat 
van een kwetsbare doelgroep te werken, een invloed heeft 
op de tevredenheid van die doelgroep, de levenskwaliteit 
van hen en eventueel zelfs van de buurt! Hoe mooi is dat? 
Een aanmoediging dus om ondanks en naast de verplichte 
dataverzameling ook op regelmatige basis zelf zinvolle data 
te verzamelen!

Verzamel ook warme data

Zoals we eerder aangaven is het erg relevant om ook ‘warme 
data’ te verzamelen. Warme data zijn data die relationele en 
contextuele informatie omvatten. Warme data worden vooral 
verzameld via meer kwalitatieve dataverzamelingsmethoden 
die ook de context van je impact in kaart brengen. 
Om even terug te gaan naar het voorbeeld van de sociale 
kruidenier die een fietskoerierdienst aanbiedt voor het 
bezorgen van gezonde voedingspakketten aan bejaarden. 
Je zal door het verzamelen van warme data op een veel 
eenvoudigere manier te weten komen wat de neveneffecten 
zijn van deze activiteiten. 
Dat kan je door open interviews te doen, mensen uitnodigen 
om verhalen te vertellen over wat het voor hen betekent 
wat je doet , … Je zal versteld staan van de rijkheid aan 
informatie die dat bezorgt! En over wat je te weten komt 
over de reikwijdte van je impact, positief en misschien ook 
onbedoeld negatief. Dat laatste is ook iets dat je met kwan-
titatieve data veel moeilijker in al zijn dimensies in kaart zal 
krijgen. 
Daarnaast kan warme dataverzameling ook je duurzaam-
heidsrapportering stofferen en context geven aan de 
kwantitatieve indicatoren. Het integreren van verhalen, een 
interview, citaten zorgt er ook voor dat de lezer zich meer 
verbonden zal voelen met jouw organisatie en met wat je 
doet. Warme data dragen een sterk empathisch vermogen 
in zich, waardoor de lezer van jouw duurzaamheidsrappor-
tering misschien een steentje wil bijdragen aan wat je doet. 
Dat is altijd mooi meegenomen!

Voer uit

4
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  vzw Eff ect – Duurzaamheidsverslag
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Voer uit
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etappe 5

De herinneringen aan je boeiende reis, waar er onderweg niet alleen veel te zien, maar ook te beleven was, 
met interessante ontmoetingen én ook momenten van rust en stilte, blijven niet voor eeuwig hangen.  
Misschien ben je een getalenteerd fotograaf, die achteraf alles bundelt in een zelfgemaakt album. Of je houdt 
dagelijks een dagboekje en notities bij, waar je later, als je alles nog eens doorleest, heel blij van wordt.  
Misschien maak je ook wel een blog of een écht reisverslag dat je ook deelt met vrienden, kennissen, familie, …  
Het sluitstuk van je reis op weg naar duurzaamheid is de fase van rapporteren.

Rapporteer

Over duurzaamheidsrapportage kan je op zich een volledi-
ge gids schrijven. Zo werden er in 2016 door de Vlaamse 
Overheid verschillende workshops georganiseerd waarop 
maatwerkbedrijven en lokale diensten economie onderne-
mingen werden uitgenodigd om de kneepjes van het vak te 
leren. Toen is er volledige syllabus uitgegeven (voor wie je 
de projectpartners steeds mag contacteren). Als algemeen 
kader werd vertrokken van het Global Reporting Initiative 
(GRI), een internationaal gekend kader voor duurzaamheids-
rapportage. Voor veel organisaties in de lokale diensteneco-
nomie is een rapportage in deze mate van detail vaak 
nogal hoog gegrepen. Vandaar dat we hier, naast een korte 
toelichting over het doel van duurzaamheidsrapportering, 
je vooral inspiratie willen meegeven onder de vorm van 
concrete voorbeelden van duurzaamheidsrapporten. We 
reiken je ook een aantal handige tools aan om je verslag op 
een vlotte en aantrekkelijke manier zelf te maken. Of je kan 
het ook uitbesteden natuurlijk, keuze en variatie in vorm en 
inhoud genoeg! 

Ook de Vlaamse Overheid vraagt jaarlijks aan de LDE sector 
om te rapporteren over een aantal verplichte indicatoren, 
maar uit je duurzaamheidsverslag kan je zeker en vast nog 
meer halen om te communiceren naar je stakeholders. Om 
duidelijkheid te krijgen over wat de overheid precies ver-
wacht, kan je best even gaan kijken op de FAQ pagina van 
WSE over duurzaamheidsrapportage.

Zelf een duurzaamheidsrapport maken 

Vites – Duurzaamheidsverslag

TOOLS

UIT HET LEREND NETWERK
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  Doel van het duurzaamheidsrapport

In de laatste stap van de Sustatool methodiek kan je op ba-
sis van alle acties en indicatoren een helder duurzaamheids-
verslag opmaken. In een duurzaamheidsverslag ontstaat 
een duidelijk beeld van het duurzaamheidsbeleid van jouw 
organisatie. De globale doelstelling van een duurzaamheids-
verslag is niet enkel te laten zien wat je hebt bereikt, maar 
vooral ook hoe je dat hebt bereikt. Het laat toe om op een 
transparante manier te communiceren met stakeholders 
over de duurzaamheidsprestaties van je organisatie. 

Wie maatschappelijk “verantwoord” zegt,  
zegt best ook “verantwoording”. 

Hoe krijg je de meerwaarde van een duurzaamheidsverslag 
in je organisatie ‘verkocht’? Hier kunnen zowel externe als 
interne motieven voor genoemd worden.

Externe motieven:
⊲  “Aanspreekbaar zijn” op je werkwijze: verantwoording 

afleggen (vandaar: maatschappelijk verantwoord)
⊲  Transparante communicatie met diverse types stake-

holders, waaronder ook je klanten en de lokale overheid
⊲  Versterken overleg met partners en stakeholders met 

beter inzicht in hun wensen
⊲  Delen van innoverende ideeën m.b.t. producten en  

service
⊲  Gemotiveerde medewerkers die zich graag inzetten  

om je doelen te realiseren
⊲  Profilering als duurzaam bedrijf in de buitenwereld
⊲  Meer kans maken op openbare aanbestedingen  

waarin duurzaamheidscriteria worden opgelegd aan 
leveranciers

Interne motieven:
⊲  Nuttig vertrekpunt om de koers te bepalen voor de vol-

gende periode
⊲  Het nodigt uit om nieuwe doelen te stellen en nieuwe 

initiatieven te starten: verslag als middel om duurzaam 
beleid te ontwikkelen … en te monitoren

⊲  Medewerkers die fier zijn op het bedrijf waar ze voor 
werken 

⊲  Benchmarking: hoe doe ik het in vergelijking met 
anderen die een duurzaamheidsrapport opmaken met 
vergelijkbare activiteiten?

Om	duidelijkheid	
te	krijgen	over	wat	
de	overheid	precies	
verwacht,	kan	je	best	
even	gaan	kijken	op	
de	FAQ	pagina	van	
WSE	over	duurzaam-
heidsrapportage:	
www.socialeecono-
mie.be/sites/default/
files/documents/
FAQ%20duurzaam-
heidsverslaggeving_
def_0.pdf.

Rapporteer
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  Voorbeelden van  
duurzaamheids rapporten

Zoals al aangehaald, biedt het GRI kader een internationale 
standaard om te rapporteren over je duurzaamheidspresta-
ties. Het Global Reporting Initiative (GRI) produceert ‘s we-
relds meest volledige Sustainability Reporting Framework, 
om zo te komen tot meer transparantie van organisaties. Het 
Framework is een algemeen aanvaard systeem voor ver-
slaggeving over de economische, milieu-gerelateerde en so-
ciale prestaties van een organisatie. De thema’s die aan bod 
komen zijn dezelfde als in de MVO-scan (zie ‘analyseer’). 

Een omstandig duurzaamheidsverslag volgens de GRI richt-
lijnen, met mogelijk ook linken naar de SDG’s, vraagt echter 
heel wat voorbereiding en een aanzienlijke interne tijdsin-
vestering en expertise. Een aantal organisaties in de sociale 
economie leveren jaarlijks een parel van een duurzaam-
heidsverslag af dat volledig volgens dit kader is opgemaakt. 
Denk maar aan maatwerkbedrijven Compaan, Pro Natura, de 
Winning, Amival, … Hierbij onze excuses aan de ondernemin-
gen die we ongetwijfeld zijn vergeten. Via hun website vind 
je jaarlijkse een nieuwe link naar het duurzaamheidsverslag 
van het vorig jaar. 

Maar het kan ook dat je beperkt bent in tijd en middelen, en 
toch het onderste uit de kast wil halen om op een transpa-
rante manier te communiceren naar je stakeholders over 
hoe je je doelstellingen op vlak van People, Planet, Prospe-
rity, Partnerships en Peace, waarmaakt. Een ‘vaak gestelde’ 
vraag die we ook in het lerend netwerk geregeld opvingen 
is niet enkel ‘wie gaat dit allemaal maken’, maar ook ‘door 
wie wordt dit allemaal gelezen?’. Dit betekent allerminst dat 
alle tijd en moeite om een omstandig rapport te maken voor 
niets is, integendeel. Opteer je echter voor een beknopter 
duurzaamheidsrapport, zorg dan vooral voor iets wat visueel 
sterk is en de aandacht vestigt op de voor jou belangrijk-
ste parameters en evoluties. Niet alles hoeft in cijfers en 
indicatoren te worden uitgedrukt. Zoals we al aanhaalden in 

Wil	je	meer	te	weten	
komen	over	GRI,	dan	
kan	je	terecht	op	
www.mvovlaanderen.
be/thema/duurzaam-
heids%C2%ADver-
slaggeving.

het deel ‘voer uit’ van deze gids, kunnen beelden en getui-
genissen van klanten, medewerkers, partners, … vaak even 
veelzeggend zijn.

Als je geen volledige studie van GRI wil maken, maar toch 
op zoek bent naar een inhoudelijk onderbouwd en attrac-
tieve vorm van duurzaamheidsrapportage, kan je je volop 
laten inspireren door de verslagen van andere organisaties. 
Vanuit de deelnemers aan het lerend netwerk, en een aantal 
anderen, kunnen we alvast ook enkele beknoptere duur-
zaamheidsverslagen als voorbeeld meegeven.
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Compaan:	www.compaan.
be/uploads/2019/06/com-
paan-duurzaamheidsver-
slag-impact-18.pdf

Amival:	a-kwadraat.be/con-
tent/nieuws/17-duurzaam-
heidsverslag-2018/20190513_
duurzaamheidsverslag_digi-
taleversie.pdf

Pronatura:	pronatura.be/
photos/190618-duurzaam-
heidsrapport-2017-2018.pdf

De Winning:	storage.
condros.eu/Uploads/dewin-
ning/files/duurzaamheids-
rapport2018_dewinning_
cvv_02072019.pdf

Vzw Effect:	www.vzweffect.
be/files/document/bestand/
dzhverslag2018.pdf

Stel je bij het bekijken van de verschillende types verslagen, 
lang of kort, zakelijk of creatief, … , telkens een aantal vragen 
om na te gaan wat voor jou het meest geschikte format kan 
zijn:
⊲  Selecteer één of meerdere verslagen die je aanspreken.
⊲  Wat spreekt je er in aan?
⊲  Wat zou haalbaar zijn voor jouw activiteiten?
⊲  Hoe denk je het proces aan te vatten in jouw organisatie? 
⊲  Hoe ziet je stappenplan om te komen tot dit type van 

duurzaamheidsverslag er uit? Wie ga je betrekken?

Via de link naar de website van MVO Vlaanderen kom je 
onderaan de pagina nog op tal van andere voorbeelden 
van duurzaamheidsrapporten uit de sociale economie en 
daarbuiten. Ook verslagen uit de profit sector kunnen voor 
jou inspiratie bieden. De verslagen van Alpro of Lidl kunnen 
beschouwd worden als toonaangevend maar ook zeer 
omstandig. Een ander voorbeeld van een helder maar toch 
goed onderbouwd rapport vanuit de SDG’s, is dat van de 
veiling Belorta.

Ook in de Sustatool is er in het gedeelte ‘rapporteer’ een 
mogelijkheid om een uitdraai te maken van je duurzaam-
heidsacties en indicatoren. Hoe dit eruit ziet, is afhankelijk 
van hoe ver je bent meegegaan in het vervolledigen van de 
online tool voor elk onderdeel. Hetgeen je op je scherm te 
zien krijgt is echter op dit moment nog niet downloadbaar 
in overzichtelijk format. Misschien komt dit er in een latere 
versie van de Sustatool sterker uit.

Ga op zoek en ontdek, en je vindt zeker een format dat bij 
jouw organisatie past!

5

Spoor 2:	www.spoor2.be/
duurzaamheidsverslag

Vites:	issuu.com/ingrid.der-
oo/docs/vites_2018_duur-
zaamheidsverslag?utm_
source=conversion_succes-
s&utm_campaign=Transac-
tional&utm_medium=email

Alpro:	www.alpro.com/benl/
over-alpro

Lidl:	corporate.lidl.be/nl/
duurzaamheid

Belorta:	www.belortaprofes-
sional.be/nl/duurzaamheid

Ecoso:	www.dekringwinkel.
be/imgv2/documenten_9/
Jaarverslagen/ECOSO%20
Duurzaamheidsrapport%20
2019_LR.pdf

voorbeelden
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u Infographics bevatten de belangrijkste feiten en cijfers, 
grafieken, korte uitleg en eenvoudige illustraties. Ze zijn 
gemakkelijk online te delen, waardoor ze krachtig zijn 
om te communiceren met een extern publiek. Wat leuk 
is aan een infographic is dat ze verschillende dimensies 
van rapportering samenbrengen, waaronder data en de-
sign. Een infographic helpt je ook na te denken over wat 
de essentiële informatie is die je wil delen met externe 
stakeholders, nl. waarom wil je iets delen (why), wat wil je 
delen (what), hoe wil je dat doen (how) en aan wie (who). 

u Illustraties zijn ook een aantrekkelijke manier om te 
communiceren én ze zijn aantrekkelijk voor een groot 
publiek. In tegenstelling tot infographics, zijn illustra-
ties meestal met de hand getekend en hebben ze wat 
vaardigheid nodig. Het is belangrijk om in gedachten te 
houden dat als je culturele referenties gebruikt, deze 
mogelijk niet voor iedereen toegankelijk zijn. Hoewel je 
hiermee een groot publiek kan bereiken, is dit misschien 
niet voor elke stakeholder de meest geloofwaardige 
manier van communiceren. Ken je stakeholders en zet 
illustraties in voor het juiste publiek. Aarzel niet de hulp 
in te roepen van mensen die hierin bedreven zijn. En wie 
weet, is het maken van illustraties wel een verborgen 
talent van één van je medewerkers!

u Dashboards geven realtime gegevens weer in een inter-
actief online formaat. Real-time gegevens worden meest-
al gebruikt voor interne communicatie. Het bouwen en 
bijwerken ervan kan wel wat tijd en middelen vergen. 
En het is zinvol als het ook helpt om betere beslissingen 
te nemen. Bepaal welke belangrijke informatie u op uw 
dashboard wilt hebben om verwarring bij gebruikers te 
voorkomen. Indien je tot een beperkt aantal kernindica-
toren zou kunnen komen én je wil inzetten op real life 
transparantie in externe communicatie, kan je er ook aan 
denken om een realtime dashboard voor externen te 
maken. 

u Foto’s helpen om aan storytelling te doen, het verhaal 
achter de cijfers te illustreren. Vergeet niet om toestem-
ming te krijgen bij het gebruik van foto’s met deelne-
mers. Wees waakzaam dat je in je enthousiasme niet 
onbedoeld bijdraagt aan stereotypering. 

u Grafieken en diagrammen worden gebruikt om kwanti-
tatieve gegevens te visualiseren. MS Excel-spreadsheets 
kan je daarbij helpen zodat ze automatisch worden 
bijgewerkt met de gegevens. 

  Tools om zelf een duurzaamheidsrapport te maken

De vorm en omvang van de duurzaamheidsrapporten kan erg verschillen, maar wat ze gemeenschappelijk hebben is de aan-
dacht voor het visualiseren van de duurzaamheidsacties en sprekende indicatoren. Er zijn tal van manieren om de gegevens 
die je verzamelde te visualiseren. 

Meer	weten	over	the	
infographics?	Kijk	
dan	op	https://blog.
adioma.com/what-is-
an-infographic/
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Geïnspireerd? Je kan een professional in datavisualisatie 
uitnodigen om je te helpen. Maar misschien heb je zelf 
creatieve kriebels, is een medewerker hierin beslagen of 
heeft er talent voor, wil je zelf experimenteren binnen een 
beperkt budget. Dan zijn dit een aantal handige tools die 
je kan gebruiken. De meeste van deze tools hebben een 
gratis basisversie, die je naargelang je visualisatie wensen 
betalend kan upgraden. 

⊲  Canva – www.canva.com
⊲  Pictochart – piktochart.com
⊲ Easel.Ly – www.easel.ly
⊲  Infogram – infogram.com

En wie weet wil je wel verhalen delen via audio of een film-
pje. Dan kan een podcast of het maken van een video heel 
zinvol zijn. Tools die je hiervoor kan gebruiken, zijn bijvoor-
beeld Podbean en Kinemaster.

⊲  Podbean – www.podbean.com
⊲  Kinemaster – www.kinemaster.com

 

Heb je nog  
meer zin gekregen  

om aan de slag te gaan? 
Fijn, veel succes! 

5

Rapporteer
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  Vites – Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag 2019

Activiteiten

Medewerkers

Cijfers

ViTeS DNA

   41.8% subsidie, 58.2% eigen inkomsten

   

Sociale Tewerkstelling
Armoedebestrijding

Duurzaam

KRINGWINKELS

= 8.6% meer omzet tov 2018

GROENDIENST

MEDEWERKERS

713
TEVREDENHEIDSPERCENTAGE

89%

INSTROOM =    

= UITSTROOM   

SAMEN WERKEN
SAMEN GROEIEN

Hergebruik 3 645 931 kg
Recyclage 5 698 302 kg

    Restafval     744 390 kgINSTROOM =    

9 443 669 kg

ENERGIESNOEIERSPRODUCTIE-OPDRACHTEN

VEILI
GHEID

EFFICIËNTIE ZORGKWALITEIT

MAATSCHAPPELIJKE  MEERWAARDE RENDABILITEIT

ENCLAVEWERKING

MANNEN62%
VROUWEN

5856 UREN OPLEIDING

95630 BEGELEIDINGSUREN

38%

LE
RE
ND

NE
TW
ER
K
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Rapporteer
Ecologische duurzaamheidViTeS in 2019

februari

meijanuari

april

maart

juni

› Oude fietsbanden worden mooie riemen 
  met gesp ism Velo

› Vertegenwoordiging duurzaamheidsevenement stad Vilvoorde

› Actieve medewerking “wereldwaterdag”:    
  ism scholen in Lubbeek, Laken en Halle

› Lanceren van de kringkast ism stad Halle
› Rondleiding  Agentschap integratie-inburgering in Heverlee 
› Dikke truiendag

› Deelname Top atelier
› Week van de gever

= 103 5035 bomen
=  4140 voetbalvelden bos

*berekening co2 besparing Kringwinkel op basis van branchegemiddelde kringwinkels Nederland

bomen
voetbalvelden bos

= 3022 woningen 
  verwarmd per jaar

BESPARING  CO2 UITSTOOT 

= 7555 ton*

Installatie van warmtepomp in nieuwbouw Heverlee.

Alle verlichtingspunten werden vervangen door LED verlichting 
in de winkels: Dilbeek, Asse, Heverlee en Vilvoorde. 
In Wespelaar werden alvast 20 verlichtingspunten vervangen 
door LED verlichting.

 › 11% minder elektriciteitsverbruik t.o.v. van 2018 
 › 3% minder gasgebruik t.o.v. van 2018 

Voorzien in eigen energieproductie: 253 557 kwh in 2019 door
› 864 zonnepanelen in Heverlee  
› 152 zonnepanelen in Wespelaar  
› 319 zonnepanelen in Vilvoorde 

Sensibiliseringsacties: 
› Deelname Wereldwaterdag  
› Geen peuken op de grond

Gebruik van regenwater als sanitair water in Wespelaar en Heverlee.

Aankoop van:
 › 2  Hybride personenwagens
 › 2 CNG vrachtwagens B
› 2 CNG vrachtwagens C
 › 4 elektrische personenwagens + installatie van
   duallaadpunten op 2 vestigingen.

Rittenplanning werd geoptimaliseerd + vertrekplaatsen 
uitgebreid om de rijafstanden te verkleinen.

ENERGIEPRODUCTIE EN – CONSUMPTIE

WATERVERBRUIK

VERGROENING VAN WAGENPARK
Klimaatacties kleuren in 2019 de maatschappij groener. 
Als Kringwinkel waren we trendsetter en blijven we een 
belangrijke speler voor een meer duurzame samenleving.

We proberen een aantal nieuwe winkelconcepten uit: De 
Kilomeet in Vilvoorde en Yuman in Brussel. De Kilomeet 
is een outlet waar we verkopen per kilo en per meter. 
Yuman is de eerste circulaire shoppingmall in Europa 
waar we met een exclusiever aanbod een specifieke 
doelgroep aanspreken.

Met de opening van de vernieuwde, zo klimaatneutraal 
mogelijke Kringwinkel in Heverlee en een bijkomende 
winkel in Asse maken we een doorstart met het merk 
Kringwinkel ViTeS.

In onze ateliers bekijken we hoe we hergebruik kunnen 
maximaliseren en recyclage verder optimaliseren. 

Duurzaamheid is de rode draad doorheen onze werking, 
in de winkels, in de ateliers en in onze partnerschappen. 
We zetten zwaar in op de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties. Voor het tweede jaar op rij 
behalen we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Het partnerschap ViTeS wordt eind 2019 hertekend. De 
Vlaspit stapt uit de groep. Mivavil, SPIT en Televil blijven 
samenwerken als ViTeS met als activiteiten Kringwinkel, 
enclavewerking,  groendienst en energiesnoeiers.

252 636 kg meer opgehaald t.o.v. van 2018.

Haalbaarheidsstudie voor de vermindering van de gemengde 
plastiek afvoer ism onderzoekscentra, universiteiten en reguliere
bedrijven.

VERMINDEREN VAN DE AFVALBERG

ViTeS zet in op duurzame partnerschappen 
en duurzame maatschappelijke acties. 
Alvast enkele voorbeelden

E

Sociaal duurzaam

augustus

juli september
› Samenwerking met de jeugddienst Anderlecht 
  voor inrichting jeugdlokalen

› Bezoek CVO op de werkvloer in het kader 
   van opleiding Nederlands
› Gastlocatie Leuven INC

› Kaftdag ism Warmkracht

november

oktober december

› Internationale dag tegen de armoede 
› Deelname Youca
› Spiticulum Wespelaar

› Winterhappening in de Kringwinkels
› People Made Leuven

› Inzameling dekens voor daklozenorganisaties 
› Studiebezoek delegatie Montenegro

Economische duurzaamheid

1 voltijdse tewerkgestelde 
doelgroepmedewerker749 139

klanten in De Kringwinkel

3 348 550 
verkochte stuks in De Kringwinkel

15 495  
gepresteerde uren door de Groendienst

9 973 
gepresteerde uren enclavewerking

115 
productieopdrachten
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MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

= NETTOWINST VOOR DE 
SAMENLEVING VAN € 14 494
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LEEFTIJDSCATEGORIE

STATUTEN

› Meest verkochte artikelen
   › Textiel: 906 164 stuks
   › Huisraad: 1 679 639 stuks
   › Boeken en muziek: 420 528 stuks

KOSTEN
€ 42 226

INDIVIDU
€ 1 398

BEDRIJF
€ 16 840

OVERHEID
€ 23 988

BATEN
€ 56 721

INDIVIDU
€ 6 231

BEDRIJF
€ 23 332

OVERHEID
€ 27 158

38 Landen van herkomst: 
  › 69% werknemers van  Belgische afkomst 
  › 31% andere afkomst

-25

4%  16%   22%     35%       23%

25-35 35-45 45-55 55+

Bedienden

Maatwerk-
medewerkers

Arbeiders LDE
Taalvloer-
vrijwilligers Brugprojecten Stagairs Jobstudenten

Vrijwilligers

Werkgestraften

Art 60
Activerende
Arbeidszorg Arbeidszorg116 370 72 39 58

7 47* 22 7* 13*

16*

129*

Aantallen zijn momentopname dec 2019, * tijdens 2019

Weverstraat 34, Asse

IJsbergstraat 6, Dilbeek

Bergensesteenweg 65, Halle

IJzerenmolenstraat 10 -12, Heverlee

Wandstraat 122, Laken

Diestsestraat 253, Leuven

Stwg. op Vilvoorde 193, Opwijk

Brusselsesteenweg 290, Overijse

Bergensesteenweg 386, Sint-Pieters-Leeuw

Mechelsesteenweg 588D, Vilvoorde

Nieuwstraat 20, Wespelaar

VU: Lieven Van der Stock, IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee

KRINGWINKEL VITES

In 2020 zullen we blijven werken rond onze drie basisdoelstellingen:

1. sociale tewerkstelling

2. minder afval door meer hergebruik en doorgedreven recyclage

3. armoedebestrijding

Ons duurzaamheidsengagement vertaalt zich in 2020 in concrete projecten: een nieuwe hub 
in Sint-Pieters-Leeuw, het nieuwe Q for WSE label,  het verdiepen van bestaande partnerschappen 
en het zoeken naar nieuwe, het behalen van het internationale certificaat van de VN (3 jaar 
Voka Charter Duurzaam Ondernemen) en de voortdurende innovatie op operationeel vlak.

Iedereen heeft recht op een volwaardige plaats in deze wereld.  ViTeS stelt alles in het 
werk om een inclusieve onderneming te zijn. Want een inclusieve samenleving, daar dragen 
wij graag onze steen aan bij. Het blijvend engagement om voor mensen die het moeilijker 
hebben toch een duurzame job te creëren, zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van velen. 
Dank je wel aan iedereen die dit mee mogelijk maakt: alle medewerkers, alle lokale en boven-
lokale overheden, alle bestuurders, alle klanten, alle brengers en al onze partners. Veel dank! 

WAT BRENGT 2020

Mivavil, Ateliers, Energiesnoeiers, Groendienst, Enclave, Olmstraat 348, Vilvoorde

5
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In de winter van 2018 lanceerde de Koepel Lokale Dienst-
economie samen met reisbegeleiders Signport en Hefboom 
voor sociaal en duurzaam ondernemen een oproep aan 
de LDE om deel te nemen aan een reis met als reisthema 
‘duurzaam LDE’ en de Sustatool als kompas. Zesendertig 
geïnteresseerden verzamelden op een winterdag in Brussel 
voor een infosessie. We leerden van Nathalie Bekx over 
wat er allemaal op het pad van een reiziger naar duurzaam 
ondernemen kan komen. Ervaren reizigers in sociaal en 
duurzaam ondernemen vertelden hun reisverhaal. 

Achttien organisaties van alle windstreken in Vlaanderen 
met uiteenlopende LDE-activiteiten melden zich aan om 
deel uit te maken van ons reizend gezelschap. Of meer 
formeel: het lerend netwerk. Om de reistijd in de vroege 
ochtenden te beperken, splitsten we de groep. Zo ontstond 
een Oost- en West-Vlaams gezelschap en een gezelschap 
uit Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. 

Het traject bestond uit vijf etappes waar je in deze roadmap 
hebt mee kunnen kennis maken. En misschien ben je onder-
tussen ook jouw reisweg naar meer duurzaam ondernemen 
aangevat. Signport en Hefboom voor sociaal en duurzaam 
ondernemen gidsten het gezelschap over bergen en dalen, 
langs heuvels en het Vlaamse platteland, op weg naar 
die eindbestemming. Een eindbestemming die, zoals De 
Colombus, misschien nooit helemaal zal bereikt worden. 

Dat maakt het proces en het reizen des te interessanter. Het 
maakt dat we open staan voor de magie van het onderweg 
zijn. Af en toe blikten we onderweg terug op de route en de 
etappes die we al samen hadden afgelegd. Dat was plezant, 
gaf moed en nieuwe ideeën. En vooral, we merkten dat we 
leerden van elkaar! Dat zette er sommige reizigers toe aan 
om een versnelling hoger of lager te schakelen, zodat niet 
alleen zijzelf een boeiend reisverhaal hadden maar dat ook 
hun medewerkers in hun organisatie konden aansluiten en 
de weg mee bewandelen. 

En zoals dat met reizen gaat, namen we onderweg afscheid 
van enkele reisgenoten. Sommige organisaties namen af-
scheid van reisgenoten die een ander land wilden verken-
nen, enkele organisaties gebruikten liever een ander kom-
pas en andere organisaties stelden hun reis uit. Er kwamen 
ook nieuwe reizigers de groep vervoegen. We eindigden 
onze groepsreis met reizigers uit tien organisaties. 

Aan het eind van onze duurzaamheidsreis namen we 
afscheid van ons bonte en boeiende reisgezelschap. We 
gingen terug naar huis: de deelnemers, de reisbegeleiders, 
de sherpa’s. Iedereen had inspiratie opgedaan, geleerd 
hoe anderen werken, en andere mensen en culturen leren 
kennen. We beluisterden de wens om de reisweg naar meer 
duurzaam ondernemen binnen de organisaties verder te 
zetten. Voor de reisbegeleiders was de tijd gekomen om te-

Je bent aan het eind gekomen van onze gids en wellicht heb je in jouw eigen organisatie een hele reis afge-
legd naar meer duurzaam ondernemen. Dat maakt wel eens nieuwsgierig naar het verhaal van andere reizi-
gers. Hoe hebben zij hun reis en de weg ervaren? Wat hebben zij aan het eind van hun reis bereikt? En hebben 
zij individueel gereisd of samen? En wat is de meerwaarde van samen reizen? 

HET LEREND NETWERK
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rug te blikken op de reisweg. Samen ontdekten we nieuwe 
paden, methodieken en tools, alternatieve kompassen die 
ons kunnen helpen om een volgende duurzaamheidsreis te 
maken. Die brachten we samen in deze roadmap. 

Maar na een tijdje ontstaat heimwee naar de reis en de er-
varingen die we opdeden. We wilden onze reisgenoten nog 
eens terug zien. We waren benieuwd naar hun verhalen: hoe 
zou het hen vergaan? Wat hebben ze ondertussen allemaal 
ondernomen? Want sociaal ondernemers zijn doeners. En 
ook onze reisgroep heeft niet stilgezeten. Enkele maanden 
na de laatste sessie verzamelden we nabij een station in 
Brussel en wisselden we onze verhalen uit. 

Wat heeft deelname aan het lerend 
netwerk gebracht voor de deel-
nemers? 

Werk structureel aan duurzaamheid

  “Ik heb me mee laten inspireren door het lerend 
netwerk. We hebben eerst een interne prospectie gedaan 
en we hebben gezien dat onze activiteiten op het vlak van 
duurzaamheid te ad hoc waren. De acties en kleine initia-
tieven stonden vaak op zichzelf. Onze deelname aan het 
lerend netwerk heeft er toe bijgedragen dat duurzaamheid 
nu een structureel element is van ons beleid.“

  “De tools die in het lerend netwerk gebracht zijn, 
zullen we ook gebruiken als we naar concrete acties zullen 
komen. Waar willen we naartoe, hoe, tegen wanneer, … We 
willen daarin ook de raad van bestuur meekrijgen, want dat 

zal belangrijk zijn om onze maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te behalen.”

  “Maatschappelijk ondernemen nemen we op in onze 
missie en visie. Het lerend netwerk en de Sustatool heeft 
ons geholpen om bijvoorbeeld volgende acties te onderne-
men: de aankoopprocedure gaat via het MVO-team, we her-
schrijven het arbeidsreglement en doen hierbij een diversi-
teitscheck, we bouwen de klusjesdienst om en werken meer 
met elektrische toestellen en vergroenen ons wagenpark. 
Maar het gaat niet enkel om acties te doen. We ontwikkelen 
nu een strategie op lange termijn. Onze budgetten voor 
MVO zijn voor 2020 vervijfvoudigd.” 
“Vroeger hanteerden we een driehoek waar we elke be-
slissing aan af toetsten: medewerker, klant, organisatie. Nu 
hebben we er een vierde pijler bij gemaakt: maatschappij.”

Participatie en gedeelde verantwoordelijkheid 
werkt

  “Vroeger was er één persoon verantwoordelijk voor 
de duurzaamheidsrapportering. We hebben nu de Sus-
tainable Development Goals vastgenomen met het heel 
managementteam. Daaruit zijn werkgroepen ontstaan, met 
medewerkers op alle niveaus waaronder doelgroepmede-
werkers. Iedereen moet deelnemen aan een werkgroep. 
Zowel directieleden, stafmedewerkers als medewerkers op 
de werkvloer maken deel uit van het team.” 

  “Toen ik de scan aan het maken was, was dat voor mij 
niet makkelijk. Ik weet dat mijn stad daar een beleid rond 
voert, maar als bij mij in het gebouw de lichten blijven bran-
den, dan moet ik me ook de vraag stellen: wat kan ik daar 
dan aan doen? Het gaat om bewustwording op alle niveaus. 
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Je bent een kleine speler binnen die grote stad en daar kan 
je kleine dingen in doen, maar je hebt ook het comfort van 
een bestuursploeg en bestuursakkoord die een duurzaam 
beleid wil voeren. Alle SDG’s spelen hierin zeker een rol. De 
waarden sijpelen door op het niveau van de medewerkers: 
openheid, betrokkenheid, creativiteit en doelgerichtheid.” 

  “Wat haal ik uit het lerend netwerk? Nog meer dan in 
het begin ben ik overtuigd van het belang om met duur-
zaamheid bezig te zijn: de 5P’s hou ik voor ogen. De interne 
en externe stakeholdersbenadering is erg belangrijk. Ik 
vind het een mooi samenwerkingsmodel: de organisatie als 
geheel is meer dan de som van de delen. Het is inspirerend 
om te horen hoe anderen het doen. Je kan iets leren over 
de aanpak van anderen. Je leert genuanceerd denken. Je 
wordt je bewuster van de complexiteit.” 

  “Uit de sustatool hebben we een lijst van acties ge-
maakt die we zouden kunnen uitvoeren. Ik ben met de lijst 
naar ons kernteam gegaan en we hebben dit besproken. 
We hebben besloten om alle medewerkers te bevragen. 
We gaan een participatieproces aan en willen hierbij veel 
mensen mee krijgen.” 

Duurzaamheid is geen charter, het is levensecht

  “Ik wil geen charter aan de muur hangen… ik geloof in 
acties op de werkvloer, ik geloof in resultaten, … ik geloof in 
mensen die zich verantwoordelijk voelen.” 

  “MVO wordt soms gebruikt als window dressing. Het 
gaat ook om die kleine dingen en een echt verhaal maken. 
We willen ecologie uitstralen en dat is iets anders!”

Leer van elkaar: je hoeft het warm water niet  
opnieuw uit te vinden

  “Het is fijn om te zien hoe andere mensen dezelfde 
vragen hebben en hoe we kunnen leren van de antwoorden 
die zij vinden op deze vragen. Het lerend netwerk heeft me 
dit inzicht gebracht.” 

  “Het belangrijkste dat ik heb meegekregen, is het leren 
van elkaar. We hoeven het warme water niet uitvinden. 
Bijvoorbeeld op het vlak van klimaat kunnen we met veel 
aan de slag gaan. Ook van reguliere bedrijven kunnen we 
leren.”
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'You	are	never	to	small	to	make	a	diff	erence'
Greta	Thunberg

gids_101120_def_wire-o.indd   63gids_101120_def_wire-o.indd   63 10/11/2020   23:1510/11/2020   23:15



64

Duurzaam  
ondernemen

IN 5  ETAPPES

Met deze 'reisgids' op zak leg je verschillende etappes 
af op jouw duurzaamheidsreis. Laat je inspireren door de 
diverse tools, voorbeelden en verhalen, en je zal merken 
dat het ‘op weg zijn’ minstens even uitdagend is als het 
uiteindelijke reisdoel.

G I D S  V O O R  D E  L O K A L E  D I E N S T E N E C O N O M I E
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