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Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen is essentieel 

om het tij voor onze maatschappij te keren. Wil jouw bedrijf ook een 

positieve impact creëren op mens, milieu en maatschappij, lokaal zowel 

als internationaal? Maar vraag jij je af “hoe begin je hieraan”?

Axudo inspireert en helpt jou als bedrijf 
op weg, stap voor stap, naar een gedegen 
MVO-beleid. 

Je hoeft niet meteen forse investeringen 
te doen! Ook kleine ingrepen kunnen een 
grote impact hebben! De return voor je 
bedrijf is enorm: een positiever imago, 
meer betrokken werknemers en een 
grotere merkloyaliteit van consumenten …

Dankzij onze vier concrete tips ga je 
vandaag al aan de slag met duurzaam 
ondernemen. En dat zonder extra kosten!  
Van een win–win gesproken!

In België 

leven 1,8 miljoen1 mensen onder de armoedegrens,
wordt bijna 90 % van de energie nog steeds opgewekt via vervuilende brandstoffen2, 
wordt elke seconde 124 kilo voedsel verspild3 
en gaan dagelijks 545.000 mensen tegen hun zin naar het werk4. 

Jocelijn Geurts 
van Axudo

1.  https://www.hln.be/binnenland/680-000-vlamingen-een-op-de-tien-onder-armoededrempel~a1a5a622/
2.  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29
3.  https://toogoodtogo.be/nl-be/about-us en 
     https://www.ceres.be/nl/nieuws/article/73795/bakkers-strijden-tegen-voedselverspilling-dankzij-too-good-to-go (345 kg per persoon per jaar verspild > 11,3 miljoen inwoners > 124 kg per seconde)
4.  https://www.hln.be/de-krant/1-op-de-10-voelt-zich-elke-dag-slecht-op-het-werk~a66589b0/

https://www.hln.be/binnenland/680-000-vlamingen-een-op-de-tien-onder-armoededrempel~a1a5a622/
https://www.hln.be/binnenland/680-000-vlamingen-een-op-de-tien-onder-armoededrempel~a1a5a622/ 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29
https://toogoodtogo.be/nl-be/about-us
https://www.ceres.be/nl/nieuws/article/73795/bakkers-strijden-tegen-voedselverspilling-dankzij-too-good-to-go
https://www.hln.be/de-krant/1-op-de-10-voelt-zich-elke-dag-slecht-op-het-werk~a66589b0/
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TIP 1
BESTEL DUURZAAM  

KANTOORMATERIAAL
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Kantoormateriaal is onmisbaar in elk bedrijf. Mits enkele kleine  
aanpassingen, realiseer je met je bedrijf een grote impact op  
het milieu. Deze tip geeft je een duurzame kijk op kantoormateriaal.

Waarom zou je in je bedrijf niet recycleren? Net zoals bij je thuis. PMD, papier, 
computermateriaal, inktpatronen … Als bedrijf kan je zoveel betekenen voor het 
milieu. En je sensibiliseert medewerkers die zich er nog niet om bekommeren. 
Het kan je zeker ook besparen, restafval is in de meeste steden en gemeenten 
per kilo te betalen. Alles wat dus gerecycleerd kan worden, bespaart je! 

Koop biologische, milieuvriendelijke en ecologische poets- en afwasmiddelen, 
handzeep, luchtverfrissers …  5Een duurzaam alternatief is altijd de betere 
keuze, en zeker niet altijd duurder! 

Leer medewerkers bewust omgaan met papier. Druk documenten dubbelzijdig 
af, werk zoveel mogelijk digitaal en beperk het papierverbruik. Kan je papier 
niet volledig bannen? Kies dan voor papier met FSC-label, gerecycleerd papier6  
of papier dat is gemaakt van landbouwafval7  of olifantsgras8. Ook hier kan je 
weer besparen, hoe minder er geprint wordt, hoe minder papier je moet kopen!

Drink leidingwater en laat plastic flessen in de winkelrekken staan. Ook hier 
zijn er tal van mogelijkheden om water te filteren en bruiswater te maken. Zo 
bespaar je heel wat geld en draag je bij aan een beter milieu. Wist je trouwens 
dat flessen water 0,5 euro per liter kost, terwijl kraanwater 0,003 euro per liter 
kost9? De business case is snel gemaakt!

Elk bedrijf biedt zijn personeel, klanten en bezoekers graag een kopje koffie 
of thee aan. Werk samen met Fairtrade-merken of merken die goede doelen 
steunen. Koffie is er sowieso. Duurzame koffie wordt beter gesmaakt door je 
klanten en je medewerkers. 

Hoe zorg je voor duurzaamheid op het vlak van kantoorbenodigdheden?

DUURZAAM 
KANTOORMATERIAAL

TIP 1

5.  www.ecover.be
6.  www.renewi.com/nl-be/over-renewi/onze-rol/office-paper
7.  www.paperwise.eu
8.  www.vibers.nl
9.  www.aquacare.be/nl_be_pro/drinkwatersystemen/besparingstest_drinkwater

http://www.renewi.com/nl-be/over-renewi/onze-rol/office-paper
http://www.paperwise.eu
http://www.vibers.nl
http://www.aquacare.be/nl_be_pro/drinkwatersystemen/besparingstest_drinkwater
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TIP 2
BOUW EEN DUURZAME 

IT-INFRASTRUCTUUR
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De IT-infrastructuur is de ruggengraat van elk bedrijf. Ook hier zijn  
heel wat duurzame aanpassingen mogelijk zonder extra kosten.  
Dankzij deze tip kijk je kritisch naar je huidige IT-infrastructuur.

Kies voor groene webhosting. Een webhost zorgt er via een server voor dat jouw 
site dag en nacht wereldwijd toegankelijk is. Die server draait 24 uur per dag 
en slokt veel energie. Doe dus zeker de moeite om uit te pluizen of het groen 
kan. Zonder in te boeten op snelheid, beveiliging en prijs. De term ‘groene  
webhost’ levert tal van zoekresultaten op Google: Combell, Antagonist, 
Greenhost, TransIP, Denit … Weet je niet of jouw website al draait op groene  
energie? Via www.thegreenwebfoundation.org kom je het in een wip te weten.

Typ al je documenten in het (gratis) lettertype Ecofont10. Dat lettertype is  
speciaal ontwikkeld om documenten goed leesbaar en met 50 percent minder 
inkt af te drukken. 

Zoek ecologisch. Ja, er bestaat een duurzame Google-waardige zoekmachine. 
Ook Ecosia bied je de mogelijkheid om het internet efficiënt af te schuimen. 
Maar Ecosia doet net dat tikkeltje meer. De groene zoekmachine gebruikt de 
gemaakte winst om bomen te planten waar ze het meest nodig zijn11. Per 45 
zoekopdrachten wordt er een nieuwe boom geplant. Kost je niets!

Hoe zorg je voor een duurzame IT-infrastructuur? 

BOUW EEN DUURZAME 
IT-INFRASTRUCTUUR

TIP 2

E

10.  www.free-fonts.com/ecofont
11.  info.ecosia.org/what

http://www.free-fonts.com/ecofont
http://info.ecosia.org/what
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TIP 3
WERK AAN EEN  

DUURZAME RELATIE  
MET JE MEDEWERKERS
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Geëngageerde medewerkers zijn de brandstof van elk bedrijf.  
Bekwame medewerkers die een duidelijke meerwaarde betekenen.  
Authentieke ambassadeurs die je bedrijf en je duurzaamheidsacties  
vanuit hun hart in de kijker zetten. Bij klanten maar ook bij nieuwe 
medewerkers. Betere publiciteit kan je niet wensen!  
Met deze tip werk je aan een langetermijnrelatie met je medewerkers. 
Tevreden medewerkers zijn immers een essentieel onderdeel van een 
bloeiend bedrijf.  
Wist je trouwens dat tevreden medewerkers tot 12%12 productiever zijn? 
Ook geeft onderzoek aan dat 50%13 van de pas afgestudeerden voor  
minder salaris te willen werken als het bedrijf maatschappelijk  
verantwoord onderneemt! Aan de slag!

Meet de medewerkerstevredenheid om je acties te bepalen. Streef ernaar om 
bij je medewerkers een maximale tevredenheid te bereiken. Want tevreden 
medewerkers zijn betere medewerkers.

Organiseer eens een sociale teambuilding. Een dag waarop je medewerkers 
iets teruggeven aan de maatschappij en de natuur of mee in de ecologische 
visie van het bedrijf stappen. Bijvoorbeeld een ecotoer14  (een stadswandeling 
langs ecologische adresjes en ondernemers) of koken voor vluchtelingen15. Het 
is eens iets anders dan de doorsnee teambuilding en je creeërt er mogelijks 
een ecologische mindset mee bij enkele van je medewerkers. Een hogere ROI 
van je teambuilding!

Maar hoe enthousiasmeer je je medewerkers zodat ze optreden  
als ambassadeur van je bedrijf? 

WERK AAN EEN  
DUURZAME RELATIE  
MET JE MEDEWERKERS

TIP 3

12.  www.bloovi.be/artikels/persoonlijk-groeien/2017/je-werknemers-gelukkig-houden-deze-5-factoren-zijn-cruciaal
13.  tenstripes.nl/feiten-en-cijfers-om-voor-duurzaamheid-te-kiezen/
14.  www.mixua.be
15.  www.giveaday.be

http://www.bloovi.be/artikels/persoonlijk-groeien/2017/je-werknemers-gelukkig-houden-deze-5-factoren-zijn-cruciaal
http://tenstripes.nl/feiten-en-cijfers-om-voor-duurzaamheid-te-kiezen/
http://www.mixua.be
http://www.giveaday.be
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Vervang de saaie broodjeslunch regelmatig door een maaltijd van een sociaal 
restaurant16  of organiseer een duurzaam en onvergetelijk personeelsfeest.  
Anders smaakt beter. Anders smaakt nóg beter als je er een sociale werkplaats 
mee steunt. Voor de prijs hoef je het alvast niet te laten.

Think out of the box als je nieuwe medewerkers aanwerft. Er bestaan tal van 
initiatieven om op een ietwat andere manier talent te ontdekken. Denk aan  
organisaties die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar 
werk. Neem deel aan de Duo Dag17  waarop een medewerker ter evaluatie  
samenwerkt met een potentiële kandidaat. Bied stages aan voor studenten 
om ze te laten proeven van de bedrijfscultuur. Na hun studies ben jij het eerste 
bedrijf waaraan ze denken. 

Geef je medewerkers duurzame geschenken. Misschien hebben ze baat bij een 
digitale detox18  om hun schermgedrag aan te passen?

16.  www.iedereenverdientvakantie.be/nl/sociale-restaurants  
17.  www.duoday.be/
18.  www.digitaldetoxacademy.eu/

http://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/sociale-restaurants
http://www.duoday.be/
http://www.digitaldetoxacademy.eu/
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TIP 4
BOUW EEN  

DUURZAME RELATIE  
OP MET JE KLANTEN
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Klanten zijn de motor van elk bedrijf. Ze genereren omzet zodat je bedrijf 
blijft bestaan en generen nieuwe klanten wat de omzet weer versterkt. 
Deze tip is dan ook gericht op een langetermijnrelatie met je klanten.  
Wist je trouwens dat 1% stijging in klantentevredenheid gemiddeld  
in 3 % meer omzet resulteert?  
De moeite waard om mee aan de slag te gaan!

Meet de klantentevredenheid en bepaal je acties in functie daarvan. Bill Gates 
zei ooit “Je klanten die het minst tevreden zijn, zijn je grootste bron om van te 
leren.” Leer uit de feedback en sta open voor verandering. Maak medewerkers 
warm voor klantentevredenheid. Communiceer ook over vastgelegde 
doelstellingen en genomen acties. 

Inspireer klanten met duurzame acties en relatiegeschenken. De mogelijkheden 
zijn onbeperkt. Hieronder vind je enkele voorbeelden. Maar laat gerust je  
creativiteit botvieren.
  
 Stuur een kerstkaart van een goed doel dat jou of een medewerker  
 nauw  aan het hart ligt. Klanten leren je beter kennen en zijn onder de  
 indruk van je intenties.
 
 Vervang het traditionele nieuwjaarsgeschenk door een duurzaam alter 
 natief. Een lokale wijn, kaas of bier uit de streek, chocolade van Tony’s  
 Chocolonely (slavernijvrij) of een lokale chocolatier, zaadbommetjes  
 met je bedrijfslogo, een herbruikbare drinkfles …
 
 Denk na over duurzame relatiegeschenken. Tarwestropennen, appels  
 met je bedrijfslogo, ecologische tassen …

Hoe pak je dat concreet aan?

BOUW EEN DUURZAME 
RELATIE OP MET JE  
KLANTEN

TIP 4



.

Met deze tips proef je van de mogelijkheden om 

een maatschappelijk verantwoorde organisatie  

te creëren. Het zijn de eerste stappen naar  

een cultuurverandering in je bedrijf en bij  

alle stakeholders.  

Ze bieden tal van opties om je bedrijf zonder  

extra kosten duurzaam op de markt te zetten. 

Meer nog: bepaalde tips leveren direct of  

indirect zelfs een kostenbesparing op.



.
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Wil je duurzaamheid echt  
verankeren in je bedrijf? 

Dan zijn extra investeringen nodig om 

maatschappelijk verantwoord  

ondernemen te integreren in elk aspect 

van de bedrijfsvoering.  

Acties die direct of indirect langetermijn- 

opbrengsten genereren.  

De eindbestemming is een geïntegreerd 

duurzaamheidsbeleid van alle  

stakeholders en een open communicatie 

rond duidelijke meetpunten.  

Blijf niet bij de pakken zitten, boek hier 

een inspirerend gesprek met ons in.  

Wij zetten je graag op (duurzame) weg. 

https://calendly.com/axudo/virtualcoffee

Zin om samen met je 
medewerkers concreet  
aan de slag te gaan?

Wij organiseren korte en krachtige 

workshops met als uitkomst 3  

concrete acties om jouw bedrijf op  

de duurzamere weg te zetten!

https://axudo.be/aanbod/boost-2021

BOEK HIER JOUW

workshop
BOEK HIER EEN

afspraak

ALS JE TOCH WAT VERDER 
WIL GAAN

https://axudo.be/aanbod/boost-2021/
https://calendly.com/axudo/virtualcoffee
https://axudo.be/aanbod/boost-2021/
https://calendly.com/axudo/virtualcoffee


Axudo maakt organisaties succesvoller  
door maatschappelijk verantwoord ondernemen 

te verankeren in hun DNA.

www.axudo.be

jocelijn@axudo.be

https://www.facebook.com/Axudo/
https://www.linkedin.com/company/axudo/
https://www.instagram.com/_axudo_/
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