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Wanneer de onderneming systematisch oog heeft voor de impact van de bedrijfs - 
voering en de producten/diensten op de samenleving en het milieu, dan spreken 
we van duurzaam ondernemen.

DUURZAAM ONDERNEMEN 

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen betekent oog hebben voor de impact van de bedrijfsvoering 
en de producten en/of diensten op de omgeving, de samenleving en het milieu waarin 
de onderneming opereert of actief is. Het engagement om duurzame initiatieven op 
te zetten en een zo helder mogelijk beleid te bepalen op ecologisch, digitaal, sociaal 
en financieel vlak, draagt bij tot de continuïteit van de onderneming op lange termijn.

Belangrijke tools om duurzaam te ondernemen in uw kmo zijn overleg met stake
holders en milieuduurzaamheid.

Identificatie van en overleg met stakeholders

Effectief stakeholdermanagement betekent dat u identificeert:

• Wie uw stakeholders zijn.

• Wat hun belangen, noden en verwachtingen zijn.

• Welke opportuniteiten en uitdagingen de stakeholders bieden.

• Wat de impact is van de ondernemingsactiviteiten op elke belanghebbende en hoe 
deze impact kan worden gemeten en opgevolgd.

• Welke strategieën en acties de onderneming kan ontwikkelen om aan de verwach
tingen van stakeholders tegemoet te komen.

Hoe bepaalt u de stakeholders van uw onderneming?

Stakeholders van de onderneming in kaart brengen is teamwork. Betrek de mensen 
die sleutelposities opnemen in uw onderneming.
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voor het in kaart brengen van stakeholders

• Tracht de stakeholders zo scherp mogelijk te identificeren. De buurt is zeer alge
meen; het buurtcomité is gemakkelijker te benaderen. 

• Niet elke stakeholder weegt even zwaar door; geef een cijfer aan het belang van 
elke stake holder. 

• Breng relaties tussen stakeholders in beeld door ze te groeperen of onderling 
te verbinden. Naargelang de activiteit of het thema, kan het gewicht van de 
stakeholders verschillen of zelf tegenstrijdig zijn. 

• Stakeholders, en zeker de vertegenwoordigers van stakeholders, kunnen veranderen. 
Daarom is een regelmatige update belangrijk.

Hoe betrekt u de stakeholders bij de bedrijfsvoering?

Naargelang de stakeholderskaart van uw onderneming, besteedt u best bijzondere 
aandacht aan één of meerdere categorieën stakeholders. Om goede relaties op te 
bouwen en duurzaam overleg te plegen met deze stakeholders, is het belangrijk elke 
doelgroep op gepaste wijze te benaderen. 

Personeel en freelancers
Van stagiairs en jobstudenten over uitzendkrachten tot medewerkers met een contract 

van onbepaalde duur.

• Verzorg de interne communicatie en informeer uw medewerkers over het reilen en 
zeilen van het bedrijf (bedrijfsresultaten, kwaliteitsmetingen, klantentevredenheid, 
enzovoort).

• Stimuleer constructief overleg in twee richtingen en geef het personeel een plaats 
in de beslissingsprocessen.

EIGENDOM BESTUUR

MANAGEMENT

STA K E H O L D ERS

FAMILIE

KLANTEN PERSONEEL SECTOR LEVERANCIERS BANKEN OVERHEID BUURT

ALGEMEEN BELEID
STRATEGIE

DAGELIJKS BELEID
RAPORTERING

RENDEMENT
LUIQUIDITEIT
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• Besteed aandacht aan de motivatie, betrokkenheid en vorming van uw medewerkers 
en volg hun tevredenheid, welzijn en veiligheid op.

• Kader strategische beslissingen in uw missie en visie en leg uit waarom bepaalde 
keuzes gemaakt worden.

Klanten
Particulieren, ondernemingen, overheden, enzovoort.

• Onderzoek welke factoren van invloed zijn op de tevredenheid van uw klanten.

• Verzorg de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de aangeboden producten 
en/of diensten. 

• Informeer uw klanten over de stappen die u zet om uw dienstverlening te verbeteren. 

• Onderzoek regelmatig de kredietwaardigheid van de klanten. 

• Besteed zorg aan een heldere en uniforme communicatie over garanties, prijzen, 
kortingen, diensten na verkoop en contactinformatie. 

• Besteed de nodige aandacht aan het opstellen van de algemene voorwaarden van 
transacties.

• Behandel (digitale) klantengegevens vertrouwelijk, in overeenstemming met de be
staande regelgeving.

Leveranciers

• Krijg inzicht in de keten. Wat is uw rol en positie in alle activiteiten vanaf de winning 
van grondstoffen tot en met de levering aan de klant?

• Spreek duidelijke betalingsvoorwaarden en termijnen af.

• Leer uw bestaande leveranciers beter kennen.

• Zoek zoveel mogelijk samenwerking met leveranciers die dezelfde normen en 
waarden nastreven als de onderneming.

• Stel een document op waarin de onderneming duidelijk maakt wat zij van een 
leverancier verwacht en wat de concrete vereisten zijn waaraan een leverancier 
moet beantwoorden.

• Geef correcte financiële informatie om de geloofwaardigheid en aantrekkings
kracht van uw onderneming te vergroten.

• Zorg ervoor dat de bevoegdheid om de onderneming contractueel te verbinden 
ondubbelzinnig geregeld is.
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Investeerders
Zoals eigenaren, banken, ondernemingen en familieleden.

• Zorg voor een snelle, volledige en correcte informatiedoorstroming naar inves
teer ders.

• Erken het belang van een kwaliteitsvolle en correcte financiële rapportering, 
de opvolging van risico’s en de rol van externe adviseurs hierin.

• Gebruik de boekhouding en de jaarrekening als strategische instrumenten bij 
de bedrijfsvoering. 

• Maak een regelmatige update van het financieel (meerjaren)plan ddat u bij de 
oprichting van de onderneming opstelt.

• Maak een duidelijk onderscheid tussen de middelen van uw privévermogen en 
de middelen van de onderneming.

• Creëer duidelijkheid over de herkomst en aanwending van de financiële middelen.

Overheid
Overheidsinstellingen zoals administraties en inspectiediensten.

• Ondernemingen komen dagelijks en op verschillende manieren in contact met de 
overheid. De overheid kan optreden als controlerende en dienstverlenende instantie:

- Op controlerend vlak: alle betrokken partijen hebben er belang bij dat controles op 
een serene en professionele manier kunnen verlopen. Handhaving van de regels 
zorgt voor een gelijk speelveld voor ondernemingen die actief zijn in België.

- Op dienstverlenend vlak: zorg ervoor dat aanvraagformulieren voor vergun
ningen, aanbestedingen, subsidies en steunmaatregelen correct zijn ingevuld.

Concurrenten

• Hou rekening met uw concurrenten en ga op correcte wijze met hen om.

• Ga een strategische samenwerking aan indien nuttig of zelfs noodzakelijk.

• Respecteer steeds de toepasselijke regels over mededinging.

Lokale omgeving, belangenverenigingen en kennisinstellingen

Buren, de gemeente of stad, verenigingen die ondernemers-, consumenten-, of milieu-

belangen behartigen, hogescholen, universiteiten, onderzoekscentra, enzovoort.

• Zet zelf de eerste stap naar de buurt. 
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• Hou rekening met de verwachtingen en de behoeften van de lokale omgeving en 
vertel de buurt wat u doet. 

• Minimaliseer de buurtimpact van uw bedrijfsactiviteit waar mogelijk. 

• Werk samen met andere lokale ondernemingen, verenigingen of kennisinstellingen 
om grensoverschrijdende thema’s aan te pakken.

Milieuduurzaamheid

Het nastreven van milieuduurzaamheid impliceert onder meer dat u:

• De  ecologische impact en voetafdruk van het productie of dienstverleningsproces 
kent en monitort.

• Een gepast beleid vaststelt met doelstellingen en actiepunten om de ecologische 
prestaties te verbeteren, en waarbij alle relevante aspecten aan bod komen zoals 
afvalverwerking, lucht en bodemkwaliteit en verbruik van energie en water.

• Inspeelt op transities naar en opportuniteiten van circulaire economie.

voor het nemen van initiatieven op het vlak van milieuduurzaamheid

• Kijk naar uw persoonlijke waarden en verantwoordelijkheden: wat u persoonlijk 
belangrijk vindt, vertaalt zich ook in uw bedrijfswaarden. Wanneer een ondernemer 
persoonlijk grote waarde hecht aan milieuduurzaamheid, is de kans groter dat er in 
de onderneming duurzame initiatieven worden opgezet.

• Doe iets in het verlengde van uw kernactiviteiten: u kunt het grootste verschil 
maken door te investeren in acties of projecten die aansluiten op wat u doet of 
maakt. Vooral omdat het voor u en uw medewerkers vertrouwd terrein is, maar ook 
omdat het geloofwaardiger overkomt voor uw stakeholders.

• Integreer duurzaamheid in de gehele onderneming: u maakt uw medewerkers 
best partner van een duurzaam bedrijfsbeleid. Op die manier staat u er niet alleen 
voor en vindt de ‘duurzame reflex’ in alle geledingen van het bedrijf plaats.


