
2012

Aan de slag met verduurzaming
een praktische gids voor het MKB
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Inspireren in duurzaamheid
De FNLI heeft een innovatiepilot uitgevoerd met steun van het Platform 
Verduurzaming Voedsel, om een systematiek te ontwikkelen waarmee  
het MKB aan de slag kan met verduurzaming. Via deze gids worden  
de resultaten van de pilot en de kennis en instrumenten die uit de pilot  
zijn voortgekomen ter beschikking gesteld aan alle leden van de FNLI. 

Naast een beschrijving van de pilot geeft deze gids handvatten hoe het MKB 
verduurzaming in de praktijk kan oppakken, ondermeer via de Planetscan en 
Meaningful Productscan. Ook bevat de gids de ervaringen van vier MKB-bedrijven.

Meer info?
Wil je verduurzaming verder onderzoeken of heb je interesse in de methodiek? 
Neem dan contact op met Floor Uitterhoeve van de FNLI. FUitterhoeve@fnli.nl 

Deze gids is opgebouwd als een stappenplan, 
waarin we antwoord geven op zes vragen 
over verduurzaming in het MKB. 
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Pag 14 

VOORTGANG
Hoe ga je vooruit?

Pag 19

VERTALEN
Hoe vertaal je 

duurzaamheid in 
missie en beleid?

Pag 21 

ACTIVEREN
Hoe betrek je  

anderen hierbij?
Pag 25

COMMUNICEREN
Hoe breng je  

resultaten in beeld?
Pag 29

START

METEN IS WETEN
Waar begin je?

Pag 9 

mailto:FUitterhoeve%40fnli.nl?subject=FNLI%20-%20Verduurzaming%20MKB


VERDUURZAMING MKB I 3

Voorwoord  
Geachte lezer,

Voor u ligt een praktische gids voor verduurzaming 
in het MKB. Hierin presenteert de FNLI met trots de 
verduurzamingsmethode die in samenwerking met experts 
en een aantal MKB-bedrijven is ontwikkeld. Aan de hand 
van deze methode kunt u als MKB’er concrete, haalbare en 
economisch interessante stappen zetten om uw proces, 
product en bedrijf te verduurzamen.
 
De Nederlandse levensmiddelenindustrie zet zich actief in voor 
verduurzaming. Deze verduurzaming is een continu proces 
van verbetering van milieuprestaties, sociale omstandigheden, 
dierenwelzijn en economische resultaten in het gehele 
productieproces en de gehele productieketen. Het is een 
langdurig, complex en veelkleurig proces waarin diverse 
thema’s spelen en elk bedrijf zijn eigen afwegingen maakt al 
naargelang mogelijkheden, prioriteiten en bedrijfsmissie.

De FNLI wil dit proces stimuleren en faciliteren. Hierbij 
is het van groot belang dat we rekening houden met de 
heterogeniteit van onze achterban. Het MKB vormt de motor 
van de levensmiddelenindustrie en creëert met passie een 
grote toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. 

Het MKB heeft op het gebied van verduurzaming echter hele 
andere behoeftes en mogelijkheden dan het grootbedrijf. 
Door middel van een innovatiepilot onder het Platform 
Verduurzaming Voedsel heeft de FNLI daarom gewerkt aan 
de ontwikkeling van een systematiek die bij die behoeftes en 
mogelijkheden aansluit. 

Deze gids heeft als doel MKB’ers te enthousiasmeren en 
inspireren om met verduurzaming aan de slag te gaan. 
Verduurzaming is namelijk niet alleen goed voor mens, dier 
en milieu, maar vooral ook goed voor uw bedrijf! Ik nodig al 
onze MKB-leden dan ook graag uit om gebruik te maken van 
de tools en handvaten die in de gids worden aangeboden. 

Philip den Ouden
Directeur FNLI

‘Deze gids heeft als doel MKB’ers te  
enthousiasmeren en inspireren om met  
verduurzaming aan de slag te gaan’
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Duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van toekomstige gene raties  
om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te  
brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundt - 
land uit 1987. Deze definitie sluit mooi aan bij het MKB.  
Het MKB bestaat immers vaak uit familiebedrijven die de  
zorg voor de volgende generatie als vanzelfsprekend in hun  
genen hebben. Dit blijkt ook uit de manier van investeren.  
De pilotdeelnemers – waarvan er twee zelfs vijfde generatie 
bedrijven – investeren al generaties lang op een duurzame 
manier zonder daar grote ophef over te maken.  

People, planet, profit
Duurzame ontwikkeling staat ook voor de drie elementen 
people, planet en profit. Wanneer deze combinatie niet  
in balans is, zal een van de elementen eronder lijden. Krijgt 
winst teveel prioriteit, dan zal de mens of het milieu hiervan  
de dupe worden. Aan de andere kant is het winstkenmerk  
wel degelijk een essentieel onderdeel van ontwikkeling. De  
drie p’s worden door veel ondernemingen dan ook gebruikt  
als richtlijn voor maatschappelijk verant woord ondernemen. 

E-gids
Onze aanpak start met het ‘planet’ aspect. De impact van  
het bedrijf op het milieu, via water, energie en afval wordt  
in kaart gebracht. De ‘people’ kant heeft ook een plaats in  
de aanpak. Dit gaat om het motiveren van medewerkers  
en het bekijken van de ketenaspecten. Eerlijke handel en 
eerlijke teelt hebben immers betrekking op mensen buiten  
het bedrijf. Deze benadering levert lange termijnwinst op 
voor onderne mers en maatschappij. Hiermee krijgt ‘profit’ 
ook een plaats, essentieel voor de MKB’er.

Doen!
Het gaat om een ideaal evenwicht tussen ecologische, 
economische en sociale belangen. Sandalfon Sustainability 

ontwikkelde samen met de FNLI, KWA Bedrijfsadviseurs, The 
Terrace en TranspaRAbility een aanpak die aansluit op de 3 p’s 
maar vooral ook bij de praktijk van de MKB’er. Alles begint bij 
het productieproces. Daarna kan een bedrijf kiezen voor het 
verduurzamen van het product of de keten. Duurzaamheid  
krijgt vervolgens bijna als vanzelf een plek in de missie en visie. 
Geen standaardaanpak die begint bij missie of doel stellingen, 
maar een compacte, eenvoudige en pragmatische aanpak die 
past bij de aard van de MKB’er: gewoon doen!

Ilonka de Beer 
Programmamanager Pilot 

Sandalfon Sustainability

‘Een compacte,  
eenvoudige en prag-
matische aanpak die 
past bij de aard van 
de MKB’er’

Inleiding 



VERDUURZAMING MKB I 5

Thema 1: Water en bodem 
Verantwoord gebruik van water en 
het voorkomen van vervuilende 
emissies naar grond- en 
oppervlak tewater en uitputting 
van de bodem.

Thema 3: Emissie naar de 
lucht Het zo veel mogelijk 
vermijden van de uitstoot  
van broeikasgassen en  
overige schadelijke emissies 
naar de lucht.

Thema 5: Grondstoffen en 
reststromen Het voorkomen en 
terugdringen van de hoe veelheid 
afval, het goed benut  ten van 
reststromen en het tegengaan 
van voedselverspilling.

Thema 7: Duurzame Teelt  
en Biodiversiteit De bijdrage 
die het bedrijfsleven kan 
leveren aan de verscheidenheid 
aan dieren en planten  
(hoe groter, hoe beter).

Thema 2: Energie Verantwoord  
gebruik van energie en het streven  
naar zoveel mogelijk duurzame energie.

Thema 4: Transport Het realiseren  
van slimme logistieke systemen en  
het tegengaan van geluidsoverlast. 

Thema 6: Dierenwelzijn en 
diergezondheid De fysieke  
en de gevoelsmatige (wel-)
gesteldheid van dieren. 

Thema 8: Eerlijke handel 
Zorg dragen voor een 
menswaardig bestaan voor 
een ieder in de keten.

Niveau I 
Proces

Niveau II

Product
Niveau III 
Bedrijf

Thema 9: Interne 
betrokkenheid/ 
Arbeid 

De 9 verduurzamingsthema’s
In de pilot is uitgegaan van de negen verduurzamingsthema’s die zijn beschreven door het Platform Verduurzaming Voedsel. Deze duurzaamheidsthema’s typeren 
de aspecten die relevant zijn voor de levensmiddelenindustrie en de rest van de agro-foodketen. In de pilot is gewerkt volgens een piramidemodel, bestaande uit 
drie niveaus, waarin de negen thema’s gelaagd terugkomen. Bedrijven bepalen zelf op welk niveau zij willen instappen.

het betrekken van 
het personeel bij de 
verduurzaming van het 
proces en de producten. 

Het opnemen van 
duurzaamheid in  
missie en beleid en
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Duurzame teelt 
en biodiversiteit

Emissies naar 
de lucht

Energie Grondstoffen en 
reststromen

Water en 
bodem

Transport

Eerlijke handel

Dierenwelzijn en 
diergezondheid

Interne 
betrokkenheid/

arbeid

De niveaus

Integrale financiële benadering
Als je vanuit de boekhouding van een bedrijf naar duurzaamheid kijkt kun je in feite naar alle 
thema’s tegelijk kijken. De winst-en verliesrekening wordt als uitgangspunt genomen om een 
prioritering aan te brengen in potentiële verduurzamingsmaatregelen. Welke maatschappelijke 
issues zijn significant voor het bedrijf? Mogelijke investeringen worden geëvalueerd op financiële 
haalbaarheid en nieuwe prestatie-indicatoren worden gedefinieerd. Deze aanpak kan ondersteund 
worden door het accountancy adviesbedrijf TranspaRAbility. 

Bedrijf  
Bedrijf vormt de top van de piramide. Voor de MKB-bedrijven is dit thema vertaald  
naar interne betrokkenheid en activering van personeel en het omschrijven  
en verankeren van duurzaamheid in de missie en het beleid van het bedrijf. 

Product  
Product vormt de middelste laag en wordt gevormd door thema’s gerelateerd  
aan het product en de productieketen: eerlijke handel, dierenwelzijn en  
duurzame teelt.

 
 
Proces 
Proces vormt de basis van de piramide en bevat vijf verduurzamings thema’s.  
Dit zijn thema’s gerelateerd aan de interne processen van het bedrijf. Met het 
monitoren op deze thema’s wordt direct de milieu-impact in kaart gebracht,  
inclusief mogelijkheden voor verbetering en kansen op deze gebieden.  
De analyse en verbetering op deze thema’s vormt de basis van verduurzaming. 

‘Aan de basis van een duurzaam 
eindproduct liggen duurzame  
processen in een duurzame keten’

Niveau III

Niveau II  

Niveau I



VERDUURZAMING MKB I 7

Exter uit Zaandam
Het bedrijf Exter uit Zaandam maakt hartige aroma’s voor de levensmiddelenindustrie, al meer dan  
70 jaar. De producten geven kant-en-klaar-maaltijden, soepen, vlees vis en snacks een authentieke smaak. 
Het bedrijf werd in 2005 overgenomen van DSM en opereert sindsdien onder eigen naam. Exter is wereld  -
wijd geen grote marktspeler, maar wel een flexibele en klantvriendelijke zakenpartner, zegt Ad Van Vugt, 
directeur van Exter. Exter heeft het hele bedrijfsproces zelf in handen, van productontwikkeling tot en met  
de marketing in meer dan 40 landen.

‘Je hoort als bedrijf  
fatsoenlijk met je mensen  
en je omgeving om te gaan’

Ondernemer aan het woord

VERDUURZAMING MKB I 7
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‘Met hergebruik van reststromen valt ook geld te verdienen’

Ad van Vugt,  
directeur van Exter:
 
‘Voor Exter is duurzaamheid niet alleen kostenbesparing 
of iets waar de omgeving om vraagt. Het hoort gewoon 
zo. Je hoort als mens en als bedrijf fatsoenlijk met je 
mensen en je omgeving om te gaan. De pilot heeft ons 
niet alleen duidelijk gemaakt hoeveel we eigenlijk al 
doen maar ook wat er beter kan. Het belangrijkste inzicht 
uit de pilot voor mij is dat je over verduurzaming moet 
communiceren, eerst binnen en dan buiten je bedrijf.’ 

Duurzame 
teelt

CO2-reductie

Energieverbruik Afvalpreventie Waterverbruik

Transportreductie

Eerlijke handel

Dierenwelzijn

Betrokkenheid
medewerkers

Product

Bedrijf

Proces

Keuze: procesverduurzaming
Exter koos voor verdieping op het gebied van procesver duurzaming. Samen met KWA 
Bedrijfsadviseurs keek het bedrijf naar mogelijkheden tot kostenbesparing voor afvalwater.  
Er is inzicht ontstaan in de vervuilingsbronnen van het bedrijf. Ook zijn de mogelijkheden 
bekeken voor het efficiënter gebruiken van restwarmte.  

Cradle to Cradle 
‘Wij zoeken als bedrijf naar methoden om uit reststromen van de levensmiddelenindustrie 
hoogwaardige andere producten te maken. Dit zou je een vorm van Cradle to Cradle kunnen 
noemen. Vaak worden reststromen van de levensmiddelenindustrie verwerkt in veevoeder of 
het wordt verbrand. 

Als je die reststoffen op een bepaalde manier behandelt, kun je er ook smaakstoffen van  
maken die naar vlees, groente of kaas smaken. We kunnen daardoor het productieproces 
goedkoper maken. Met Cradle to Cradle valt dus ook geld te verdienen. En dat is niet 
onbelangrijk voor een MKB’er!’

VERDUURZAMING MKB I 8
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Waar begin je?  
     

Meten is weten
Veel MKB-bedrijven vragen zich af:  
‘Hoe kunnen wij actief aan de slag  
met duurzaamheid?’, of ‘Wat kunnen 
wij doen om onze impact op het  
milieu te verkleinen?’ Duurzaamheid  
als absoluut einddoel bestaat niet.  
Het is een continu proces van staps-
gewijze verbetering van milieu- 
presta ties, sociale omstandig heden  
en economische welvaart in het  
gehele productieproces en keten.  
De eerste stap bij verduurzamen is 
analyse en inventarisatie. 

2

3
4

5

6
METEN  

IS WETEN

VOORTGANG

VERTALEN

ACTIVEREN

COMMUNICEREN

START 1

VERDUURZAMING MKB I 9

DUURZAME ACTIES
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Product of procesverduurzaming
Elk MKB-bedrijf biedt een product of 
een dienst aan. Het proces daarachter 
wil je graag verduurzamen, dat is 
beter voor het milieu en ook voor de 
portemonnee. De FNLI legt in haar 
verduurzamingsbeleid de nadruk op 
procesverduurzaming, wat ook de 
basis van deze pilot vormt. Daarna 
is het aan bedrijven zelf of zij kiezen 
voor een verdieping van deze proces-
verduurzaming, of aan de slag gaan  
met productverduurzaming  
(Niveau II). 

De Planetscan en de Meaningful 
Productscan
Eenvoudig gezegd wil een MKB’er 
gewoon aan de slag. Met gegevens 
die makkelijk beschikbaar zijn en tegen 
lage kosten. De Planetscan, die speciaal 
voor de pilot ontwikkeld is door KWA 
Bedrijfsadviseurs, vormt de basis van 
de procesaanpak, waarmee elke MKB’er 
eenvoudig kan beginnen. De MKB’er kan 
naast de milieu-impact van het bedrijf 
ook kijken naar de impact van producten 
op de omgeving. De systematiek blijft 
laagdrempelig en flexibel, terwijl de 
focus ligt op concrete resultaten. Voor 
bedrijven die zich willen richten op de 
verduurzaming van hun producten heeft 
The Terrace een Meaningful Productscan 
beschikbaar. 

Missie, interne activatie, betrokkenheid

Toeleveranciers

EISEN/WENSEN EISEN/WENSEN

Klanten en 
andere

stakeholders

Duurzame 
producten

Duurzame 
grondstoffen

Duurzaam
Bedrijfsproces

Niveau I: Proces

Niveau II : Product

Niveau III : Bedrijf

DUURZAAM MKB: 3 NIVEAUS ‘De systematiek is  
LAAGDREMPELIG�EN�mEXIBELd
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Speciaal voor MKB-productiebedrijven is in het kader van de FNLI pilot 
de Planetscan ontwikkeld door KWA Bedrijfsadviseurs. Bedrijven 
kunnen met de Planetscan op eenvoudige wijze in kaart brengen  
hoe zij scoren op het gebied van de vijf verduurzamings thema’s: 
energieverbruik, waterverbruik, emissies en reststromen en transport.

Proces verduurzamen
De Planet scan
Kort samengevat:

Eenvoudig invulformat in Excel dat 
toegespitst kan worden op het type bedrijf. 1
2
3

5
4

6
Vastleggen van besparingsdoelstellingen 
per bedrijf of cluster van bedrijven.

Met informatie in een factsheet kunnen 
bedrijven communiceren over hun 
verduurzamingsprestaties en ambities.

De milieu-impact over meerdere jaren is 
direct grafisch inzichtelijk.

Monitoren van energie, water en 
reststromen (gebruik en kosten) in de tijd, 
zowel in absolute hoeveelheden als in relatie 
tot omzet en productie.

Inzicht
De Planetscan biedt inzicht in mogelijke verbeteringen op het 
gebied van milieuprestaties. De informatie uit de Planetscan 
kan gebruikt worden in interne rapportages en externe 
communicatie. Bovendien geven de cijfers de mogelijkheid 
voor anonieme vergelijking met andere bedrijven. MKB-
bedrijven kunnen op die manier van elkaar leren. Daarmee 
geeft de Planetscan antwoord op de volgende vragen:
• Waar sta ik nu als bedrijf als het gaat om verduurzaming?
• Waar kan ik als bedrijf de grootste duurzaamheidswinst 

boeken en tegelijkertijd geld besparen?

Voordelen 
De Planetscan is bij alle pilotbedrijven ingevuld en besproken. 
Een voordeel van de Planetscan volgens de pilotdeelnemers, 
is de bundeling van informatie. Dit is een stap waar veel 
MKB’ers in de praktijk meestal niet aan toe komen. De scan 
biedt bovendien duidelijke handvatten voor het bepalen 
van de stappen die een bedrijf kan zetten op weg naar 
verduurzaming. Naast vermindering van de milieu-impact 
heeft verduurzaming vaak ook positieve financiële gevolgen. 
Dat wordt vrij eenvoudig helder als je aan de slag gaat met 
de Planetscan. 

De Planet Scan

Vergelijking van meerdere deelnemende 
bedrijven, ofwel: benchmarking. 

VERDUURZAMING MKB I 11
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Door het inventariseren van energieverbruik van een bedrijf of een specifiek product, creëer je bewustwording en inzicht. Met die gegevens 
kun je vervolgens de voetafdruk van het bedrijf of het product bepalen. Dit is een eerste stap richting een energie managementsysteem dat 
besparings maatregelen direct zichtbaar maakt. 

 Voorbeeld van een invulsheet van de Planetscan 

Energie  !581.000

Reststromen  !75.000

Water  !273.000

Voetafdruk bedrijf: energie, reststromen en water in 2011 (kosten in euro’s)1
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 Overzicht in de tijd: totaalkosten energie, reststromen en water  
 (per ton productie)
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Bedrijf A in reeks 
met alle deelnemers

Prijs inkoop 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inkoop inkoop grondstoffen 2 !/ton ton 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

inkoop !/ton ton

inkoop verpakkingsmateriaal !/ton ton

SEV*

Productie MJ/ton ton 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

MJ/ton ton

MJ/ton ton

Totaal productie ton 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Omzet ! 5.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 2.500.000 4.500.000

2012 2013 2014

Doelstelling (efficiency verbeterin tov vorig jaar in % per ton (uitgangspunt 2o12 is gem. 2009 t/m 2011) 5% 5% 5%

Prijs handling

Reststromen kunststoffen 2 !/ton ton 10 20 20 10 10 10

papier 2 !/ton ton 10 10 10 10 10 10

glas !/ton ton 10 10 10

blik 1 !/ton ton 10 10 10

GFT 1 !/ton ton 10

overige !/ton ton

Totaal afval ton 40 30 50 40 30 20

De weergegeven getallen zijn van een fictief bedrijf

Benchmarking: vergelijking energiegebruik met andere bedrijven  
uit de branche. 

VERDUURZAMING MKB I 12
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Product verduurzamen 
De Meaningful    
Productscan 

Vragen om de duurzaamheid van een product te bepalen: 

Product beoordelen
Op basis van de thema’s zoals  
gefor muleerd door het plat form 
Verduurzaming Voedsel kun je als 
producent een product beoordelen.  
De vragen in het kader rechts 
kunnen je hierbij op weg helpen.  
Wil je echter nog een stap verder 
gaan dan is de Meaningful 
Productscan de juiste tool.

De Meaningful Productscan geeft 
duidelijk heid over hoe producten op 
verschillende verduurzamingsthema’s 
scoren. De keten wordt in twee 
richtingen in kaart gebracht:
 1) Achterwaarts, richting leveranciers
 2) Voorwaarts, richting afnemers
 
  

1  Dit verduurzamingsthema is breder getrokken dan oorspronkelijk      
 gedefinieerd door Platform Verduurzaming Voedsel

Bedrijven kunnen kiezen voor de Meaningful Productscan van  
The Terrace. Dit is een checklist waarin de score per product op 
verschillende thema´s wordt aangegeven. We lichten hierbij drie 
thema’s uit: duurzame teelt, eerlijke handel en dierenwelzijn.

Duurzame teelt

Een maximale score betekent dat de 
herkomst van de ingrediënten bij het 
bedrijf bekend is. Duurzaamheids-
overwegingen (watergebruik, impact  
op biodiversiteit, bestrijdingsmiddelen) 
zijn meegenomen als aankoopcriteria. 

Dierenwelzijn

De score wordt bepaald voor dierlijke 
ingrediënten en de mate waarmee er 
gekozen wordt voor diervriendelijkheid, 
bijvoorbeeld het gebruik van scharrel-
vlees en eieren. Keurmerken kunnen  
dit soort keuzes verduidelijken.

Eerlijke handel

Het thema eerlijke  
handel lijkt voor Europees 
opere   ren de bedrijven niet 
altijd relevant. Toch kun nen 
hier nog veel verbete-
ringen in aangebracht 
worden. De discussie over 
de as  pec  ten van eerlijke 
handel vergroten het 
bewustzijn en het levert 
meer trans parantie op. 

Duurzame teelt

Lokale inkoop
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Verpakking

PRODUCT

Dierenwelzijn

- Zijn de dieren waar ik producten van gebruik vrij van dorst, 
honger, stress, angst, pijn, verwondingen en ziektes? 

- Kunnen de dieren waar ik producten van gebruik natuurlijk 
gedrag vertonen?

Eerlijke handel

- Worden de rechten van werknemers gehandhaafd?
- Ontvangen telers en tussenhandelaren een eerlijke prijs voor 

hun producten?
- Hoe zit het met de arbeidsomstandigheden van het bedrijf  

waar ik mijn ingrediënten/producten inkoop?
- Kan ik ingrediënten kopen met bestaande, onafhankelijke 

keurmerken?

Duurzame teelt en grondstoffen1  

- Uit welke schakels bestaat de keten voordat de producten bij 
mijn bedrijf binnen komen?

- Door welk bedrijf worden de producten die ik inkoop gemaakt?
- Weet ik waar mijn grondstoffen vandaan komen? Zo ja, zijn de 

grondstoffen/ ingrediënten lokaal verkrijgbaar? Wat is hiervan 
de impact op het milieu?

- Welke duurzaamheidsthema’s spelen er bij mijn toeleveranciers?
- Brengen de producten die ik inkoop schade toe aan het milieu? 

Bijvoorbeeld in termen van CO2-uitstoot, lozing van afval of 
vervuild water, emissies door het gebruik van meststoffen 
en gewasbeschermingsmiddelen etc.? Kan ik onze invloed 
gebruiken om hier verbetering aan te brengen?

- Worden de grondstoffen aan mij geleverd met minimaal gebruik 
van verpakkings materiaal? 

- Kan ik ingrediënten kopen met bestaande, onafhankelijke 
certificering (al dan niet met keurmerk)?

VERDUURZAMING MKB I 13
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Wat kun je doen?
 

Duurzame acties
Duurzaam ondernemen loont. 
Het bespaart kosten, verbetert de 
concurrentiekracht van een bedrijf,  
het draagt bij aan een goede 
reputatie en de wereld wordt er ook 
nog beter van! Uit de Planetscan en 
de Meaningful Productscan kunnen 
acties voortvloeien op proces- en 
productniveau. 
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Acties op procesniveau

Energie
Afstelling van de utilities
Hierbij kun je denken aan stoom, persluchtgeneratie en 
koelinstallaties. Zo is de condensortemperatuur van een 
koelmachine vaak te hoog ingesteld (een zomerstand in de 
winter). Elke graad verlaging van de condensortemperatuur 
bespaart 2% compressorenergie. Een buitentemperatuur-
regeling op de koelmachine verdient zicht dan ook snel terug. 

Perslucht verlaging
Bij verlaging van de druk in het persluchtnet met 1 bar, wordt 
er 7% compressorenergie bespaard. In de meeste bedrijven 
is een persluchtdruk van 6 tot 6,5 bar prima haalbaar, terwijl 
7 tot 8 bar vaak gangbaar is. Dit is dus onnodig hoog. 

Optimalisatie van warmte-uitwisseling 
Met name bij was-, kook- en pasteurisatieprocessen 
verdienen (extra) warmtewisselaars zich snel terug.  
Het mes snijdt daar namelijk aan twee kanten.  
Bij pasteurisatie wordt de ingaande stroom verwarmd  
en de uitgaande stroom gekoeld. Met een (extra) 
warmtewisselaar bespaar je dan zowel stoom voor  
het verwarmen als elektriciteit voor het koelen.

Water
Optimalisatie afvalwaterbehandeling
Soms is het mogelijk met een kleine ingreep zoals een  
filter of een lokale vettenafscheider de totale vervuilingslast  
van het afvalwater drastisch te verminderen. Het is tenslotte 
makkelijker om een klein debiet met veel vervuiling te 
behandelen dan om diezelfde verdunde vervuiling uit de 
totale afvalwaterstroom te halen. 

Toepassen van meer droge voorreiniging 
Door de productieruimte voorafgaand aan de natte  
reiniging droog voor te reinigen worden er minder dure 
vervuilingseenheden op het riool geloosd. Ook kun je 
besparen op warm water voor schoonmaak. Dit kan  
met een industriële (natte) stofzuiger. Het basis idee is:  
‘Niet wegspuiten maar opzuigen’.

Grond- en reststoffen
Optimalisatie afvalscheiding
Afvalscheiding kun je vaak nog verder optimaliseren,  
via bronscheiding. Restafval wordt vaak voor een forse  
prijs afgevoerd terwijl met bijvoorbeeld schone vet-  
en kunststoffen geld verdiend kan worden. 

Bekijk de afvalverwerking 
Het loont om eens goed te kijken wat de afval - 
verwerker doet met bedrijfsafval. Zo is het niet ondenkbaar 
dat de afvalver werker een forse prijs in rekening brengt 
terwijl een derde partij er geld voor betaalt.

Transport
De belading 
Besparing op transport kun je realiseren door kritisch te kijken 
naar de belading van vrachtwagens en de leveringsfrequen-
tie. Zijn er producten te bundelen? Kan er minder vaak maar 
in grotere hoeveelheden worden aan- of afgevoerd? Vaak zijn 
grondstoffen in bulkverpakking aanzienlijk goedkoper en het 
scheelt ook in verpakkingen en laadruimte. 
  
Emissies
Optimalisatie koelmiddelen
Hoewel de huidige koelmiddelen minder agressief zijn  
voor de omgeving dan de vroegere cfk’s, zijn ze toch nog 
schadelijk voor het milieu en de ozonlaag. Kijk eens naar 
optimalisatie van de koelmiddelen en de beperking van 
lekkages. Kies je voor een koelinstallatie met een kleine 
koudemiddeleninhoud? Dan wordt de kans op lekkage 
aanzienlijk verminderd.  

Acties op procesniveau en productniveau
Twee pilotbedrijven zijn door KWA Bedrijfsadviseurs geholpen bij het vaststellen van mogelijkheden en oplossingen op het gebied van proces verduur zaming.  
Op basis van de Planetscan zijn prioriteiten gesteld. Twee andere bedrijven hebben met The Terrace gekeken naar de mogelijkheden van productverduurzaming.  
De gehele keten werd hierbij betrokken, zowel het eigen assortiment als de ingekochte grondstoffen en ingrediënten van de toeleveranciers. Gekeken is naar de 
herkomst van grondstoffen en ingrediënten, het aspect dieren welzijn en de samen stelling van het assortiment. 
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Inkoop van duurzame ingrediënten
De aandacht voor voedsel dat is verbouwd en verwerkt met 
respect voor mens, dier en milieu neemt toe. Hoe is het met 
de herkomst van onze producten gesteld? En welke winst valt 
hierin te behalen? Nadat de ingrediëntenlijst volledig in kaart 
is gebracht, kunnen er prioriteiten worden gesteld. Welke 
criteria willen wij hanteren ten aanzien van de inkoop van 
onze producten? Voldoen onze huidige leveranciers aan deze 
criteria? Hoe controleren we dat?

Aanpassen van het assortiment
Om de ambities van een bedrijf op duurzaamheid waar te 
maken kan aanpassing van het productassortiment en/of 
de inkoop van ingrediënten nodig zijn. Het verduurzamen 
van het productassortiment creëert economische en 
maatschappelijke waarde. Je kunt immers vaak nieuwe 
consumenten aantrekken, nieuwe markten betreden 
en profiteert van een betere reputatie. Bovendien kan 
productverduurzaming leiden tot kostenbesparingen 
(bijvoorbeeld door de reductie van het verpakkingen -
gebruik). Daarvoor is gezamenlijke inspanning van de 
ondernemingen in de hele voedselketen belangrijk. 

Verpakking van het product
Wordt er meer verpakkingsmateriaal gebruikt dan strikt 
noodzakelijk? Uit welk materiaal bestaan de verschillende 
verpakkingen? Kunnen de verpakkingsmaterialen hergebruikt 
worden? Wat moet er gebeuren zodat een verpakking de 

meeste duurzaamheidwinst haalt in termen van afval, 
opslag en houdbaarheid van een product? Het gaat in de 
levensmiddelenindustrie om het zoeken naar de balans 
tussen het minimaliseren van het verpakkingsmateriaal,  
het garanderen van voedselveiligheid en het voorkomen  
van voedselverspilling. Het verpakken van kleinere 
hoeveelheden vereist meer materiaal. 

Gebruik van keurmerken
Keurmerken informeren over de milieu – en sociale 
omstandigheden waarin een product tot stand komt. Het is 
een handige richtlijn voor klanten of consumenten om een 
duurzame aankoopkeuze te maken. Het besluiten om een 
bestaand keurmerk te hanteren geeft een leidraad voor de 
bedrijfsvoering en ondersteunt in een duidelijke, objectieve 
communicatie naar buiten. Het Voedingscentrum geeft 
informatie over keurmerken voor voedingsmiddelen.  
Zie: www.voedingscentrum.nl.

Voorbeelden van keurmerken zijn: UTZ, Milieukeur en Beter leven. 

Acties op productniveau

Ook kun je gebruik maken van de Viswijzer en 
seizoensgebonden of streekproducten.
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‘Ook aan onze leveranciers  
vragen wij: ‘Wat doen jullie 
met het thema dierenwelzijn?’ 

VERDUURZAMING MKB I 17

Ruig Wild en Gevogelte is een echt familiebedrijf, gekenmerkt door een lange historie en landelijke bekend-
heid. Ruim een eeuw geleden begon de oprichter van Ruig met een winkel in Amsterdam. Mede door het 
grote succes breidde hij zijn assortiment flink uit. Inmiddels is het familiebedrijf Ruig uitgegroeid tot een 
bedrijf met een specialistisch en ambachtelijk assortiment rauwe en reeds bereide producten. Veel van de 
bereide producten worden in de eigen keuken gebraden, gekookt en gerookt.

Ruig uit Oostzaan

Ondernemer aan het woord
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Jan Ruig, algemeen directeur Ruig

Keuze: productverduurzaming
Ruig koos voor verdieping in productverduurzaming. De focus lag op profilering van het loka le 
karakter van de producten en dierenwelzijn. Ook zochten zij aansluiting met het duurzaam-
heidsbeleid van een ketenpartner. Ruig richt zich op transparantie en eerlijke marketing.

H-eerlijk
‘Wij leveren smakelijke en eerlijke producten. H-eerlijk! De mensen die voor onze producten  
kiezen, hebben het milieu hoog in het vaandel staan. Zij gaan voor kwaliteit en zekerheid van een 
goed product. Mijn persoonlijke drijfveer ligt erin om eerlijke Nederlandse producten op de markt 
te zetten. Het milieu, duurzaamheid, diervriendelijkheid zijn hier onderdeel van. Het is belangrijk 
dat mensen zich bewust zijn van waar zij mee bezig zijn.’ 
‘Als bedrijf groeien we stapsgewijs toe naar een duurzaam en eerlijk assortiment. We worden  
 ons steeds bewuster wat we doen. Ruig rijdt voor de bezorging met een trekker en oplegger op 
aardgas in Amsterdam en omgeving. De communicatie daarover is belangrijk. Dat moet je laten 
weten aan je klanten. Ook naar onze leveranciers toe. Ook met Sligro, waar Ruig het wild en 
gevogeltepakket verzorgt, zijn we fors met duurzaamheid bezig, zo werken wij samen in het 
project Eerlijk en Heerlijk.’ 

Jan Ruig, 
algemeen directeur Ruig

‘Door in het traject van de pilot mee te gaan 
werd het gedrag uit onze genen eigenlijk pas 
duidelijk. Die bewustwording is behoorlijk.  
We hebben veel geleerd van het proces waar 
we doorheen gaan. Zo staan we tegenwoordig 
stil bij alle producten en machines die we in 
Nederland kunnen kopen. Pas als een product  
of machine in Nederland niet bestaat, zoeken  
we verder in het buitenland.’

‘Wij versterken onze identiteit als organisatie met een reputatie’ 

Insecten

Leuk om te weten is dat Ruig sinds  
2008 mede-initiatiefnemer is van ‘Bugs 
Organic Food’. Dit project brengt eetbare 
insecten als voedsel op de Nederlandse 
markt. Naast voordelen als een nieuwe 
smaaksensatie en een hoge voedings-
waarde in combinatie met weinig vet, 
dragen insectenproducten bij aan een 
verminderde milieubelasting.
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Voortgang
Hoe goed doe je het eigenlijk?  
Om die vraag te beantwoorden is het 
niet nodig om een heel bedrijf vol 
te hangen met meters. Doorgaans 
kun je ook handig gebruik maken 
van metingen die al gedaan worden. 
Door hier slim naar te kijken, kun je 
al flinke stappen zetten. Hoe ga je vooruit?
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‘Ik kan met de informatie over het proces, zoals 
het energie- en waterverbruik ook beter sturen en 
beslissingen nemen’ Michel van Wijngaarden, directeur 

Overzicht genereren
Het is mogelijk om via de Planetscan een over-
zicht (per jaar) te genereren van onder meer:
- Energiegebruik per ton product
- Watergebruik per ton product
- CO2-productie per ton product

Het absolute verbruik en het verbruik in rela-
tie tot de omzet wordt grafisch weergegeven. 
Vervolgens kun je hierop gaan handelen.  
Weten vormt de basis voor slimme acties.  
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Bron: KWA Bedrijfsadviseurs

Informatie verzamelen
Elk bedrijf heeft een hoofdmeter voor gas, 
elektriciteit en water. Daarnaast zijn facturen 
van het waterschap en een afvalverwerker 
interessante bronnen van informatie. Hoe verloopt 
het energiegebruik over de dag? Welke trends 
zijn er te zien over de afgelopen jaren? En wat 
is het energie- en waterverbruik in het weekend 
als de productie stil staat? Het weekendverbruik 
is vaak eenvoudig te reduceren. Bovendien is 
het interessant om onderling relaties te leggen. 
Zoals de verhouding energieverbruik ten opzichte 
van productie of omzet. Die laatste twee worden 
wekelijks, zo niet dagelijks bijgehouden. Veel 
nuttige informatie is dus al beschikbaar. 

De Planetscan is een eenvoudige tool waarin  
deze gegevens worden verzameld en gecom-
bineerd. 

Monitoren
Nadat de keuze is gemaakt om adviezen over  
te nemen en tot actie te komen is het nodig om  
de vorderingen bij te houden. Ook hierbij kan de 
Planetscan goed als tool ingezet worden.  
Eventuele afwijkingen ten opzichte van de doel-
stelling worden duidelijk uit de resultaten van de 
Planetscan. Duurzaamheid is niet iets eenmaligs, 
het is een proces. En daar wil je iets over kunnen 
zeggen. Het is belangrijk om dat te blijven doen.  
Bijhouden wat je doet. Meten is weten.
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Vertalen 
Wat is het mooiste wat je als 
merk of bedrijf kunt doen voor 
de aarde? Voor de samenleving? 
Deze vragen motiveren je om 
op een andere manier naar je 
eigen bedrijf te kijken. Om helder 
te maken met welke motivatie 
een bedrijf opereert, worden de 
bedrijfsdoelstellingen gedefinieerd 
in een missie en visie. Hierin wordt 
ook de relatie gelegd met de 
verduurzamingsambitie.

Hoe vertaal je 
duurzaamheid in  
missie en beleid? 
VERDUURZAMING MKB I 21
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Ambitie
Juist bij het MKB is er veel verduurzamingsam-
bitie. MKB’ers zijn vaak familiebedrijven, die de 
gerichtheid op lange termijn, continuïteit en 
dus ook duurzaamheid in de genen hebben. 
Duurzaamheid heeft effecten op het ‘hier en nu’, 
en het ‘daar en later’ en hierin ligt de financieel 
gezonde business case van duurzaamheid. Je 
zou kunnen zeggen: verduurzaming is de enige 
richting die op de lange termijn winstgevend is. 
Vandaar dat het van belang is om duurzaamheid 
een plek te geven in de missie van het bedrijf.  
Hoe doe je dit? The Terrace helpt bedrijven  
hierbij. 

Missie – waarom bestaan we? 
In de missie wordt vastgesteld wat de bestaans-

reden en het hoofddoel is van het bedrijf.  
De missie is de basis van waaruit de strategie 
en de operationele doelstellingen van het bedrijf 
worden vormgegeven. 

Visie – wat willen we zijn?
De visie beschrijft welk toekomstbeeld het bedrijf 
van zichzelf heeft in relatie tot de omgeving, 
en de rol die het wil spelen. Concreet wordt er 
bijvoorbeeld gekeken wie de partners en klanten 
zijn met wie het bedrijf samenwerkt, wat het 
wil bereiken en hoe het gezien wil worden in de 
toekomst. Met andere woorden; waar droomt het 
bedrijf van?

Duurzaamheid en strategie
Een succesvolle duurzaamheidsstrategie 
integreert duurzaamheidinitiatieven in de kern 
van de bedrijfsvoering. Alleen op die manier 
kan verduurzaming waarde toevoegen. Het is 
beter voor de langere termijn, maatschappelijke 
waardering en levensvatbaarheid van een bedrijf, 
en het creëert dus waarde. 

‘Wij als smaakmakers kunnen een belangrijke maatschappelijke rol  
spelen door ons te concentreren op zaken die rechtstreeks met onze 
omgeving te maken hebben: land, lucht en water’ Ad van Vugt, directeur van Exter

1) HOU HET KORT
Ongeveer één alinea.

2) HOU FOCUS
Het gaat over de filosofie, waarden en de doelen.

3) WEES SPECIFIEK
Beschrijvend en actief, begrijpelijk voor klanten:  

Werknemers snappen de waarden en wat ze moeten doen. 

4) MAAK HET INSPIREREND
Voeg een emotioneel element toe. Maak het enthousiasmerend.

MISSIE - WAAROM BESTAAN WE?
Tips voor het schrijven van een goede mission statement:

Bron: The Terrace
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‘Duurzaamheid is  
gewoon niet meer  
dan logisch’

De vakmensen van familiebedrijf Hansel maken al ruim 35 jaar ambachtelijke producten. Het basisassortiment 
van Hansel omvat meer dan 50 soorten vis-, vlees- en vegetarische schepsalades. Tevens produceert Hansel 
een variëteit aan maaltijdsalades, zowel op pasta- als op aardappelbasis, en steeds wisselende thema- en 
seizoenssalades. 

Hansel uit Zaandam

VERDUURZAMING MKB I 23

Ondernemer aan het woord
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‘Wij versterken onze identiteit als organisatie met een  
reputatie van aandacht voor kwaliteit en puur natuur’ 

Keuze: productverduurzaming
Hansel koos voor productverduurzaming. De grondstoffen en ingrediënten zijn geanaly-
seerd op verschillende duurzaamheidskenmerken zoals lokaal karakter, dierenwelzijn en 
eerlijke handel. Met leveranciers wordt gekeken naar mogelijkheden tot verduurzaming 
van deze ingrediënten. 

Verantwoorde keuzes
‘Bij Hansel is duurzaamheid geen hype maar een integrale vorm van denken en werken 
en maakt het onderdeel uit van de bedrijfsprocessen. Wij streven ernaar steeds groener, 
schoner en energiebewuster te werken. Gedurende het gehele productieproces maken 
we verantwoorde keuzes om natuurlijke hulpstoffen in te zetten, waar voorheen gebruik 
moest worden gemaakt van kunstmatige varianten. Zo komt Hansel tot een pure, 
authentieke smaak. Ook versterken wij onze identiteit als organisatie met een reputatie 
van aandacht voor kwaliteit en puur natuur’.

‘Duurzaamheid is gewoon niet meer dan logisch. De FNLI pilot heeft ons duidelijk gemaakt dat het goed is om ergens te 
beginnen. Eerder waren het allemaal losse flarden bij elkaar. Tegenwoordig denken we duurzamer. Als er iets vervangen moet 
worden, dan denken we aan de toekomst. Het is alsof er met dit project iets geactiveerd is, heel leuk is dat. We zien nu ook 
echt de waarde in van communiceren. Eerder dachten we: ’Het is gewoon zo’. Maar nu werken we vanuit nieuwe inzichten.’ 

‘Een tip voor andere MKB-bedrijven? Zoek dichtbij in je bedrijf naar iets wat je efficiënt 
kunt aanpakken. Niet denken: ‘Het kost geld’, want sommige dingen leveren geld op!  
Wij hebben bijvoorbeeld een warmtewisselaar. Een duurzame oplossing waardoor we in 
feite nu gratis warm water hebben.’ 

Richie Oberegger, bedrijfsleider Hansel
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Hoe betrek je  
anderen erbij?   

Activeren 
Tussen duurzaam willen zijn en 
duurzaam doen zit soms een groot 
verschil. Om duurzaamheid succesvol 
te implementeren, is het cruciaal dat 
de medewerkers hierbij betrokken 
worden. Het intern waarmaken van 
de ambities is bovendien belangrijk 
voor de externe geloofwaardigheid. 
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2

3
4

5

6
METEN  

IS WETEN

VOORTGANG

VERTALEN

ACTIVEREN

COMMUNICEREN

START

1
DUURZAME ACTIES



VERDUURZAMING MKB I 26

1. Het management geeft voorbeeld 
Als bedrijf wil je graag dat de missie, het beleid en  
de nieuwe doelstellingen bekend worden bij het hele  
bedrijf. Als het management overtuigd is van de 
wenselijkheid en urgentie van de veranderingen zullen  
de medewerkers hierin volgen. Vooral wanneer dit  
gebeurt vanuit de eigen, diepere visie. Goed voorbeeld  
doet goed volgen!

2. Afspraken  
Doelstellingen bereiken kun je niet alleen.  
Laat iedereen bijdragen om de resultaten te behalen en 
zorg ervoor dat hetgeen je afspreekt ook behaald wordt. 
Neem verantwoordelijkheid voor afspraken. 

3. Groen team  
Informeer de medewerkers over de intenties van het  
bedrijf en vraag hen om mee te denken.  

Organiseer bijeenkomsten waarin medewerkers  
geïnspireerd raken en de kans krijgen zich vaardig - 
heden eigen te maken. Benoem een groen team van 
enthousiaste medewerkers, die de kartrekkers zijn  
voor de verschillende initiatieven.

4. Successen vieren 
Medewerkers blijven gemotiveerd als hun inspanningen 
worden beloond en successen worden gevierd. Het 
is belangrijk om regelmatig feedback te bieden en te 
communiceren over ontwikkelingen. Samen resultaten 
behalen is leuk. Zeker vanuit een gemeenschappelijk  
(goed) doel. 

5. Een boodschap  
Afhankelijk van de duurzaamheidsstrategie is het 
vaak zinvol om voor een hoofdboodschap te kiezen 
in de communicatie. Maak duidelijke keuzes in wat je 

wilt overbrengen naar de klant en herhaal dit in alle 
communicatie uitingen. De boodschap dient simpel, 
inspirerend, onderscheidend en betekenisvol te zijn  
zodat het makkelijk wordt onthouden en doorverteld  
kan worden naar de omgeving.

6. Blijven communiceren  
Gemotiveerde medewerkers dragen bij aan de doel-
stellingen van het bedrijf. Via diverse kanalen kun je 
deze zichtbaarheid vergroten: nieuwsbrieven, posters, 
het personeelsblad, e-mail updates, ontbijtsessies, 
teamvergaderingen en een intranet site met filmpjes,  
een personeelsblog, en het delen van tips. 

7. Plezier
Maak het traject vooral leuk. De P van plezier is ook 
belangrijk!

Het betrekken van medewerkers 

Gemotiveerd personeel 
Bij het activeren wordt aandacht besteed aan de verandering van het bedrijf van binnenuit en 
worden de medewerkers betrokken in het duurzaamheidproces. Om ambities te vertalen naar 
implementatie en actie is intern draagvlak en gemotiveerd personeel nodig. Medewerkers worden 
geïnformeerd, geconsulteerd en betrokken bij de duurzaamheidsinspanningen en -resultaten en 
begrijpen daardoor de redenen achter de duurzaamheidskeuzes. 

Betrokkenheid creëren
De volgende bouwstenen bieden handvatten om succesvolle verandering door te voeren in een bedrijf. 
Hoe deze bouwstenen het beste ingevuld kunnen worden is voor elk bedrijf anders. 

e%UURZAAMHEID�HEET�BIJ�&XTER�&�&�"�� 
Dit staat voor ‘de Een En de Ander’  
EN�OOK�VOOR�&NERGIE�"FVAL�EN�&MISSIES�� 
Zo maken we duurzaamheid concreet  
en brengen we het dicht bij de mensen’
Ad van Vugt, directeur Exter
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In 1929 ontstond Van Wijngaarden B.V. als afvulbedrijf van plantaardige oliën. Jarenlang stond  
het bedrijf bekend om zijn superieure kwaliteit van plantaardige oliën, ofwel het ‘gele goud’.  
Inmiddels is Van Wijngaarden uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerde mayonaiseproducent.  
Het bekendste product uit het assortiment van Van Wijngaarden is ongetwijfeld de Zaanse mayonaise. 

Van Wijngaarden uit Wormerveer

‘Goed voorbeeld  
doet goed volgen’

VERDUURZAMING MKB I 27

Ondernemer aan het woord
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Michel van Wijngaarden, directeur: 
 

‘Een langetermijnvisie geeft mij een goed gevoel. Je kunt niet alles doen, 
maar dat wat ik doe wil ik goed doen. Als ondernemer en directeur moet je 
verantwoordelijkheid nemen. Goed gedrag doet volgen.’ 

‘Als ik het goede voorbeeld laat zien, dan zullen de mensen die bij mij werken dat zien. 
Het werkt eerst intern door, daarna ook naar de markt toe. Ik vind dat je als MKB’er 
zelf je zaakjes op orde moet hebben. Luister naar het verhaal van de experts en kies 
vervolgens iets op basis van jouw persoonlijke interesse.  
 
Maar vooral ook: DOEN!’ 

Keuze: procesverduurzaming
Van Wijngaarden koos voor een verdiepingsslag in procesverduurzaming. Het bedrijf oriënteert zich onder andere op 
een innovatieve afvalwaterbehandelingsinstallatie.

Een modern ambacht
‘Trouw blijvend aan traditionele ingrediënten en smaak heeft Van Wijngaarden het productieproces ingrijpend 
gemoderniseerd. Het bedrijf maakt gebruik van de allernieuwste productietechnieken. Daarmee kan de kwaliteit van 
het assortiment mayonaise en sauzen continu gegarandeerd worden.’ 

‘Bij onze nieuwe productielijn koelen we ons product middels een koeltorenwatersysteem. De lucht koelt het water 
en het water koelt ons product van ca. 89°C naar 40°C. Voor het laatste stapje maken we gebruik van ons huidige 
koelsysteem. Bij onze productie komt ook een afvalstroom vrij. Om ons afval duurzaam te kunnen laten verwerken 
scheiden wij ons afval in verschillende afvalcontainers. Denk daarbij aan papier, plastic, aluminium en RVS.’ 

‘We verduurzamen de bereiding  
van onze mayonaise’

Duurzame 
teelt

CO2-reductie

Energieverbruik Afvalpreventie Waterverbruik

Transportreductie

Eerlijke handel

Dierenwelzijn

Betrokkenheid
medewerkers

Product

Bedrijf

Proces
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Hoe breng je  
resultaten in beeld?  
  

Communiceren 
Duurzame communicatie heeft te 
maken met transparant communi -
ceren over de wijze waarop een 
product is geproduceerd en wat  
de producteigen schappen zijn.  
Dat betekent in alle openheid, tijdig 
en duidelijke informatie geven aan 
klanten, werknemers en andere 
betrokkenen. 
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Maatschappelijk jaarverslag 
Met cijfers en grafieken kun je inzicht geven in behaalde 
successen en tegenvallers. Belangrijk is dat een maat schap -
pelijk jaarverslag geen marketing verhaal is en zeker geen 
greenwash! Plaatsing als pdf-file op de website informeert  
alle stakeholders zonder hoge kosten voor drukken en 
verspreiden. Een bedrijf als TranspaRAbility kan ondersteunen 
bij het maken van een jaarverslag wat voldoet aan de criteria 
van de GRI (Global Reporting Initiative). 

Directieverslag
Een toelichting op maatschappelijke prestaties kan worden 
opgenomen in het directieverslag bij de jaarrekening.  
Soms publiceren kleine ondernemingen geen directieverslag 
en dat van grote ondernemingen wordt niet altijd gelezen. 
Een alternatief kan dan de plaatsing van het directieverslag 
op de website zijn.

Website
De kerninformatie over duurzaamheid kan op de website 
gezet worden: visie, missie, voorgenomen projecten, 

behaalde resultaten en dergelijke. Houd dat actueel.  
Een hulpmiddel hierbij is de factsheet van de Planetscan.  
Met een druk op de knop wordt uit de Planetscan een 
gestandaardiseerde factsheet gegenereerd.  
Na toevoeging van bedrijfsspecifieke informatie  ontstaat  
een helder document waarin de informatie per duurzaam-
heidsthema wordt weergegeven. Zie het kader voor een 
voorbeeld. 

Het Informatiesysteem Verduurzaming Voedsel 
Op de website Duurzamer Eten kunnen bedrijven uit  
de gehele agro-foodketen in hun eigen woorden hun  
verduurzamingsinspanningen en –ambities beschrijven  
aan de hand van de negen verduurzamingsthema’s.  
(zie verder op pagina 32)

Maandrapportages en personeelsblad
Intern kan informatie verspreid worden via maandrappor tage 
en personeelsbladen. Uiteraard kan een combinatie worden 
gemaakt van deze opties, zonder hoge kosten want het gaat 
om steeds dezelfde informatie. 

Het zichtbaar maken van duurzame inspanningen is een steeds terugkerend aandachtspunt. Je kunt op verschillende 
manieren kenbaar maken dat een bedrijf oog heeft voor haar impact op mensen, dieren en het milieu. De wijze van 
communicatie hangt uiteraard nauw samen met de keuze voor communicatiemiddelen en -kanalen. Belangrijk is het 
waarmaken van of rapporteren over beloftes en je verdiepen in de waarde voor je klanten.

Communiceren over het bedrijf

Duurzaamheidsfactsheet van een fictief bedrijf over 2011

Voor interne en externe communicatie over maatschappelijke prestaties zijn er onder meer de  
volgende mogelijkheden:
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Communicatiestijl 
De stijl van het communiceren over de veranderingen in  
het productassortiment is afhankelijk van diverse factoren. 
Maar de meest essentiële vraag is wel: wat past bij mij?  
Is het bedrijf meer geneigd naar een subtiele stijl en 
communiceert het via mail of folder? Of zet het eerder  
een grootschalige campagne op, mogelijk ondersteund  
door sociale media? Ook bestaat er een onderscheid  
tussen on pack - en off pack communicatie.  
 
Welke informatie zet je op de verpakking? Nieuwe 
merkwaarden kunnen bijvoorbeeld via de verpakking 
gecommuniceerd worden. 

Medium
Natuurlijk is het van belang om te bepalen wat het meest 
effectieve medium is voor de lancering van een duurzaam 
product. Zijn hier speciale middelen voor nodig? 

• On pack:
 - Keurmerken
 - Tekstueel

• Off pack:
 - Website & brochures
 - Trainen verkopers  

Het trainen van verkopers kan een belangrijk  
element zijn. Het maakt een wezenlijk verschil 
wanneer zij goed in staat zijn het verhaal  
van een duurzaam product te vertellen. 

Logo’s en keurmerken
Je kunt gebruik maken van logo’s op de verpakking.  
Zo wordt het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescher-
ming steeds beter herkend door het grotere publiek. Ook kun 
je kiezen voor samenwerking met een NGO en samen het 
verhaal vertellen achter het productassortiment. 

Benadruk het persoonlijk belang 
Consumenten kopen geen concept maar besluiten op basis 
van de relevantie van de beloften en voordelen voor 
henzelf. 

Zorg voor voldoende bewijs 
Consumenten en andere stakeholders stellen zich steeds 
kritischer op en bewijsvoering in de communicatie is een 
manier om hun twijfel weg te nemen. 

Communiceer stapsgewijs 
Laat zien waar het bedrijf zich mee bezig houdt en tegen 
welke problemen je aanloopt. Verduurzaming is een proces, 
een ambitie, die steeds verder kan worden ingevuld. 

Transparantie
De productinformatie op de verpakking dient voldoende 
transparantie te bieden. Het is duidelijk welke ingrediënten 
het product bevat, zoals de hoeveelheid vet, suiker, of 
eventueel toevoegingen. En wat de herkomst is van de 
ingrediënten van het product, zoals het gebruik van scharrel 
– of vrije uitloop eieren.

Do’s en Don’ts bij externe communicatieCommuniceren over het product  

Hoe communiceer je over duurzaamheid naar klanten?
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Eind 2011 lanceerde de FNLI twee verduurzamings-
initiatieven, beide gericht op het verbeteren van de 
zichtbaarheid van de verduurzamingsinspanningen van  
de levensmiddelenindustrie. Deze zichtbaarheid is van  
groot belang in onze lobby voor ruimte voor het bedrijfs - 
leven in wet- en regelgeving. De aanpak die in deze gids  
is gepresenteerd maakt het voor bedrijven eenvoudig om  
aan de verduurzamingsinitiatieven mee te doen. 

Informatie Systeem Verduurzaming Voedsel (ISVV)
Het Informatiesysteem Verduurzaming Voedsel is ontwikkeld 
in het Platform Verduurzaming Voedsel, als alternatief voor 
een algemeen duurzaamheidslabel zoals het voormalig 
Ministerie van LNV dat nastreefde. Op de website Duurzamer 
Eten kunnen bedrijven uit de gehele agro-foodketen in 
hun eigen woorden hun verduurzamingsinspanningen 
en –ambities beschrijven aan de hand van de negen 
verduurzamingsthema’s. Zo ontstaat een centraal portaal 
waarop consumenten en andere stakeholders terecht  
kunnen voor informatie over verduurzaming in de keten. 

Deelname is eenvoudig. Aanmelden kan via  
www.duurzamereten.nl (knop: mijn bedrijf aanmelden). 
Vervolgens kun je via ‘Mijn Beheer’ per relevant thema 
verduurzamingsinformatie invullen. Het systeem is vormvrij 
en het is aan bedrijven zelf over welke thema’s ze iets  
willen invullen en op welke manier. Na publicatie kunnen 
bezoekers het profiel van een bedrijf vinden door te zoeken 

op merk-/bedrijfsnaam of ketenschakel. Elk thema waarvoor 
informatie is ingevuld licht op en kan aangeklikt worden. 

Initiatief In de Versnelling 
In de Versnelling is een initiatief dat door de Commissie 
Duurzaamheid van de FNLI in het leven is geroepen. Door 
middel van een schriftelijke verklaring verbinden deelnemers 
zich ertoe verduurzaming in 2014 te hebben opgenomen 
in hun missie en beleid en hierover jaarlijks te rapporteren. 
Het doel van dit initiatief is om het verduurzamingsproces 
in de levensmiddelenindustrie te stimuleren, te versnellen 
en de inspanningen van de levensmiddelenindustrie op het 

gebied van duurzaamheid te laten zien aan consumenten, 
beleidsmakers en andere stakeholders. De FNLI daagt  
al haar leden uit deel te nemen en de verklaring te 
ondertekenen, om uiteindelijk een sterk collectief signaal  
van commitment te kunnen afgeven.  

Meer informatie vind je via de link:  
www.fnli.nl/duurzame-levensmiddelenindustrie.html
(gebruikersnaam: industrie, wachtwoord: duurzaam). 
 

Meedoen met verduurzamingsinitiatieven FNLI
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Deze gids is gepubliceerd door  
de Federatie Nederlandse  
Levensmiddelenindustrie (FNLI)
Sir Winston Churchilllaan 366F etage 19
2285 SJ Rijswijk
Postbus 161
2280 AD Rijswijk
T: 070-3365150
F: 070-3365168
www.fnli.nl

Opdrachtgever
FNLI

Betrokken pilotbedrijven
Exter / Van Wijngaarden / Hansel / Ruig  

Betrokken experts
Sandalfon Sustainability
programmamanagement, procesbegeleiding
KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
milieuadviesbureau
The Terrace
adviesbureau voor marketing en duurzaamheid
TranspaRAbility
verslaglegging en accountancybureau 

Eindredactie  
FNLI 

Redactie 
Ilonka de Beer
Madelon Stoele   

Vormgeving 
IN10 Communicatie   

Sandalfon Sustainability       

KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
KWA Bedrijfsadviseurs B.V. is een onafhankelijk duurzaam heidadviesbureau 
voor het bedrijfsleven. KWA helpt bij de optimalisering van bedrijfsprocessen. 
Er is niet alleen oog voor de processen, maar ook voor profit, mens en 
omgeving. Voor meer informatie zie: www.kwa.nl

  
The Terrace
The Terrace ondersteunt bedrijven en instellingen op alle aspecten van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Altijd met 
het doel om hun markt positie te verbeteren, loyalere klanten te krijgen  
en een aantrekkelijke werkgever te zijn. Voor meer informatie zie:  
www.theterrace.nl

TranspaRAbility
TranspaRAbility ondersteunt organisaties met advies en 
accountantscontrole en wijst de weg naar duurzaamheid vanuit het 
brede vakgebied van de accountancy. Voor meer informatie zie:  
www.transparability.nl

Colofon

Als gids, coach en begeleider ondersteunt Sandalfon Sustainability bedrijven 
bij de implementatie en veranderingsprocessen op het gebied van verduur-
zaming of anders gezegd: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
Sandalfon begeleidt, motiveert, enthousiasmeert en animeert bedrijven  
die de keuze maken om dit nieuwe pad op te gaan. Voor meer informatie  
zie: www.sandalfon.eu

Betrokken Experts
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