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Green Deal:  inhaalslag in 
duurzaamheid
Met de Green Deal en de daarmee samenhangende vloedgolf aan richtlijnen 
zorgt de Europese Unie voor een enorme inhaalslag op het gebied van 
duurzaamheid. Aansluitend ontkomen communicatiespecialisten ook niet aan 
een andere opzet van hun duurzaamheidscommunicatie.  

Voor wie het gemist heeft: Onder de noemer Green Deal trok de Europese Commissie een 
grote jas aan. Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat Europa in 2030 de CO2-
uitstoot met 55 procent terugbrengt ten opzichte van 1990. In 2050 moet Europa het eerste 
klimaatneutrale continent worden. De Europese Unie draagt dan, als het goed is, niet 
meer bij aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. 

Sustainable Finance Disclosure 

Wat gaat de EU doen? Allereerst noemen we hier de Sustainable Finance Disclosure 
Regulation die 10 maart 2021 is ingegaan. Het doel: kapitaalstromen inrichten op het 
realiseren van een groenere en schonere economie. De SFDR moet eenduidigheid 
realiseren in hoe financiële instellingen duurzaamheid definiëren. Zo gebruiken 
alle financiële marktspelers als het goed is dezelfde taal en criteria om ESG en 
duurzaamheidsbeleid en  -resultaten te definiëren, meten en rapporteren. Daarmee 
is het beter inzichtelijk en beter te vergelijken wat zij doen om duurzaam te zijn. Naar 
verwachting zorgt dat er ook voor dat ze meer duurzame criteria opleggen aan de 
bedrijven waarin ze investeren. 
 
EU Taxonomy
 
Ook de EU Taxonomy moeten we hier noemen. De taxonomie biedt een 
classificatiesysteem waarmee partijen in de financiële sector duidelijk maken in welke 
mate zij duurzaam investeren en waar die investeringen zich precies op richten. Het doel is 
dat deze transparantie het makkelijker maakt om duurzame investeringen te vinden en er 
zo meer kapitaal naar duurzaamheid gaat. Concreet moeten investeerders en corporates 
op een comply or explain-basis over 2022 aan te geven of een fonds, investering, financieel 
product of activiteit duurzaam is of niet. Dat wil zeggen: of het bijdraagt aan milieudoelen. 
Of het daarnaast geen significante schade oplevert. En: of het voldoet aan minimum 



sociale normen zoals mensen- en arbeidsrechten. Ondernemingen van openbaar belang 
met meer dan vijfhonderd werknemers vallen ook onder deze regelgeving. Dit zijn in 
feite de corporates. Deze regelgeving zal, in lijn met de hierna genoemd CSRD, verder 
uitgebreid worden.
 
Corporate Sustainability Reporting Directive  

Wie verder gaat, stuit al snel op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 
Deze geldt vanaf 2023 namelijk voor alle beursgenoteerde bedrijven en daarnaast voor 
bedrijven die aan twee van drie criteria voldoen: Meer dan 250 medewerkers, meer dan 
40 miljoen omzet en meer dan 20 miljoen euro op de balans. Deze richtlijn verplicht 
bedrijven te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten en 
verplicht om deze informatie te laten toetsen door een accountant. De richtlijn heeft 
als doel de kwaliteit van informatie en transparantie over milieu- en sociale impact van 
bedrijven te vergroten. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij snel aan de slag moeten om 
in 2024/2025 klaar te zijn en te voldoen aan deze verplichting. Maar er ligt momenteel wel 
een advies om de wetgeving uit te stellen. 

Circular Economy Action Plan

Daar bovenop komt het nieuwe Circular Economy Action Plan (CEAP) van de Europese 
Commissie. Deze heeft als doel het bewerkstelligen van de overgang van een lineaire 
industrie naar een circulaire economie. Het CEAP bevat een beleid voor duurzame 
producten en focust met name op grondstof-intensieve sectoren. Dit beleid moet 
het circulair ontwerpen van alle producten ondersteunen. Ook het recht om als 
consument een product te kunnen repareren is in het actieplan opgenomen. Er zitten 
ook maatregelen in zodat consumenten geïnformeerd beslissen over de aanschaf van 
producten en diensten. Zo kunnen ze een actieve rol spelen in de overgang naar een 
circulaire economie. Denk aan het terugdringen en hergebruiken van materialen. 
 
Digitale productpaspoorten

Eveneens onderdeel van het plan: het digitaal productpaspoort. De EU wil in 2026 het 
systeem van digitale productpaspoorten volledig gereed hebben voor implementatie. 
Het beoogde resultaat: een beveiligde database in de cloud, waarin tijdens de hele 
levenscyclus van een productinformatie wordt vastgelegd over de ecologische footprint 
die dat product in zijn leven achterlaat. Dit paspoort biedt dan de grondslag voor het 



heffen van een belasting op de CO2-uitstoot of op de aantasting van de biodiversiteit. 
Daarbij wil de EU ook activiteiten meenemen die nodig zijn om dat product op de 
markt te brengen en te laten gebruiken. Maar denk ook aan activiteiten als het vergaren 
van de grondstoffen en het bewerken ervan tot materialen. Of het assembleren van de 
componenten tot een goed werkend geheel en het onderhoud ervan.

Duurzaamheid de norm  

Duurzame producten en diensten worden volgens de EU de norm. Organisaties gaan daar 
op alle mogelijk manieren wat van merken. Je zult er een CO2-boekhouding op na moeten 
houden, maar je zult ook businessmodellen anders moeten insteken. Vooral op basis van 
hergebruik van materialen. Ondernemingen zullen een systeem moeten hebben waarin 
ze producten en diensten tijdens de levenscylcus blijft volgen. Een soort life cycle track 
and trace. Dat moet niet alleen de onderneming hebben, maar ook haar toeleveranciers 
en klanten. De EU-wetgeving vraagt van ondernemingen dat ze zogeheten impact 
assesments van hun producten en diensten maken. 



Nog niet zo bekend 
Accountants- en adviesorganisatie KPMG hield onlangs een onderzoek onder 
260 beleidsmakers van Nederlandse bedrijven met meer dan 250 medewerkers. 
Daaruit bleek dat zij nog niet bekend zijn met de nieuwe Europese regels over 
duurzaamheidsrapportage in het jaarverslag (CSRD). 

Dat terwijl in Nederland alleen al duizenden bedrijven eraan moeten voldoen. 
Twee derde van de ondervraagde bedrijven vindt wel dat rapporteren over 
duurzaamheid een goede zaak is. “Je merkt aan alles dat duurzaamheid een 
route is en dat bedrijven die route aan het inzetten zijn”, reageert Jolanda 
Peek, Senior PR-adviseur bij KPMG. “Wat precies hun route is, moeten veel 
bedrijven zelf nog zien te bepalen. Duidelijk is al wel dat dit, net als het 
thema digitale transformatie, een plaats moet krijgen in de missie, visie 
en strategie, processen en systemen van bedrijven. Net als digitalisering 
moet duurzaamheid verankerd worden binnen de bedrijfsvoering.” Om 
bedrijven te helpen dat pad te bewandelen, richtte KPMG samen met Business 
Universiteit Nyenrode het ESG Innovation Institute op. Het kennisinstituut dat 
leiders helpt hun organisatie toekomstbestendig te maken op weg naar een duurzame 
economie.

“ Je merkt aan alles dat  duurzaamheid een route is en 
dat bedrijven die route aan het 
inzetten zijn”  

Soep aan standaarden

Ook Jessica Boekhoudt, senior consultant bij Sustainalize dat bedrijven 
begeleidt naar hun duurzame weg, ziet dat ondernemingen nog zoekende 
zijn. “Tegelijkertijd worden steeds meer zaken wel duidelijk. We begonnen 
met een soep aan standaarden voor rapportages over duurzame kenmerken. 
Om er enkele te noemen: Global Reporting Initiative, Integrated Reporting, 
de Sustainability Accounting Standards Board, de standaarden van de Impact 
Economy Foundation en die van Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures. Nu, onder leiding van de Green Deal van de Europese Unie, lijkt 



de CSRD de standaard te worden. Deze ligt naar verwachting dicht tegen de  
duurzaamheidsrapportage-eisen van IFRS aan die momenteel worden ontwikkeld en die 
wereldwijd moeten gaan gelden. Daardoor zijn bedrijven op basis van de rapportages te 
vergelijken op het gebied van duurzaamheid. Sowieso is er veel overlap tussen de regels 
voor duurzaamheids-rapportages. De algemene trend is dat er oog is voor impact op 
duurzaamheid in de keten en dat je je keten moet doorlichten op die betreffende impact. 
Zodat je ook doelen kunt stellen voor de onderneming om die impact te verminderen.” 

Greenhouse Gas Protocol 

Daarbij is onder meer het Greenhouse Gas Protocol van belang. Dat is wereldwijd het 
meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen. Dat protocol 
noemt drie scopes. Scope 1 gaat over de directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen 
bronnen in de organisatie. Deze zijn relatief gemakkelijk aan te pakken, bijvoorbeeld 
door met elektrische auto’s te gaan rijden. Scope 2 wordt al iets moeilijker, maar ook 
daar kunt u beleid op maken. Scope 2 gaat over indirecte CO2-uitstoot door opwekking 
van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte. Daar kun u uw inkoopafdeling dus 
op afsturen. Scope 3 is het moeilijkste. Scope 3 is namelijk de CO2-uitstoot in de gehele 
levenscyclus van alle producten die het bedrijf koopt, vervaardigt en/of verkoopt. Dus van 
kantoorartikelen tot aan vrachtwagens tot aan staal. Daar moet u dus samenwerken in de 
keten om tot CO2-reductie te komen.



Impact op communicatie 
“Corporate social responsibility is geen zaak meer voor alleen de CSR-manager of 
voor de communicatieafdeling, maar het moet in de genen van het bedrijf gaan 
zitten”, constateert Peek. 

“Eerder zag je CSR nog wel eens, vanwege het duurzaamheidsverslag wat daar ook 
tot stand kwam, onder de communicatieafdeling kwam te hangen.” Wat Boekhoudt 
betreft maakt de duurzaamheidsmanager zichzelf overbodig. “Als dat zo is, is 
duurzaamheid in alle haarvaten van de organisatie opgenomen. Dat is wat je wilt. 
Bij het gros van bedrijven zijn we lang nog niet zo ver.”  

Twee functies  

Dat neemt niet weg dat er geen taak is voor de communicatieafdeling of 
communicatiespecialisten, stelt Peek. “Ik zie daar twee functies ontstaan. De eerste is 
het oppikken van maatschappelijke signalen en die vertalen naar het bestuur van de 
onderneming om daar de bedrijfsvoering op aan te passen. Die signaalfunctie is cruciaal 
omdat maatschappelijk steeds verandert wat stakeholders accepteren of wat de norm is. 
In die zin sluit je als bedrijf aan op wat maatschappelijk relevant wordt gevonden om zelf 
relevant te blijven. Dat gaat niet alleen over duurzame normen in de maatschappij, maar 
bijvoorbeeld ook over diversiteit in de onderneming. Je ziet op dat soort onderwerpen dat 
bedrijven meer en meer ter verantwoording worden geroepen door stakeholders. Denk 
aan Shell dat voor de rechtbank werd gedaagd wegens een gebrek aan klimaatambities. 
Of supermarkten die onder vuur liggen na uitingen van Wakker Dier.” 

In kaart brengen 

Boekhoudt roept communicatieafdelingen op om die signaalfunctie serieus te nemen. 
“Dat begint bij het in kaart brengen van de stakeholders. Leveranciers, klanten, 
stakeholders… Wat speelt er bij hen en wat verwachten ze van jouw bedrijf? Daar kunnen 
communicatiespecialisten een mooie rol spelen. Met wie moeten we het waar over 
hebben? Daarbij kun je wellicht niet iedereen evenveel aandacht geven. Je zult prioriteiten 
moeten stellen. Dat kan langs de as van de financiën en financiële risico’s die je loopt, 
maar ook langs de as van impact. Waar doen we als bedrijf het meeste zaken mee? Op 
welke stakeholders hebben we het meeste impact? Kunnen we die impact verkleinen? 
De antwoorden op die vragen leiden tot een beeld van waar je de meeste impact in 



duurzaamheid kunt maken en tot een routekaart. Met wie kunnen we waar samenwerken 
om onze impact op de klimaatverandering te verminderen? Daar kun je vervolgens in een 
geïntegreerd rapport van financiën en duurzaamheid over rapporteren. Ook daar speelt 
communicatie weer een rol.”    

Een doel voor ogen  

Daarnaast verwacht een jongere generatie dat een onderneming een doel voor ogen 
heeft dat inspiratie geeft. Ook wel purpose genoemd. Peek: “In die zin wil je ook meer 
je maatschappelijke meerwaarde tonen, want dat draagt bij aan zingeving voor je 
medewerkers. Dat vraagt ook dat je over zaken die de jongere generatie belangrijk 
vindt, ook als bedrijf een mening hebt.” Als voorbeeld Nike dat stelling nam met een 
anti-discriminatiecampagne. Peek: “Een PR-adagium luidt: be good and tell it. Daarvoor 
moet je wel eerst je zaakjes intern op orde hebben, voordat je erover naar buiten kunt 
communiceren. Aan de andere kant: die publiciteit die je extern genereert kan juist ook 
intern weer een beweging in gang zetten.” 

Ingebakken in de organisatie 
 
Maar idealiter zit het duurzame gedachtegoed ingebakken in de organisatie. Ook daar 
kunnen interne communicatiemiddelen bij helpen. Peek: “Elk duurzaamheidsproject 
binnen een bedrijf heeft namelijk vooral gevolgen voor de mensen die voor het bedrijf 
werken. Er kan dan weerstand ontstaan, vooral op het moment dat mensen hun eigen 
gewoontes moeten aanpassen. Neem je medewerkers dan ook mee in het proces van 
verduurzaming en communiceer intern voordat je met je plannen naar buiten treedt. Ook 
al staat iedere marketeer te springen om iets te kunnen communiceren over hoe goed het 
bedrijf bezig is. Focus eerst op de eigen medewerkers.” 

Storytelling

Daar kan storytelling een dankbaar middel in zijn, constateren Boekhoudt en Peek. Die 
laatste: “En dan niet alleen de cijfers, die spreken niet voor zich. Je moet het verhaal 
vertellen van jouw zoektocht in duurzaamheid, ondersteund door cijfers. Let wel, die route 
gaat niet over rozen. Je zult dus ook je dilemma’s moeten laten zien. Dat je bijvoorbeeld 
niet meteen van het gas als grondstof afkomt, maar dat je aan het onderzoeken bent 
hoe je dat wel kunt doen. Bij dat soort plannen kun je ook stakeholders betrekken door 
hen de dilemma’s voor te leggen. Een soort co-creatie. Welke oplossingen zien jullie 



voor ons?” Dat overleg met dat soort stakeholders is een must. Milieudefensie riep 
onlangs al dertig bedrijven op om hun plannen voor het verminderen van CO2-uitstoot 
in te sturen (zie kader). Boekhoudt: “Hoe krijgen we het verhaal over de bühne bij de 
juiste doelgroep, met het juiste middel op het juiste moment? Daar zie ik een grote rol 
weggelegd voor communicatiespecialisten. Wat is de geschikte vorm die echt aankomt bij 
je stakeholders?” 

Wat is storytelling? 

Storytelling is het vertellen van geloofwaardige verhalen die relevant zijn voor de 
doelgroep en die ervoor zorgen dat er een samenhang tussen gebeurtenissen ontstaat. 
Die verhalen zorgen ervoor dat de doelgroep (complexe) informatie begrijpt, de informatie 
onthoudt en er een emotionele band ontstaat. Bron: Frankwatching 

Bedrijven sturen duurzame plannen in 

Verschillende bedrijven stuurden onlangs de plannen om hun CO2-uitstoot te 
verminderen naar Milieudefensie. De milieubeweging had dertig grote bedrijven 
opgeroepen om in april met een plan te komen waarmee ze aan de klimaatafspraken 
van Parijs voldoen. Milieudefensie had gedreigd anders rechtszaken tegen ze te starten. 
Zo dwong de beweging eerder ook olie- en gasconcern Shell tot versnelling van de 
milieuaanpak. Onder meer DSM, KLM, FrieslandCampina en pensioenfonds PFZW hebben 
gereageerd. DSM laat weten de mogelijkheid te hebben “omarmd” om zijn klimaatplannen 
met Milieudefensie te bespreken. “We kijken uit naar de voortzetting van deze dialoog 
met Milieudefensie en het vinden van oplossingen die een systematische transformatie 
naar een veiligere toekomst voor onze planeet, voor onszelf en onze bestaansmiddelen 
versnellen.” 
Kwetsbaar opstellen 

Als onderneming je kwetsbaar opstellen en vertellen dat je ook nog niet alle antwoorden 
hebt, is geen schande, stelt Peek. “Alle ondernemingen zijn nog aan het zoeken naar 
hun route.” Dat beaamde onlangs financieel directeur Linda Hoebe van Koninklijke 
Auping tegenover Executive Finance. Auping wil zijn complete assortiment matrassen 
circulair maken. Er bestaat volgens Hoebe niet één pad in circulair worden, zijn en blijven. 
“Alhoewel wij al sinds eind 2018 een matras hebben dat volledig circulair is en waarbij 



alle materialen kunnen worden hergebruikt, voelen we ons nog niet per se dé expert in 
circulariteit of duurzaamheid. Net zoals voor veel bedrijven is het een zoektocht. En die 
is voor elk bedrijf anders. In die zoektocht loop je tegen uitdagingen aan. Zoals het feit 
dat onderdelen van conventionele matrassen verlijmd waren, waardoor de materialen 
bij het uit elkaar halen vervuild waren met lijmresten en daardoor niet geschikt voor het 
terugbrengen naar virgin materials. Daarvoor hebben we een techniek ontwikkeld om de 
materialen schoon uit elkaar te halen.” 

“Als onderneming je kwetsbaar opstellen en vertellen 
dat je ook nog niet alle antwoorden hebt, is geen 
schande”

Samenwerken belangrijk in circulaire economie 

Die uitvinding stelt Auping in licentie voor een klein bedrag beschikbaar aan andere 
leveranciers. Hoebe: “Waarom ook niet, als je er binnen je kostprijs voldoende dekking 
voor vindt. Wij kunnen toch niet voor de hele wereld matrassen maken en hiermee helpen 
we collega’s duurzamer te worden. Bovendien realiseer je zo’n systeemverandering niet 
in je eentje. Samenwerken is heel belangrijk in de circulaire economie. Er is ook een 
welbegrepen eigen belang. Hoe meer materassen circulair worden, hoe meer materiaal we 
als grondstoffen kunnen krijgen vanuit verwerkende bedrijven die hierin gespecialiseerd 
zijn. Ook voor hen moet de businesscase rondkomen.”

Be transparant and tell it

Duurzaamheid is, ook voor communicatieprofessionals, geen vinkje dat je kunt zetten, 
stelt Boekhoudt. “Het is een zoektocht, waarbij je dus ook nog op bepaalde terreinen nog 
niet zo goed bent als je zou willen. Communicatiespecialisten moeten erover nadenken 
hoe je daarmee omgaat. Je kunt je stakeholders vragen je te helpen bij die zoektocht 
waardoor diezelfde stakeholders beter betrokken zijn.” In ieder geval komt duurzaamheid 
zwaarder op het bordje van organisaties en bij communicatiespecialisten. Peek: “Het 
PR-adagium moet worden be good, be transparant and tell it.” Boekhoudt vult aan: “En: 
gebruik communicatie voor engagement met je stakeholders. De wettelijke vereisten 
vanuit de Europese Unie zijn groot. Slechts een deel van die informatie die bedrijven 
moeten ophoesten, zal maar bruikbaar zijn voor specifieke stakeholders. Daar zul je dus 
ook een vertaalslag moeten maken. Typisch werk voor communicatiespecialisten.” 

Verschillende bedrijven stuurden onlangs de plannen om hun CO2-uitstoot 



Over Hidden Champion
Communicatiebureau Hidden Champion werkt voor mkb bedrijven, familiebedrijven, 
corporates en maatschappelijke organisaties. Wij bedenken verhaallijnen bij proposities 
en creëren daarvoor passende teksten, beelden en en videocontent in het Nederlands en 
Engels voor o.a. website, social media, brochures en presentaties. Zo creëren we effectieve 
communicatie met jouw doelgroepen via offline en online communicatiekanalen.

Waar gewenst coördineren wij voor onze klanten de communicatiekalender, organiseren 
perodiek redactieoverleg en plaatsen teksten en beelden op sociale media, website en de 
digitale nieuwsbrieven.

Onze diensten: 

•  Contentstrategie advies
•  Contentplanning
•  Social media coördinatie
•  Tekstschrijven & copywriting in het Engels, Nederlands, Duits en Spaans
•  Grafisch ontwerp
•  Fotografie
•  SEO en SEA advies
•  Video-content voor website en social media
•  Webdesign en website bouwen
•  Digitale nieuwsbrieven opzetten en begeleiden
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