pulse

+
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tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen
te delen met de De Tijd-community. Buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van De Tijd.

FORUM VOOR KMO’S EN ONDERNEMERS

CONNECT

‘Bedrijven bekijken duurzaamheid
best als een cirkel’
Hoe ondernemers hun producten en diensten duurzamer kunnen ontwikkelen? Dat komen ze te weten tijdens een
maattraject van het Brusselse samenwerkingsplatform ACTUNITED. ‘Iederéén kan bijdragen aan een duurzame
ontwikkeling op het werk en daarbuiten.’

‘Om een betere
wereld na te
streven, moet
je de volledige
keten – leverancier,
producent,
eindgebruiker – op
één lijn krijgen’
Nicolaas Viets,
CEO bij SoliQz

Duurzame cirkel
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Bedrijven die hun activiteiten verduurzamen, beinvloeden daarmee inderdaad ook hun klanten,
meent Ann Beckers, medeoprichter en communicatie-experte bij ACTUNITED. ‘Zij vormen een bouwsteen in de keten. Ze zorgen ervoor dat ook klanten
en gebruikers van hun producten of diensten duurzamer worden. Bedrijven bekijken duurzaamheid
best als een cirkel.’

S

trengere milieunormen, ambitieuze klimaatdoelstellingen en de opmars van
de betekeniseconomie: bedrijven staan
vandaag voor steeds meer uitdagingen om hun business zo rendabel én
duurzaam mogelijk te maken. ACTUNITED steunt
zowel individuele leiders, teams als grote en kleine organisaties bij het ontwikkelen van duurzame
maattrajecten. Het vertrekt daarbij vanuit de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
van de Verenigde Naties, een ambitieus actieplan
tegen armoede en voor een duurzame planeet.

Wetenschappelijk gevalideerd
‘Onze methodologie werd door de KU Leuven gevalideerd, en is dus wetenschappelijk onderbouwd’,
verduidelijkt Hilde Coremans, medeoprichter en
innovatiespecialist bij ACTUNITED. ‘Wij plaatsen
deelnemers uit verschillende bedrijven in kleine
werkgroepen. We focussen daarbij op de intrinsieke
motivatie: iederéén kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling op het werk en daarbuiten.’
Managers en medewerkers uit bijvoorbeeld de
financiële sector zitten daarvoor samen met

‘Bedrijven die
hun activiteiten
verduurzamen,
beïnvloeden
daarmee ook
hun klanten’
Ann Beckers, medeoprichter
en communicatie-expert
bij ACTUNITED

‘Ondertussen weet iedereen dat
duurzaamheid belangrijk is: het komt er nu op
aan om uit te stippelen hoe die gerealiseerd
kan worden’
Hilde Coremans, medeoprichter en innovatiespecialist bij ACTUNITED

kmo-leiders, zelfstandigen, oprichters van start-ups
en zelfs openbare besturen. Een van de hoofddoelen van het programma is het inspireren en stimuleren van duurzame initiatieven bij bedrijven, hun
medewerkers en andere stakeholders. ‘Ondertussen
weet iedereen dat duurzaamheid belangrijk is: het
komt er nu op aan om uit te stippelen hoe die binnen specifieke bedrijfsomgevingen gerealiseerd kan
worden’, stelt Hilde Coremans.

Verrijkende ervaring
Dankzij de inbreng van multidisciplinaire specialisten in sociologie, psychologie en innovatie krijgen
de deelnemers nieuwe inzichten waarmee ze binnen hun bedrijf aan de slag kunnen. Nicolas Viets,
CEO bij SoliQz, doorliep zo’n maattraject, georganiseerd in samenwerking met innovatienetwerk Leuven.Inc. SoliQz ontwikkelt en installeert wereldwijd
zuiveringsapparatuur voor de chemische sector, en
zoekt voortdurend nieuwe manieren om de duurzaamheid te verhogen. ‘Dat je dit programma samen met tien mensen van diverse leeftijden, bedrijven, functies en sectoren doorloopt, trok mij enorm
aan. Zo bekijk je duurzaamheid plots vanuit verschillende invalshoeken.’ Nicolaas Viets volgde de
sessies samen met medewerkers van onder meer
een softwareontwikkelaar, een groenbedrijf, een
3D-printing specialist, een lokale overheid en enkele

start-ups. Ze stelden hun duurzaamheidsambities
aan elkaar voor, en leerden uit de groepsreacties en
commentaren. ‘Een verrijkende ervaring’, omschrijft
hij het.

Concreet actieplan
‘Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen’, dat is de meest relevante SDG die tijdens
het programma voor SoliQz naar boven kwam.
Nicolaas Viets: ‘We brachten in kaart wie we met
de milieuvriendelijkere productie van chemicaliën
willen beïnvloeden. In ons geval: chemische producenten, het eigen personeel, de aandeelhouders en
ook de lokale gemeenschap. Daarna stelden we een
actieplan op over hoe dit concreet naar de markt
en de werkvloer vertaald kan worden.’ Door extra in
te zetten op de eigen technologie binnen de circulaire economie bijvoorbeeld. ‘Met onze apparatuur
maken we hoog zuivere eindproducten en in specifieke gevallen kunnen we die ook inzetten voor
het zuiveren van afvalwater. In het geval van chemisch afvalwater kunnen specifieke componenten
zo makkelijker en goedkoper dan bij een klassieke
verwerking verwijderd worden. Hierna kan het afvalwater hergebruikt worden als proceswater. Door
onze technologie toe te passen, realiseren chemische producenten een circulair proces. Samen verduurzamen we de wereld.’

Nicolaas Viets beaamt: ‘Wij maken onze klanten
voortaan niet alleen duidelijk dat ze met onze oplossing op een energie-efficiëntere en goedkopere
manier kunnen produceren, maar dat ze daardoor
ook zélf bijdragen aan de SDG’s van de Verenigde
Naties. Om een betere wereld na te streven, moet je
de volledige keten – leverancier, producent, eindgebruiker – op één lijn krijgen. Een cruciaal inzicht dat
ik via het ACTUNITED-traject verkreeg.’

Persoonlijk geraakt
Hilde Coremans ervaart dat de groepsessies vaak
heel wat teweeg brengen bij de deelnemers. ‘Sommigen vertellen ons achteraf dat ze persoonlijk geraakt werden door onze aanpak, en dat de interactie
tussen de deelnemers en onze coaches hen zelfs
versterkt heeft in hun mens zijn.’ Bij Nicolas Viets
gaat het niet zo ver. Maar hij herkent wel dat het
streven naar duurzaamheid bij sommige deelnemers heel erg verankerd zit in hun manier waarop
ze als mens in het leven staan. ‘Ook dat werkt heel
inspirerend. Ze zijn persoonlijk écht overtuigd van
duurzaamheid en dus sterk gedreven om daar een
bedrijfsstrategie rond te ontwikkelen. Hierdoor ga je
ook zelf op een dieper niveau uitdenken hoe je die
duurzaamheidsfilosofie kan doortrekken binnen je
eigen werking.’

Duurzame toekomst
Wat er de komende jaren van het ACTUNITED-programma blijft hangen binnen de organisatie van
Nicolaas Viets? ‘Dat duurzaamheid zowel belangrijk is voor de eigen bedrijfswerking als de manier
waarop je de markt benadert. En ook op vlak van
personeelsbeleid speelt dit een rol.’
Talent kiest steeds meer voor een werkgever die
actief inzet op duurzaamheid. Ook bijbehorende
opleidingen zijn belangrijk: om mensen te stimuleren bewust na te denken over hun impact op de
planeet. ‘Duurzaamheid is een boodschap die het
verdient om overgebracht en doorgegeven te worden’, besluit Nicolaas Viets. ‘Alleen de juiste dosis engagement wekt duurzaamheid helemaal tot leven.’

