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We moeten als maatschappij inzetten op 
verduurzaming. Dat lijkt voor de mees-
ten duidelijk. Er wordt veel over gepraat, 
maar waarom verandert er weinig? De 
CO2-uitstoot blijft stijgen. Wat houdt 
ons tegen om effectief te handelen? De 
‘waarom’ lijkt voor de meeste organisa-
ties inmiddels duidelijk. De ‘hoe’ en de 
‘wat’ van verduurzaming een stuk min-
der.  

Voor velen blijft duurzaamheid een 
complex en verwarrend concept. 
En zelfs zonder verwarring rijzen 
er vragen over het nut van acties 
en hun impact. Mensen hebben 
simpelweg veel vragen.

Op dit moment lopen 90% van de orga-
nisaties achter op hun klimaatbeloftes. 
Velen hebben grote ambities uitgespro-
ken en geloven in de noodzaak, maar 
raken ontmoedigt in het proces omwille 
van diverse struikelblokken. “Hoe kan 
mijn bedrijf zo snel mogelijk naar kli-
maatneutraliteit evolueren? Wat zijn 
zinvolle acties? Hoe weet ik zeker dat 
mijn acties ertoe doen?” Om als maat-
schappij de verandering in te zetten, is 
het noodzakelijk deze drempels en drijf-
veren écht te begrijpen en duurzaam-
heid niet te poneren als theorie, maar 
als een actie-gedreven beslissing met 
concrete handvaten.  

Om dit in kaart te brengen, nam The 
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Ecological Entrepreneur in de eerste 
helft van 2022 een onderzoek af bij 534 
ondernemingen, mede verdeeld door 
UNIZO, Vlaanderen Circulair en Karel de 
Grote Hogeschool. We wilden een to-
taalbeeld schetsen, om over te kunnen 
gaan tot effectieve en onderbouwde 
stappen die leiden tot actie.  

De grootste effectieve drempels voor 
organisaties om met duurzaamheid 
aan de slag te gaan, kunnen kort en 
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Duurzaamheid, 
de enige weg 
vooruit?! 
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pragmatisch geïnterpreteerd worden 
als: ‘gebrek aan geld, tijd en capaciteit’. 
Er is een lichte variatie waarneembaar in 
gewicht over sectoren en grootte van or-
ganisaties heen, maar deze is statistisch 
verwaarloosbaar. 

Een korte eerste conclusie: bovenge-
noemde drempels zijn het gevolg van 
het huidige begrip, denkkader, en de 
gekende mogelijkheden. 

Met uitzondering van organisaties in 
een “overleef-modus”, dienen organi-
saties te verduurzamen vanuit een eco-

nomische logica. Niet enkel vanuit een 
overtuiging. Het toekennen van schade 
aan onze leefomgeving is bij uitstek de 
slechtste economische investering. Be-
grijpen hoe uw bedrijfsactiviteit hieraan 
bijdraagt, vormt een noodzakelijke basis 
om acties te definiëren voor verandering. 

Iedere organisatie die dit begrijpt, kan be-
ginnen. Elke eerste stap is al een effectie-
ve stap met impact in de juiste richting. 
Laat u meenemen in dit rapport, waarbij 
we u de tegenstrijdigheden tonen, alsook 
meegeven hoe zelf aan de slag te gaan 
met verduurzaming binnen uw organisatie. 

02 Het denkkader bepaalt 
het potentieel

Verrassend genoeg claimt 84% van de orga-
nisaties vandaag al op een of andere manier 
bezig te zijn met duurzaamheid. De hoofdre-
den? “Het belang voor de wereld van morgen 
(78%)”. Concreet blijkt dat dit vooral gaat over 
het laaghangend fruit zoals ‘afvalscheiding’, 
papierloos werken op kantoor’, ‘zonnepanelen’, 
of ‘duurzamere vormen van mobiliteit’. Abso-
luut een goed begin, maar geen volledige ‘tick 
the box’. 

De effectieve perceptie over dat er “al iets 
wordt gedaan rond duurzaamheid” is in de meeste gevallen positiever dan de 
effectief gereduceerde ecologische voetafdruk. Men weet niet goed hoe duur-
zaamheid ECHT te integreren, buiten de gekende quick fixes. Hoe komt dat? 

02 - Het denkkader bepaalt het potentieel
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In welke mate integreren organisaties al effectief duurzame 
maatregelen? En wat is hiervoor hun grootste motivator?
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Vrij simpel. Ons huidig economische gestel stimuleert een organisatie niet 
om “belang voor de wereld” en “groen zijn” voorop te stellen. In tegendeel. 
Organisaties geven aan duurzaamheid (nog) niet te associëren met een 
positieve impact op groei, winst en marktaandeel. Terwijl dit nu net de ty-
pische motivatoren zijn voor een succesvolle bedrijfsvoering. Daar ligt het 
conflict!

Een onderscheid kan gezien worden tussen bedrijven die al “aan het verduur-
zamen”, en “nog niet aan het verduurzamen” zijn. In welke mate draagt duur-
zaamheid volgends beide groepen bij aan “groei”, “winst”, “marktaandeel”, 
en/of “klanttevredenheid”? 

Klanttevredenheid wordt door beide groepen gezien als HET element waar-
aan duurzaamheid het meeste bijdraagt. Opvallend is dat de groep “geen 
duurzame maatregelen geïmplementeerd” de mate waarin duurzaamheid ge-
percipieerd wordt bij te dragen aan deze aspecten, veel lager tot hooguit ge-
middeld wordt gezien. Dit terwijl de groep “al duurzame maatregelen geïm-
plementeerd” hier een hogere waardering aan toekent. Over beide groepen 
is geen overheersende consensus meetbaar dat duurzaamheid bijdraagt aan 
één van de “typische bedrijfsfocussen”, hoewel er wel een variërende over-
tuiging kan worden gedetecteerd. 

02 - Het denkkader bepaalt het potentieel
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Een groen imago is de op een na be-
langrijkste motivator voor verduurza-
ming (49%). Leeft daar het idee dat een 
groen imago dus positief is voor de be-
drijfsvoering? Dit leidt in praktijk veelal 
tot acties zoals ‘bomen planten’, ‘Ngo’s 
steunen’, ‘zonnepanelen leggen’.  Is dat 
dan slecht? Nee, absoluut niet! Maar laat 
het woordje “imago” nu net de spijker 
op de kop slaan. Een imago gaat over 
de externe uitstraling of reputatie van 
een organisatie, vaak beïnvloedt door 
communicatie. Het draait om perceptie, 
het beeld naar de buitenwereld. Maar 
het gaat niet over waar een organisatie 
daadwerkelijk voor staat. Om als maat-
schappij effectief vooruit te gaan, moet 
duurzaamheid verweven zijn met de kern 
van een organisatie. Niet met enkel met 
de buitenste visuele schil. Net zoals dit 
geldt voor groei, winst en marktaandeel. 

Een stap verder zetten, blijkt voor de 
meeste organisaties moeilijk. Daar komt 
bij, dat men aangeeft nog weinig druk te 
ervaren om er effectief mee aan de slag 
te gaan. De meeste stakeholders/klan-
ten hebben tevens geen helder beeld 
wat “duurzaam” nu eigenlijk inhoudt. 

Het ontbreekt voor de meeste orga-
nisaties aan een strategie en plan rond 
duurzaamheid. 57% van de organisaties 
die gestart zijn met het implementeren 
van duurzame maatregelen geeft aan 
een duurzaamheidsbeleid te hebben. In 
mindere mate gaat dit al op het niveau 
van een toegekende duurzaamheidsver-
antwoordelijke en/of plan van aanpak. Er 
is in beperkte mate structuur, noch een 
duidelijk mandaat. Om duurzaamheid te 
verankeren in de organisatie, is er nood 
aan een plan. 

02 - Het denkkader bepaalt het potentieel
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““Om als maatschappij 
effectief vooruit te gaan, moet 

duurzaamheid verweven 
zijn met de kern van een 

organisatie. Niet met enkel de 
buitenste visuele schil.”

“
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Het is geen verrassing, maar drijfve-
ren zijn bepalend om wel of niet over 
te gaan tot handelen. We stellen vast 
dat ecologische doelstellingen vrijwel 
enkel succesvol worden behaald als 
deze in lijn zijn met de algemene doel-
stellingen van een organisatie. Verras-
send? Niet echt. Om als organisatie te 
slagen in de algemene doelstellingen, 
dienen alle subdoelstellingen suppor-
terend te zijn. 

Echter zien we dat duurzaamheid nog 
vaak als een aparte, niet geïntegreer-

de tak wordt behandeld. Hoe komt dat? De 
motivatie voor een duurzame bedrijfsvoe-
ring wordt namelijk erg gewaardeerd. 

Bijna 80% van organisaties geeft “belang 
voor de wereld” aan als belangrijkste drijf-
veer voor verduurzaming. Een onzichtbare 
en lastig te meten motivator. Laten dat nu 
net twee grote drempels zijn om verduurza-
ming effectief te integreren. 

Verder wordt “groei” door 45% be-
noemd als reden voor verduurzaming, 
gekoppeld aan “stijging van winst” 
met slechts 25%. Duurzaamheid wordt 
nog niet gezien als een katalysator van 
groei of als een ‘license to operate’, 
maar heeft eerder een meer filantro-
pische kant. 

03 Duurzaam 
ondernemen: 
waarom? 

03 - Duurzaam ondernemen: waarom?
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In verschillende duurzaamheidsstrate-
gieën, debatten, besprekingen, … wordt 
een groot deel van wel of niet duurzaam 
handelen bij de klant gelegd met de as-
sumptie: ‘Als de klant de duurzaamheid 
bevraagt, zal het bedrijf volgen’. Het 
adagium is vaak: ‘Wat is de vraag van de 
klant?’. Hoeveel druk leggen klanten van-
daag de dag om te verduurzamen? 50% 
van de organisaties ervaart effectief een 
directe vraag, tegenover 41% die ver-
moedt dat haar klanten zich bewust zijn 
van duurzaamheid, maar hier nog geen 
actieve vraag in ervaart. 

De vraag naar duurzaam handelen is 
voor veel organisaties een belangrijke 
extrinsieke motivator. Niet geheel opval-
lend, passen deze organisaties dan ook 
al meer structurele en beleidsmatige ac-
tiviteiten rond duurzaamheid toe. 

Als gevolg van de klantvraag die 50% er-
vaart, komt de grootste intrinsieke moti-
vator “klanttevredenheid” bovenaan om 
aan verduurzaming te doen. Een redene-
ring kan zijn dat klanttevredenheid zal 
leiden tot winst, groei en marktaandeel, 

wat de andere bevraagde interne moti-
vatoren waren. Het is namelijk het inwil-
ligen van de vraag of de druk vanuit de 
klant om duurzamer te worden als bedrijf. 
Wanneer organisaties de perceptie heb-
ben dat duurzaamheid bijdraagt aan deze 
centrale bedrijfswaarden, geeft dat dus 
extra motivatie. 

“Onvoldoende vraag van share-en stakeholders” is echter wel de op twee 
na grootste drempel die wordt ervaren door bedrijven. Wat opvallend 
is aangezien ongeveer de helft van de bedrijven aangaf klantvraag naar 
duurzaamheid te hebben. Staan deze “share-en stakeholders” dan wel 
dicht genoeg bij de klant van het bedrijf? 

04 Is er vraag 
naar duurzaam 
ondernemen?

04 - Is er vraag naar duurzaam ondernemen?
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Hoe belangrijk is het hebben 
van een duurzame bedrijfs-
voering nu eigenlijk echt? 
Zoals eerder benoemd, per-
cipieert ruim 60% van de 
organisaties het hebben van 
een duurzame bedrijfsvoe-
ring als belangrijk tot zeer 
belangrijk.  

Als we vervolgens wat dieper 
kijken, naar de redenen waar-
op hun organisatie wordt 
geëvalueerd, blijkt dit gro-
tendeels op vlak van finan-
ciën en klanten te zijn. Soci-
ale en ecologische aspecten 
worden structureel minder 

aangehaald als be-
oordelingscriteria. 
Waar 84% van de 
534 organisaties 
aangaven al eerste 
duurzame maat-
regelen te hebben 
geïmplementeerd, 
meet echter min-
der dan de helft 
(42%) de effectieve ecologi-
sche impact hiervan. Dat kan 
te wijten zijn aan het feit dat 
men niet goed weet wat te me-
ten, hoe te meten en misschien 
nog het belangrijkste: wat te 
doen met de cijfers die eruit 
voortkomen?

Organisaties trachten dus vanuit het belang voor 
de wereld een shift te maken naar duurzamere 
bedrijfsvoeringen, maar duurzaamheid wordt 
nog niet gelinkt aan de basis aspecten voor een 
succesvolle bedrijfsvoering.  

Sterker nog, de gepercipieerde kost die erbij komt kij-
ken, blijkt voor verlamming te zorgen. (zie hoofdstuk 
‘Drempels en risico’s) 

“Wat zijn de grootste risico’s voor uw organisatie 
voor een duurzame investering?” Bijna 60% vreest 
dat kosten voor verduurzaming hoger uitvallen dan 
verwacht, tegenover een beperkte return on in-
vestment (56%). Die lage ROI is natuurlijk gekoppeld 
aan de perceptie dat duurzaamheid weinig bijdraagt 
aan “groei”, “winst”, “marktaandeel”. Het niet meten 
van de werkelijke effecten van duurzaamheid op de 
bedrijfsvoering, maakt het moeilijk voor deze orga-
nisaties om dergelijke acties te verantwoorden en te 
implementeren. 

05 Motivatie vs. 
Actie 

05 - Motivatie vs. Actie
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We hebben gezien dat men wel de intentie en mo-
tivatie heeft voor verduurzaming, maar er in prak-
tijk nog te weinig fundamentele acties worden 
ondernomen. Zonder beleid, toegewezen verant-
woordelijkheid of een plan van aanpak blijft een 
doelstelling een ambitie en geen realiteit. Voor 
de hand liggende acties zoals energiebesparing 
en afval recycleren zijn al ondernomen, maar de 
integratie van een bredere aanpak blijkt nog af-
wezig te zijn. Het is noodzakelijk om een lange-
termijnvisie te hebben, die meetbaar is, geïnte-
greerd kan worden, en waarover gerapporteerd 
kan worden om drempels te overkomen.

Wat zijn de drempels die acties moeilijk maken? 
Cijfers liegen niet. Tijd, capaciteit en financiering 
zorgen voor de grootste uitdaging. De mediaan is 
bij beide meer dan 3, wat implicerend dat 50% 3, 4 
of 5 heeft geantwoord. Veruit de moeilijkste kwes-
ties dus. Deze worden gevolgd door “onvoldoen-

06 Duurzaamheid: 
Drempels en 
risico’s  

““Uit onderzoek is ook 
gebleken dat slechts 30% 
van de Belgische bedrijven 

meer wil betalen voor 
duurzaam transport.”

“

06 - Duurzaamheid: Drempels en risico’s

De hamvraag: “Wat houdt organisaties 
tegen om eerste EN verdere stappen in hun 
verduurzamingsproces te nemen?” 
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de vraag van share-en stakeholders” en “onzichtbaar-
heid van de voordelen”. Deze vierde is zeer belangrijk, 
en wederom te relateren aan de uitdagingen van “duur-
zaamheid” als bijdrage aan winst/groei/marktaandeel.

Het gebrek aan tijd en capaciteit en de behoefte aan 
financiering zijn veruit de hoogste drempels ongeacht 
de grootte van een organisatie. Het bedrijf up and run-
ning houden krijgt voorrang. Logisch ergens natuurlijk, 
want dat is in eerste plaats het doel van de meeste or-
ganisaties. Echter is dit wel linea-recta gekoppeld aan 
de nood om te verduurzamen. Zolang de prioriteit 
niet op duurzaamheid ligt, maar eerder op alle ande-
re bedrijfsprocessen blijft tijdsallocatie een uitdaging. 
Gebrek aan tijd en capaciteit is de grootste drempel 
voor bedrijven die nog niet bezig zijn met het imple-
menteren van duurzaamheidsmaatregelen.  Bij kleinere 
organisaties wordt deze drempel aangevuld 
door de noodzaak aan overheidssteun. De 
vraag luidt: “Hoe krijgen we duurzaamheid 
op hetzelfde niveau als “groei”, “winst”, “HR”, 
“sales”, “uitvoering”?” 
 

De perceptie leeft dat duurzame inves-
teringen groot zijn en een negatief ef-
fect hebben op de winst. 

Een gevolg van het gebrek aan overzicht over 
de mogelijkheden om duurzaamheid door-
heen de organisatie te implementeren EN 
het gebrek aan bewijs dat deze maatregelen 
effect zullen hebben. Zo is financiering voor 
benodigde investeringen in het algemeen 
de op een na grootste drempel om te ver-
duurzamen. Er wordt vaak gekeken naar de 
investeringskost op korte termijn, maar min-
der naar het effect of de voordelen die ze 
vormen op korte, middel, of lange termijn. 

Ondanks dat 50% aangaf klantvraag naar 
duurzaamheid te hebben, is de drempel on-
voldoende vraag van share- en stakehol-
ders alsnog aanzienlijk. Aan de hand van 

06 - Duurzaamheid: Drempels en risico’s

In welke mate houden volgens 
u deze drempels uw bedrijf 

tegen om een volgende stap op 
het gebied van MVO te zetten? 

Gemiddelde Mediaan

Tijd & capaciteit

Financiering voor benodigde 
investeringen

Onzichtbaarheid van voordelen

Gebrek aan overheidssteun

Onvoldoende overzicht over de 
mogelijkheden

Kennis en/of vaardigheden

Belemmering door wet- en 
regelgeving

Gebrek aan bewijs dat 
maatregelen effect hebben

Gebrek aan technologie

Schrik voor wantrouwen over 
geloofwaardigheid

Ontbreken van een wettelijke 
verplichting

Concurrentiedruk

Gebrek aan gemotiveerd 
personeel

2,91

2,77

2,14

2,11

2,1

2,03

1,94

1,87

1,65

1,23

1,89

1,79

1,42

2,18

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2Onvoldoende vraag van share- en 
stakeholders
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de druk om effectief te verduurzamen nog in de 
meeste gevallen uitblijft. 

Op de vierde plaats wordt aangegeven dat de 
voordelen van verduurzaming onzichtbaar zijn, 
wat zeer problematisch is. Organisaties zijn in be-
paalde gevallen minder gemotiveerd als er geen 
zicht is op de (tastbare) voordelen, maar enkel de 
kosten. Deze drempel staat in verband met de per-
ceptie dat er een gebrek is aan bewijs dat maat-
regelen effect hebben. In combinatie met het 
niet meten van de impact, vormt dit een uitdaging. 

De verschillende andere drempels liggen vervol-
gens dicht tegen elkaar. Een gebrek aan kennis en 
vaardigheden is aanwezig om duurzame maatre-
gelen te implementeren. Wanneer er weinig kennis 
is, zorgt dit voor minder motivatie, engagement en 
betrokkenheid. Verder is ook gebleken dat organi-
saties die over een lokaal netwerk beschikken die 
hen kan helpen en ondersteunen in het verduur-
zamingsproces, meer duurzame maatregelen heb-
ben geïmplementeerd. De afwezigheid van zo’n 
netwerk, kan dus als drempel worden beschouwd. 

06 - Duurzaamheid: Drempels en risico’s
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Zoals we verassend genoeg zagen, is 84% van de 
organisaties al op een of andere manier bezig met 
het implementeren van duurzaamheidsmaatrege-
len. Welke maatregelen worden dan al genomen 
of is men in geïnteresseerd? 

Het valt meteen op dat scheiden en vermin-
deren van afval (79%), digitalisatie (70%) en 
flexibel werken (69%) al veel geïmplemen-
teerde duurzaamheidsmaatregelen zijn. 
Echter, zijn dit aspecten die hoofdzakelijk 
vanuit andere bedrijfsmotivatoren tot stand 
zijn gekomen. 

Een zeer belangrijke, gericht op onze Europese 
2030 en 2050 doelstellingen, is het reduceren van 
de CO2-uitstoot (54%) en het ge-
bruik van hernieuwbare energie 
(56%). Als we echter kijken naar 
het behalen van onze EU-doelstel-
lingen, is nog maar 20% bezig met 
het implementeren van maatre-
gelen richting CO2 neutraliteit. 
De mate van interesse in dit the-
ma is voor een kleine meerder-
heid (52%) wel aanwezig.  Andere 
Europese focuspunten op “circu-
laire businessmodellen”, “biodiver-
siteit” “hernieuwbare energie op-
wekken”, “recyclage”, “hergebruik” 
worden op dit moment nog in veel 
mindere mate geïmplementeerd.  

Concreet, blijkt dat voor de hand 
liggende acties al ondernomen 
zijn, denk aan energiebesparing 
of vermindering van zakenreizen. 
Maar de integratie met een bre-
dere aanpak laat op zich wachten. 
Het is echter deze bredere aanpak 
die lange-termijn denken mogelijk 
maakt, alsook het meten en rap-
porteren over de genomen maat-
regelen en hun effect.

07
Welke acties 
worden al 
genomen?

07 - Welke acties worden al genomen?
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33%

7%
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20%
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Duurzame producten en/of diensten aanbieden

69%

70%

79%

16%

20%

13%

3%

5%

3%

11%

5%

6%Scheiding van afval

Digitalisering van administratie

Flexibel werken

Kwaliteitsbewaking

Duurzame producten en/of diensten ontwikkelen

Effciënt watergebruik

Lokale leveranciers voor kantoorbenodigdheden

Gebruik van hernieuwbare energie

Stimulatie van gezond & duurzaam voedsel en 
beweging

Hergebruik van grondstoffen en/of producten

Reductie CO2-uitstoot

Gebruik regenwater

Recycleren van restproducten

Duurzame verplaatsing naar zakenreizen

Vermindering van zakenreizen

Opwekking van hernieuwbare energie

Verlengde levensduur van producten

Niet duurzame producten en/of diensten afbouwen

Product als dienst

Alternatieve verloning

Bewustwording creëren bij klanten & relaties

Energie-audit / gebouw-analyse

Elektrische bedrijfwagens

Planten van bomen

Enkel samenwerkingen met leveranciers met een 
duurzaamheidsbeleid

CO2-neutraliteit

Circulair businessmodel

Geïmplementeerd Interesse Geen interesse N.v.t.

www.theecologicalentrepreneur.be



12

Het uitgangspunt van dit onderzoek: 
“Wat zijn de drempels om te verduurza-
men”. De “waarom” is duidelijk, maar de 
gemiddelde beloftes gaan veel verder 
dan de effectief genomen (meetbare) 
acties. 

Er is “gebrek aan geld, tijd en capaci-
teit”. Het gevolg van het huidige begrip, 
denkkader, en mogelijkheden. De percep-
tie over “bezig zijn met duurzaamheid” 
is positiever dan het effectieve gedrag. 
“Scheiding van afval” wordt gezien als 
“duurzaamheid”, terwijl de effectieve ver-
anderingen zoals “CO2-neutraliteit”, “cir-
culaire businessmodellen”, “hernieuwbare 
energie”, “recyclage”, “hergebruik” veel 
minder geïmplementeerd zijn.  

Bedrijven willen verduurzamen voor “het 
belang van de wereld”, of een “groen ima-
go” maar vanuit een huidig bedrijfsecono-
misch perspectief wordt het niet als een 
logische keuze ervaren. Hoe zit het dan 
met meten = weten? Zonder meetbaar-
heid blijft de effectieve zichtbare en ook 
onzichtbare impact moeilijk aantoonbaar. 
Tegelijkertijd blijkt dat de gemiddelde or-
ganisatie verwacht dat de kosten voor het 
implementeren van duurzame maatrege-
len hoger zullen uitvallen dan gebudget-
teerd, met een lage OF lange return on 
investment (ROI). 

De optelsom van dit geheel: hoogste 
drempels tijd, capaciteit en financie-
ring + verwachte kosten zullen hoger 
uitvallen + zichtbaarheid van de voor-
delen zal uitblijven = afwezigheid ge-
integreerde duurzaamheidsaanpak

De vraag van de klant neemt een unieke 
positie in. Effectief 50% van de organi-

saties ervaart een directe klantvraag, 
tegenover 41% die vermoedt dat haar 
klanten bewust zijn van duurzaamheid, 
maar ervaren nog geen actieve vraag 
hiernaar. Gekoppeld aan het feit dat be-
drijven met meer vraag naar duurzaam-
heid “klanttevredenheid” vanboven 
plaatsen, is niet onverwacht. 

Drempels zijn een algemeen gevoel, 
maar moeten natuurlijk gerelateerd 
worden aan de effectieve acties. De 
conclusie kwam al naar voren dat de ge-
percipieerde implementatie van duur-
zame maatregelen sterker is dan de 
werkelijke gerealiseerde impact. 
Over alle mogelijk te nemen duurzaam-
heidsmaatregelen heen, is de interesse 
graad enorm. Bedrijven willen wel aan 
de slag, maar lopen tegen de grens aan 
van “Tijd, capaciteit, financiering” ge-
koppeld met beperkt vertrouwen in de 
return on investment. 

Dus, hoe nu verder?

Concluderend…
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Er is motivatie om te verduurzamen en 
er worden door de meesten al eerste ac-
ties ondernomen. Maar de tijd, kennis 
en financiële middelen ontbreken. Er is 
nood aan overzicht van de verschillende 
mogelijke acties en begeleiding in het 
implementeren ervan, vooral op stra-
tegisch dieper niveau. Duurzaamheid 
moet een geïntegreerd, verworven on-
derdeel van de bedrijfskern worden.  
 
Duurzaamheid volgens onze visie?  
Het creëren van een positieve impact op 
uw omgeving, op sociaal, ecologisch en 
economisch vlak. Organisaties moeten 
ook een ecologische winst creëren. Om 
het tastbaar te maken; de financiële ba-
lans is altijd op zoek naar een minimaal 
break-even resultaat, maar bij voorkeur 
winst! Hetzelfde geldt voor ecologische 
doelstellingen. U moet uw ecologische 
kosten in evenwicht brengen en winsten 
creëren om klimaatrendabel, maar liever 
positief, te worden.  

The Ecological Entrepreneur is ervan 
overtuigd dat “duurzaam ondernemen”, 
in al haar facetten de basis van onder-
nemen moet worden. Een onderneming 
dient geëvalueerd te worden op haar 
“sociale”, “ecologische”, en haar “finan-
ciële” impact; niet enkel op het laatste. 
We brengen economie en ecologie voor 
organisaties samen.
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Stap 1 – Draagvlak workshop: Wat is 
duurzaamheid? Hoe denken mensen in 
uw bedrijf over duurzaamheid? 
Stap 2 – CO2- of impact analyse: Wat is 
de huidige impact van uw bedrijf? 
Stap 3 – Strategiebepaling: Welke stra-
tegie gaat u uitrollen, met welk doel? 
Stap 4 – Roadmap en plan: Welke ac-
ties gaat u ondernemen op weke ter-
mijn? 
Stap 5 – Communicatie: Hoe gaat u 
communiceren over deze acties? 
Stap 6 – SaaS (Sustainability as a Ser-
vice): Hoe gaat u deze acties imple-
menteren? 

We meten, trekken conclusies, doen aanbe-
velingen en helpen in de communicatie rond 
verduurzaming. Wij maken de effecten van 
maatregelen meetbaar om de ROI te zien en 
een inschatting te maken van de kosten. Leer 
hoe strategische, concrete begeleiding uw 
organisatie op weg helpt naar een duurzame 
toekomst. Met de juiste instelling, insteek en 
ondersteuning maakt u uw klimaatbeloftes 
waar.  

Figurerend als lokaal netwerk reiken we te-
vens de gepaste hulpmiddelen aan om op 
een efficiënte manier duurzaamheidsdoel-
stellingen te behalen. Zo bieden wij bijvoor-
beeld begeleiding in het aanvragen van 
overheidssteun en subsidies en betrekken 
wij partners waar nodig.

Benieuwd naar de mogelijke eerste of ver-
volgstappen richting een duurzame bedrijfs-
voering voor uw organisatie?  Verlies intern 
geen tijd aan het nadenken over wat bij uw 
bedrijf past, uitzoeken van regelgevingen en 
opdoen van technologische kennis. Wij hel-
pen graag bij het wegnemen van drempels 
die uw bedrijf in de weg staan op het pad 
naar duurzaamheid. Alsook, het communice-
ren over de weg die u aflegt als bedrijf en 
het aantonen van de resultaten van de ge-
nomen acties.

““Wij geven u zicht 
op verduurzaming 

als integraal proces, 
zowel strategisch als 

procesmatig.”

“

Workshop CO2- of 
impactanalyse

Strategie Roadmap & Plan Rapportage (ESG) 
& Communicatie SaaS

www.theecologicalentrepreneur.be

08 - Het pad naar een succesvolle duurzame bedrijfsvoering



www.theecologicalentrepreneur.be

www.theecologicalentrepreneur.be15

Wij brengen voor uw organisatie 
ecologie en economie samen!

Kies voor uw duurzame toekomst, pure economische logica.

Founder 
The Ecological Entrepreneur
Sebastiaan.deblock@t-ee.eu 

0032 494 77 50 33 

Sebastiaan De Block Marit Overbeeke

Co-founder 
The Ecological Entrepreneur

Marit.overbeeke@t-ee.eu 
0031 6 12766471
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Het onderzoek werd bewust opgebouwd met 
de ambitie om een gelijkwaardige verdeling 
over Vlaanderen te hebben, zowel over sec-
toren, grootte, als locatie. Op die manier werd 
een “willekeurige selectie” mogelijk gemaakt. 
In totaal werden 4500 organisaties bevraagd, 
waarvan een +500 ingingen op de uitnodiging. 

De verdeling van grootte is een omgekeerde 
normaalverdeling, maar in elke grootteorde 
werden voldoende volumes gehaald om statis-
tisch relevant te zijn. 
De verdeling over Vlaanderen (en een beetje 
erbuiten) gevisualiseerd in onderstaande kaart 
geeft een goed beeld van de verdeling van de 
bedrijven over het gehele gebied. 
  
De percentuele verdeling over sectoren is iets 
minder verdeeld. Het is interessant om de be-
vraging per sector in een volgend onderzoek 
verder uit te diepen. 
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Zakelijke dienstverlening

Technologie

Bouw- en installatiebedrijvenAndere

Industrie

Overheid

Transport, opslag 
en communicatie

Gezondheidszorg

Vastgoed

Detail en 
reparatiehandel

Retail
Horeca

Groothandel
Landbouw en visserij

Nutsbedrijven
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