Sectorrapport maatschappelijk verantwoord ondernemen in de
handel- en dienstensector 2017: Appendix
In deze appendix zetten we uiteen hoe we de stakeholderverwachtingen in kaart brachten en hoe
het sectorrapport voor de handel- en dienstensector uiteindelijk tot stand gekomen is. Eerst
beschrijven we onze algemene methodologie (Appendix 1: Algemene methodologie). Vervolgens
wordt er meer in detail getreden door de twee externe consultancybureaus (Trendhuis en
Sustainalize) waarmee we hebben samengewerkt. Hier verduidelijken ze hun onderzoeksmethodiek om de verwachtingen van verschillende stakeholdergroepen te bepalen en hun
belangrijkste bevindingen (Appendix 2: Onderzoeksmethodiek voor het bepalen van de
verwachtingen van de consumenten (stap 3 en 5) door Trendhuis en Appendix 3:
Onderzoeksmethodiek voor het bepalen van de verwachtingen van de overige stakeholdergroepen
(stap 3 en 5) door Sustainalize).
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Figuur 1 – de stappen van onze methodologie

1. Het identificeren van de stakeholders
Om de verwachtingen van stakeholders ten aanzien van maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) in de handel- en dienstensector in kaart te brengen, moesten we de
belangrijkste stakeholdergroepen en de belangrijke actoren binnen deze groepen identificeren.
Onder stakeholders begrijpen we groepen/individuen die een belang hebben in en/of beïnvloed
worden door de activiteiten van de handel- en dienstensector. De relevantie van de verschillende
stakeholdergroepen bepaalden we door enerzijds een score te geven aan het belang dat zij hebben

in de handel- en dienstensector en anderzijds aan hun invloed op de sector. Op basis daarvan
stelden we een stakeholderkaart (zie Figuur 2) op, die de relatie met en de relevantie van de
verschillende stakeholdergroepen voor de handel- en dienstensector inzichtelijk maakt. Hierdoor
konden we vier categorieën van stakeholdergroepen identificeren, namelijk ‘nauw beheren’,
‘informeren’, ‘tevreden houden’ en ‘monitoren’. Dankzij deze oefening konden we in een later
stadium (stap 3) ook gewichten toekennen aan de verschillende stakeholdergroepen, afhankelijk
van hun relevantie.
De belangrijkste stakeholdergroepen die we identificeerden zijn:
-

Consumenten
Overige stakeholders:
o Dienstverleners (logistiek en transport, interim- en human resourcesdiensten,
energieleveranciers, vastgoedeigenaars)
o Media
o Ngo’s en vzw’s
o Onderwijs
o Overheid (federaal, regionaal, steden en gemeenten, politieke studiecentra)
o Vakbond
o Vertegenwoordigers van de consument
o Vertegenwoordigers van de producent

Deze stakeholdergroepen vormen de fundering voor het in kaart brengen van de verwachtingen
omtrent MVO-prestaties in de handel- en dienstensector.

Figuur 2 - stakeholderkaart

2. Het identificeren van de relevante MVO-thema’s
Omwille van de grote verscheidenheid aan MVO-thema’s, is het belangrijk de verwachtingen van
de stakeholders te inventariseren omtrent net die thema’s die relevant zijn voor de sector. Hierbij
stelden we eerst een lijst van alle mogelijke MVO-thema’s op, waarbij we ons baseerden op de
volgende bronnen:
-

-

Veel voorkomende thema’s in verschillende MVO-raamwerken en richtlijnen, zoals de
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, GRI-richtlijnen, ISO 26000,
etc.;
Thema’s waarover vaak gerapporteerd wordt in de branche en door ketenpartners;
Thema’s die regelmatig in de media aan bod komen;
MVO-thema’s die terugkomen in de (MVO-)jaarverslagen van een selectie van
handelaars, en dus onderdeel zijn van hun (MVO-)strategie;
Specifieke onderwerpen die belangrijk zijn voor onze stakeholders.

De MVO-thema’s die het meest naar voor kwamen en dus het meest relevant zijn voor de handelen dienstensector, hebben we vervolgens in een kortere lijst opgenomen. Dit resulteerde in een
lijst van 24 MVO-thema’s, die we vervolgens in overleg met de MVO-stuurgroep van Comeos,
bestaande uit MVO-managers van een aantal leden-bedrijven, gefinaliseerd hebben. Het
eindresultaat is hierna terug te vinden in Tabel 1. Deze lijst vormde de basis voor de
stakeholderdialoog en -bevraging.

Tabel 1 - finale lijst van relevante MVO-thema's

Dienst en productaansprakelijkheid

Verantwoord
werkgeverschap

Het initiatief nemen om de diensten en eindproducten zo te ontwerpen dat zij een positieve invloed hebben op de
consumenten en maatschappij. Dit kan betrekking hebben op het ecodesign (waarin de volledige levenscyclus van
Verantwoorde producten
het product bekeken wordt o.a. de herkomst van de materialen, levensduur, herstelbaarheid, recycleerbaarheid van
(gezondheid, ecodesign,
het product), productverpakking (herbruikbare verpakkingen, het gebruik van recycleerbare materialen, de
energie-efficiëntie,...)
hoeveelheid verbruikte verpakking...), energie-efficiëntie van het product, eindproductcertificering (biologische,
ecologische, energievriendelijke, duurzame,... producten) en de gezondheid (producten met minder suiker of
vet,...).
Het beschermen van consumenten door het waarborgen van kwaliteit, veiligheid, gezondheid van producten en
Consumentenbescherming
diensten die ze afnemen. Hierbinnen valt bijvoorbeeld ook de dienst-na-verkoop en het waarborgen van de
(product & omgeving)
veiligheid van de voorzieningen (bijvoorbeeld gebouwen) en omgeving (beveiligingspersoneel).
Toegankelijkheid voor
Het voorzien van faciliteiten voor personen met een beperking, zowel voor de gebouwen (faciliteiten voor minder
personen met een
validen) als voor de online omgeving (personen zonder toegang tot digitale technologie).
beperking
Databeveiliging
Het verantwoord omgaan met privédata van consumenten en privacy en veiligheid hiervan garanderen.
& klantprivacy
Duurzame consumptie
Consumenten stimuleren om op een duurzamere manier te consumeren en leven (bijvoorbeeld door te informeren,
stimuleren
te sensibiliseren en het verhogen van het aanbod van zogenoemde 'duurzame oplossingen').
Het stimuleren van technologische innovatie voor producten en diensten om duurzaamheidsuitdagingen aan te
Technologische innovatie
gaan.
Diversiteit en antiHet garanderen van gelijke kansen, tegengaan van discriminatie en promoten van diversiteit en inclusie binnen de
discriminatie
organisatie.
Duurzame inzetbaarheid
Het uitrusten van de medewerkers zodat zij zelf voldoening bij hun werk ervaren, met als gevolg dat zij
(employee engagement,
toegevoegde waarde leveren voor de organisatie, nu en in de toekomst. Dit betreft: gezondheid, betrokkenheid,
gezonde werkplek, veilige flexibel werk, werkplezier, persoonlijke ontwikkeling en fysieke belasting.
omgeving, flexibel werken,
opleidingen...)
Het waarborgen van goed bestuur, o.a. het eerbiedigen van wet- en regelgeving, adequate verloning,
transparantie, anti-corruptie, verantwoord fiscaal beleid, gericht op een efficiënte en effectieve organisatie ten
Goed bestuur
behoeve van de belanghebbenden en de maatschappij.
Goede arbeidsrelaties en
sociale bescherming

Community involvement
Sociaal
(economische)
Strategische partnerships
verantwoordelijkheid
en
stakeholderbetrokkenheid

Het bevorderen en in stand houden van de arbeidsrelaties en waarborgen van sociale bescherming van
medewerkers door verantwoorde arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers en goede relaties met de vakbonden.
Het creëren van sociale impact buiten het lokale karakter van de organisatie haar activiteiten, maar in lijn met haar
operationele activiteiten; door het betrekken van medewerkers (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) en hun kennis van
zaken en door het inzetten op filantropie.
Het aangaan van partnerships om samen duurzame initiatieven uit te voeren en de verwachtingen van
stakeholders mee te nemen bij belangrijke beslissingen van de organisatie.

Het informeren op een verantwoorde, eerlijke en transparante manier over de producten, diensten en organisatie
(bijvoorbeeld geen advertenties rond ongezonde voeding of rond alcohol gericht op kinderen, of een scheiding in
de rekken tussen alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken om geen verwarring te creëren,...).
Ethische en eerlijke handel Het zaken doen met respect voor ethische normen, beleid en procedures. Inclusief het respecteren van de
(fair-trade, dierenwelzijn,
fundamentele rechten van de mens, dierenwelzijn en bestrijding van corruptie en omkoping doorheen de hele
mensenrechten)
keten.
Het rekening houden met milieu- en sociale prestaties van de leveranciers én de milieu- en sociale aspecten van
Duurzaam inkopen
de materialen, producten en diensten (bijvoorbeeld certificering van duurzame grondstoffen). Dit onderwerp bevat
(leverancier en producten) hiernaast ook het stimuleren van het lokaal inkopen. (betreft niet het eindproduct, zie hiervoor a. verantwoorde
producten).
Duurzame
Bijdragen aan lokale (sociaal) economische ontwikkeling op lange termijn door werkgelegenheid binnen de
werkgelegenheid (baan
organisatie en in de keten te creëren.
creatie)
Afvalmanagement
Het reduceren van de hoeveelheid gegenereerde afval en het op een adequate wijze afhandelen van de
(productieverlies,
resterende/onvermijdbare afvalstromen (hergebruik, recyclage). Hierbinnen valt ook verpakkingsafval en de
verpakkingsmaterialen,
voedselverspilling.
voedselverspilling,...)
Het reduceren van het energie gebruik of het favoriseren van hernieuwbare energie, zowel door deze te
Energie gebruik
produceren als te gebruiken, door de organisatie haar operationele activiteiten en in de keten.
Emissies (CO2) en
Het reduceren van de hoeveelheid vervuiling en emissies (CO2) en de impact hiervan op de klimaatverandering en
vervuiling
het milieu, doorheen de organisatie haar operationele activiteiten en in de keten.
Het reduceren van de hoeveelheid water die geconsumeerd wordt of van de aantasting van waterbronnen door
Water gebruik
de organisatie haar operationele activiteiten en in de keten.
Verantwoorde marketing
en advertenties

Milieuvriendelijkheid

Het managen van het behoud van de omvang en de diversiteit van dier- en plantsoorten in hun natuurlijk habitat.
Biodiversiteit en ecologie
Kringloop/circulaire
economie
Logistiek & Transport
Mobiliteit van
medewerkers en klanten

Het stimuleren van het hergebruiken van de hoeveelheid afvalstoffen en materialen in de keten/ het zetten van
minimale standaarden voor de hoeveelheid duurzame en hergebruikte materialen bij leveranciers.

Het reduceren van de milieu-impact van transport en logistiek in de keten.
Het stimuleren van duurzaam vervoer van en naar de organisatie, door haar klanten en medewerkers.

3. Kwantitatief onderzoek: online enquêtes
Om de verwachtingen in verband met MVO in kaart te brengen, organiseerden we in samenwerking
met externe bureaus, Sustainalize en Trendhuis, twee verschillende enquêtes. Deze enquêtes
hadden als doel om de verschillende stakeholdergroepen een score te laten geven aan de 24
MVO-thema’s bepaald in stap 2. Trendhuis richtte zich op de stakeholdergroep ‘consumenten’ en
Sustainalize op de ‘overige stakeholders’, waarbij we bij de analyse aan beide enquêtes een gelijk
gewicht van 50% toekenden. De achterliggende redenering hiervoor is de omvang van de
consumentenenquête, het belang van de consumenten als stakeholdergroep en dat de ‘overige
stakeholders’ een groot aantal groepen omvat. Verder in Appendix 2 en 3 bespreken we de
onderzoeksmethodiek en de resultaten meer in detail.
(1) Consumenten: online enquête
880 consumenten vulden de online enquête in. Deze respondenten bestonden uit Belgische
consumenten, representatief voor de bevolking op vlak van taal, geslacht en leeftijd. De resultaten
verschaften inzicht in het belang dat Belgische consumenten hechten aan de geïdentificeerde
MVO-thema’s. Ook deden we een clusteranalyse voor verschillende consumentenprofielen. Meer
details bevinden zich in Appendix 2.
(2) Overige stakeholders: online enquête
19% van de ondervraagden of dus 56 respondenten van acht verschillende stakeholdergroepen
namen deel aan de online survey. Afhankelijk van de relevantie van de stakeholdergroep voor de
handel- en dienstensector, zoals bepaald in stap 1, kenden we aan de verschillende groepen een
gewicht toe. In deze enquête zochten we vooral naar het belang van de geïdentificeerde relevante
MVO-thema’s. De respondenten kregen ook de mogelijkheid om zelf andere thema’s naar voor te
schuiven. De meeste stakeholdergroepen zaten op dezelfde lijn (voor meer details, zie Appendix
3).

4. Bepalen belangrijkste MVO-thema’s
Bij het vergelijken van de resultaten van de twee enquêtes, ontdekten we een aantal duidelijke
consistenties tussen ‘consumenten’ en ‘overige stakeholders’. Zo kwam uit beide enquêtes voort
dat de volgende MVO-thema’s voor alle verschillende stakeholdergroepen van belang zijn voor
de handel- en dienstensector:
-

Verantwoorde producten;
Duurzaam inkopen;
Afvalmanagement;
Consumentenbescherming;
Ethische en eerlijke handel.

Ook duidden de verschillende groepen aan dat de volgende MVO-thema’s minder prioriteit
hebben:
-

Community involvement;
Toegankelijkheid voor personen met een beperking;
Mobiliteit van medewerkers en klanten;
Biodiversiteit en ecologie.

Anderzijds konden we ook afwijkingen vinden tussen de resultaten van de twee enquêtes.
‘Consumenten’ duidden ‘Databeveiliging & klantprivacy’ aan als een relatief belangrijk MVOthema, terwijl dit niet het geval was voor ‘overige stakeholders’. Het omgekeerde gold voor
‘Kringloop/circulaire economie’ en ‘Duurzame consumptie stimuleren’.
Een combinatie van de resultaten, waarbij we een gelijk gewicht (50%) toekenden aan beide
enquêtes, is te zien in Figuur 3. Deze figuur geeft een rangschikking aan van de verschillende
MVO-thema’s, waarbij de bovenste acht (1/3 van de MVO-thema’s) de basis vormden voor
verdere analyse.

Verantwoorde producten
Duurzaam inkopen
Afvalmanagement
Ethische en eerlijke handel
Duurzame consumptie stimuleren
Consumentenbescherming (product & omgeving)
Kringloop/circulaire economie
Duurzame inzetbaarheid
Energie gebruik
Emissies (CO2) en vervuiling
Verantwoorde marketing en advertenties
Logistiek & Transport
Databeveiliging & klantprivacy
Goed bestuur
Strategische partnerships en stakeholderbetrokkenheid
Duurzame werkgelegenheid
Water gebruik
Diversiteit en anti-discriminatie
Goede arbeidsrelaties en sociale bescherming
Biodiversiteit en ecologie
Technologische innovatie
Toegankelijkheid voor personen met een beperking
Mobiliteit van medewerkers en klanten
Community involvement

Figuur 3 - gecombineerde resultaten kwantitatief onderzoek

5. Kwalitatief onderzoek
Nadat we de belangrijkste MVO-thema’s bepaald hadden, wilden we meer inzicht vergaren in de
redeneringen van de verschillende stakeholdergroepen: wat begrijpen ze onder deze MVOthema’s en wat verwachten ze ervan? Daarom traden we in dialoog met stakeholders in kwalitatief
onderzoek. Ook dit deden we in samenwerking met dezelfde externe bureaus, waarvan de
methodiek verder uiteengezet is (Appendix 2 en 3).
(1) Consumenten: focusgroepen
We stelden drie focusgroepen samen op basis van generatie: PreFamily (20-35 jaar), Family (3650 jaar), PostFamily (51-65 jaar, 65+). In iedere focusgroep zaten tussen de zes en tien
deelnemers. We werkten met stellingen om het gesprek op gang te brengen. Dankzij deze
focusgroepen kregen we een beter idee van consumentengedrag ten aanzien van maatschappelijk
verantwoord ondernemen in de handel- en dienstensector. Voor meer details over de uitkomsten,
verwijzen we naar Appendix 2.
(3) Overige stakeholders: ronde tafelgesprek

Op 31 augustus 2017 organiseerden we vervolgens een ronde tafel. Hierbij nodigden we
vertegenwoordigers van de overige stakeholdergroepen uit om met hen een gesprek aan te gaan.
Er waren in totaal 15 aanwezigen, waarvan vier van de overheid, zes van ngo’s, twee
vertegenwoordigers van producenten en drie van dienstverlening. Zowel de verdeling man/vrouw
als Franstalig/Nederlandstalig ging gelijk op. Het gesprek ging over drie grote vraagstukken,
namelijk de impact van de handel- en dienstensector op hun eigen activiteiten en werknemers, de
impact op de producenten en leveranciers en de impact van de handel- en dienstensector op
consumentengedrag. Op deze manier probeerden we de verwachtingen binnen de relevante MVOthema’s te verhelderen. We verwijzen naar Appendix 3 voor meer details over de uitkomsten.

6. Identificeren en structureren van de stakeholderverwachtingen
De kwalitatieve resultaten uit de focusgroepen en ronde tafel hielpen ons om de verwachtingen
over de belangrijkste MVO-thema’s beter te begrijpen en te structureren. We plotten de resultaten
van de twee kwantitatieve analyses tot een grafiek (Figuur 4) met op de x-as de ‘overige
stakeholders’ en op de y-as ‘consumenten’. Deze geeft het relatieve belang van de verschillende
MVO-thema’s weer.

Figuur 4 - belang van MVO-thema's voor consumenten en overige stakeholders

Hoe verder rechtsboven, hoe meer prioriteit het MVO-thema heeft voor de verschillende
stakeholders. De acht geïdentificeerde MVO-thema’s van Figuur 3 zijn hier dus terug te vinden in
de rechterbovenhoek. Uit kwalitatief onderzoek kwam verder de conclusie dat er t een verband is
tussen sommige van deze MVO-thema’s. Op basis daarvan clusterden we de MVO-thema’s in drie
transities, zoals te zien in Tabel 2.

Tabel 2 – clusteren in transities van de belangrijkste MVO-thema's

Transitie
Transitie naar verantwoorde consumptie

Transitie naar duurzaam en eerlijk ondernemen

Transitie naar de circulaire economie

i.

MVO-thema’s
- Duurzame consumptie stimuleren
- Verantwoorde producten
- Duurzaam inkopen (productniveau)
-

Duurzame inzetbaarheid
Consumentenbescherming
Duurzaam inkopen (leveranciersniveau)
Ethische en eerlijke handel

- Afvalmanagement
- Kringloop/circulaire economie

Transitie naar verantwoorde consumptie

Consumptiegedrag verschuift langzaamaan naar meer verantwoorde producten. Dit gaat over
milieu-, sociale en economische dimensies: verantwoorde producten kunnen klimaatneutraal zijn,
beter voor het milieu, seizoensgebonden, lokaal, eerlijk en/of met respect voor dierenwelzijn
geproduceerd. De handelaar heeft, door zijn positionering in de waardeketen, een duidelijke
verantwoordelijkheid om deze transitie te stimuleren door samen te werken met leveranciers om
de maatschappelijke impact van producten te verkleinen en door consumenten bewust te maken
van hun consumptiegewoontes. Meer concreet zien we de volgende mogelijkheden in onze sector:
-

-

-

ii.

We kunnen leveranciers stimuleren om op een meer (milieu)verantwoorde manier te
produceren door hen bijvoorbeeld, naast kwaliteit en prijscriteria, ook milieu- en sociale
criteria op te leggen tijdens het inkoopproces.
We kunnen de fractie verantwoorde producten en diensten vergroten in het eigen
productgamma en daarvoor onder andere gebruik maken van verschillende labels en
certificaten.
We kunnen consumentendata benutten om de consumenten te leren kennen en
gepersonaliseerde informatie gebruiken om hen in de richting van meer verantwoorde
consumptie te stimuleren. Voorbeelden zijn bewustmakingscampagnes over
seizoensgroenten en -fruit, kortingen geven voor bepaalde verantwoorde producten, de
zichtbaarheid van verantwoorde producten vergroten door ze op ooghoogte te plaatsen
en ze te vergelijken. Consumenten-gedrag kunnen we begrijpen en voorspellen door bij te
blijven over bepaalde macro- en microtrends. Hierbij mogen we privacy van consumenten
en de waarde van vertrouwen echter niet uit het oog verliezen.
Transitie naar duurzaam en eerlijk ondernemen

Duurzaam en eerlijk ondernemen maakt deel uit van handelaars met een maatschappelijk
verantwoorde lange termijnvisie en zorgt ervoor dat zaken worden gedaan op een eerlijke, ethische
en langdurige manier. Door werknemers te betrekken, inclusiviteit hoog in het vaandel te dragen,
dichte relaties met leveranciers op te bouwen, groeit het vertrouwen van de consument, wat de
positie van de handelaar in de markt versterkt. Meer concreet kunnen we de volgende acties
ondernemen:
-

We kunnen bijdragen tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en eerlijke
verloning doorheen de hele waardeketen, door te werken met een aangepast
inkoopbeleid. Hiervoor kunnen we met leveranciers samenwerken, bijvoorbeeld door hen

-

-

-

iii.

te vragen een code of conduct te ondertekenen, hen op te leiden, controles uit te voeren,
samen prijzen te zetten om eerlijke verloning te garanderen, en benchmarks te gebruiken
om de leveranciers op sociale criteria te beoordelen.
We kunnen investeren in werknemers en hen betrekken om expertise en talent te
behouden. Dit kan door kwaliteitsvolle trainingen te voorzien, personeels-tevredenheid
garanderen door een flexibele werkgever te zijn en langdurig werk te creëren. We kunnen
werknemers meer betrekken bij MVO door ambassadeurs aan te stellen.
We kunnen inclusiviteitsprogramma’s opzetten en zo de toegankelijkheid voor iedereen
vergroten en mindervalide of meer kwetsbare mensen aannemen.
We kunnen het vertrouwen vergroten door eerlijke en transparante informatie ter
beschikking te stellen, zoals de oorsprong en levenscyclus van producten
(traceerbaarheid) en de ‘werkelijke’ prijs weer te geven, waarin de maatschappelijke
kosten zijn doorgerekend.
We kunnen verantwoorde marketingcampagnes opzetten.
We kunnen goede consumentenbescherming bieden, gemakkelijk te gebruiken
klantendiensten voorzien, de toegankelijkheid van onze panden vergroten en digitale
diensten verbeteren.

Transitie naar circulaire economie

In een wereld met eindige grondstoffen is oneindige groei onmogelijk. Een lineaire economie is
beperkt in de beschikbaarheid van grondstoffen en in efficiëntie. Een circulaire economie verzekert
hergebruik van middelen en zorgt ervoor dat er een grotere kans is dat de onderneming kan blijven
bestaan omdat er geen limiet is aan de grondstoffen die gebruikt worden. Circulariteit vereist dat
men reeds in de ontwerpfase aan het einde van het leven van een product denkt. Concreet kan de
handel- en dienstensector de circulaire economie op de volgende manier benaderen:
-

-

-

-

We kunnen samenwerken met leveranciers om het ontwerp van producten te herdenken
en te verbeteren, bijvoorbeeld met minder verpakking, minder gevaarlijke chemicaliën, en
om de levensduur van producten verlengen.
We kunnen businessmodellen anders benaderen, bijvoorbeeld in de deeleconomie zoals
‘light as a service’ in plaats van lampen verkopen, meer jobs en sociale inclusie door een
tweede levenscyclus aan een product te koppelen.
We kunnen grondstoffengebruik en afval verminderen door make to order te werk te gaan.
We kunnen hergebruik en recycling voor consumenten vergemakkelijken, bijvoorbeeld door
hen de mogelijkheid te bieden oude producten terug te brengen naar de handelaar, door
onverkochte fruit en groenten te gebruiken voor maaltijden.
We kunnen lokale gemeenschappen (meer) betrekken en lokale partnerschappen
bouwen om consumenten te engageren en meer bewustzijn te creëren op een
microniveau.

Op basis van uitkomsten uit zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek voegden we vervolgens
een tweede dimensie toe aan de transities, namelijk de supply chain (leveranciers, handelaars en
consumenten) en dit omwille van onze unieke positie als handelaar tussen producent en
consument. De redenering hierachter is dat de handel- en dienstensector als schakel tussen beide
een grote impact heeft op zowel leveranciers als consumenten en dus goed gepositioneerd is om
met hen samen te werken. Een overzicht is te zien in Figuur 5, waarin we de
stakeholderverwachtingen per transitie en volgens de supply chain uiteenzetten.

Figuur 5 - gestructureerde stakeholderverwachtingen

7. Link met de Sustainable Development Goals
De handel- en dienstensector draagt bij tot verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s)
van de Verenigde Naties. We identificeerden eerst de belangrijkste SDG’s die gerelateerd kunnen
worden aan de drie verschillende transities (Tabel 3).
Tabel 3 - belangrijkste Sustainable Development Goals voor de drie transities
Transitie naar
verantwoorde
SDG 8
Waardig werk en economisch groei
consumptie
SDG 8
Waardig werk en economisch groei
Transitie naar
duurzaam en eerlijk SDG 10
Ongelijkheid verminderen
ondernemen
SDG 12
Verantwoorde consumptie en productie
Transitie naar
SDG 8
Waardig werk en economisch groei
circulaire
SDG 12
Verantwoorde consumptie en productie
economie

We gingen vervolgens nog iets dieper door op zoek te gaan naar de specifieke targets die we aan
de stakeholderverwachtingen konden linken (Tabel 4).

Tabel 4 - belangrijkste targets van de Sustainable Development Goals voor de drie transities
Transitie naar
Leveranciers te
SDG 12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten
verantwoorde
stimuleren om de
bevorderen in overeenstemming met nationale
consumptie
ecologische efficiëntie
beleidslijnen en prioriteiten
door
Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van
van hun producten te
SDG 6.4
het watergebruik verhogen in alle sectoren en het
verbeteren
duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater
garanderen om een antwoord te bieden op de
waterschaarste en om het aantal mensen dat af te
rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te
verminderen.
SDG 7.3
Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in
energie-efficiëntie verdubbelen
SDG 9.4
Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en
industrieën aanpassen om hen duurzaam te
maken, waarbij de focus ligt op een grotere
doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen
en van schonere en milieuvriendelijke
technologieën en industriële processen, waarbij
alle landen de nodige actie ondernemen volgens
hun eigen respectieve mogelijkheden
Meer verantwoorde
SDG 12.6 Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en
producten en diensten
transnationale bedrijven, om duurzame praktijken
aan te bieden
aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te
integreren in hun rapporteringscyclus
SDG 15.1 Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam
gebruik van terrestrische en inlandse
zoetwaterecosystemen en hun diensten
waarborgen, in het bijzonder bossen,
moeraslanden, bergen en droge gebieden, in lijn
met de verplichtingen van de internationale
SDG 2.5
overeenkomsten
Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen
garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken
implementeren die de productiviteit en de
productie kunnen verhogen, die helpen bij het in
standhouden van ecosystemen, die de
aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen
klimaatverandering, extreme
SDG 14.2 weersomstandigheden, droogte, overstromingen
en andere rampen en die op een progressieve
manier de kwaliteit van het land en de bodem
verbeteren
Tegen 2020 op een duurzame manier zee- en
kustecosystemen beheren en beschermen om
aanzienlijke negatieve gevolgen te vermijden, ook
door het versterken van hun veerkracht, en actie
ondernemen om deze te herstellen en om te
komen tot gezonde en productieve oceanen
Consumenten te
SDG 12.8 Tegen 2030 garanderen dat mensen overal
begrijpen, hen bewust
beschikken over relevantie informatie over en zich
te maken van
bewust zijn van duurzame ontwikkeling en
verantwoorde
levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur
consumptie en het te
faciliteren

Transitie naar
duurzaam en
eerlijk
ondernemen
door

Bij te dragen aan het
verbeteren van
arbeidsomstandigheden
en eerlijke lonen in de
waardeketen

SDG 10.4

SDG 8.7

SDG 1.1

Transitie naar
circulaire
economie
door

Het verbeteren van
inclusiviteit en
toegankelijkheid, alsook
de MVO-betrokkenheid
van werknemers

SDG 10.2

Het voorzien van
eerlijke en transparante
(prijs)informatie, om bij
te dragen aan
vertrouwen

SDG 12.7

Het stimuleren van
ecologische
productinnovaties door
samenwerking met
leveranciers

SDG 12.2

Nieuwe circulaire
businessmodellen te
helpen creëren

SDG 12.2

Consumenten te
betrekken, te
informeren en hen te
faciliteren bij het
verminderen van afval,
hergebruik en recycling
van oude producten

SDG 12.5

SDG 4.7

SDG 16.6

SDG 9.4

SDG 8.3

Beleid voeren dat geleidelijk tot een grotere
gelijkheid leidt, in het bijzonder inzake fiscaliteit,
lonen en sociale bescherming
Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen
om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een
einde te maken aan moderne slavernij en
mensensmokkel en het verbod en de afschaffing
van de ergste vormen van kinderarbeid
veiligstellen, met inbegrip van het rekruteren en
inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een
einde stellen aan kinderarbeid in al haar vormen
Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle
mensen wereldwijd, die met minder dan $ 1,25 per
dag moeten rondkomen
Tegen 2030 de sociale, economische en politieke
inclusie van iedereen mogelijk maken en
bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap,
ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of
economische of andere status
Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen
kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn
om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder
andere via vorming omtrent duurzame
ontwikkeling en duurzame levenswijzen,
mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering
van een cultuur van vrede en geweldloosheid,
wereldburgerschap en de waardering van culturele
diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de
duurzame ontwikkeling
Tegen 2030 garanderen dat mensen overal
beschikken over relevantie informatie over en zich
bewust zijn van duurzame ontwikkeling en
levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur
Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante
instellingen ontwikkelen op alle niveaus
Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte
gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren
Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en
industrieën aanpassen om hen duurzaam te
maken, waarbij de focus ligt op een grotere
doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen
en van schonere en milieuvriendelijke
technologieën en industriële processen, waarbij
alle landen de nodige actie ondernemen volgens
hun eigen respectieve mogelijkheden
Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte
gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren
Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste
beleidslijnen die productieve activiteiten
ondersteunen, alsook de creatie van waardige
jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie,
en de formalisering en de groei aanmoedigen van
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook
via toegang tot financiële diensten
Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk
beperken via preventie, vermindering, recyclage
en hergebruik

8. Inventariseren van de huidige initiatieven en prestaties van de handel- en
dienstensector
Voor ieder van de negen stakeholderverwachtingen (zie Figuur 5) voerden we deskresearch uit om
erachter te komen in welke mate de handel- en dienstensector op dit moment presteert ten aanzien
van de MVO-stakeholderverwachtingen. We deden hetzelfde voor de onderwerpen energie en
mobiliteit. Hoewel we deze niet als expliciete stakeholder-verwachting identificeerden, zagen we
duidelijk dat deze twee MVO-thema’s ook belangrijk zijn (zie Figuur 4).
Voor dit onderzoek gebruikten we publiek beschikbare bronnen, zoals jaarverslagen en
duurzaamheidsverslagen, websites en persberichten. We onderzochten een honderdtal bedrijven
uit de handel- en dienstensector. Deskresearch is uiteraard niet-exhaustief, maar wist ons toch een
redelijk inzicht te geven in hoe de handel- en dienstensector vandaag presteert ten aanzien van de
negen stakeholderverwachtingen. Natuurlijk konden we enkel de initiatieven betrekken waarover
de betrokken bedrijven zelf extern gecommuniceerd hebben.
Bestaande initiatieven en prestaties uit de sector hebben we vervolgens geïnventariseerd per
stakeholderverwachting. Deze vulden we vervolgens aan met Comeos’ huidige initiatieven en
engagementen. Op basis van deze inventarisatie kunnen we zien of de sector rond bepaalde
verwachtingen enerzijds al veel doet en goed presteert (common practice) en anderzijds, of er
individuele initiatieven bestaan die meer vooruitstrevend zijn (best practice).

9. Identificeren van de aandachtspunten voor de nabije toekomst
Op basis van de inventarisatie uit stap 8 konden we zien of er op dit moment al veel individuele
en/of sectorale initiatieven zijn ten aanzien van de negen stakeholder-verwachtingen, energie en
mobiliteit. Zo verkregen we aan de ene kant een duidelijk overzicht van waar de sector al veel doet
en aan de andere kant een beeld van de MVO-verwachtingen waar we in de sector nog meer
aandacht aan zouden moeten besteden.
Van de negen geïdentificeerde stakeholderverwachtingen (zie Figuur 5) zien we voor vier
verwachtingen al redelijk veel individuele of sectorale initiatieven, namelijk voor:
-

Leveranciers te stimuleren om op een meer (milieu)verantwoorde manier te produceren;
Consumenten te begrijpen, hen bewust te maken van verantwoorde consumptie en het te
faciliteren;
Bij te dragen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen in de
waardeketen;
Consumenten te betrekken, te informeren en hen te helpen bij het verminderen van afval,
hergebruik en recycling.

Bij twee stakeholderverwachtingen zagen we al een redelijk aantal initiatieven, maar bepaalde subthema’s worden momenteel nog beperkt gedekt. Voor ‘Verduurzaming van het aanbod aan
producten en diensten’ zagen we minder initiatieven op vlak van dierenwelzijn, een onderwerp dat
ook tijdens het ronde tafelgesprek regelmatig naar boven kwam. Voor ‘Het verbeteren van
inclusiviteit en toegankelijkheid, alsook de MVO-betrokkenheid van werknemers’ is er op dit
moment nog verbeterpotentieel voor de toegankelijkheid, zowel de fysieke toegankelijkheid van
winkels als de digitale toegankelijkheid van websites en e-commerce.

Ten slotte vonden we bij drie stakeholderverwachtingen minder initiatieven terug:
-

Het voorzien van eerlijke en transparante (prijs)informatie, om bij te dragen tot
vertrouwen;
Het stimuleren van ecologische productinnovaties door samenwerking met leveranciers;
Nieuwe circulaire businessmodellen helpen creëren.

Deze aandachtspunten legden we voor aan onze MVO-stuurgroep, bestaande uit verschillende
MVO-managers werkzaam in een aantal van onze leden-bedrijven. In een interactieve sessie
toetsten we of we deze aandachtspunten best op individuele of sectorbasis zouden moeten
benaderen en of er volgens hen nog andere aandachtspunten zijn.
Op deze manier kwamen we tot de conclusie dat onze leden de aandachtspunten dierenwelzijn,
circulair inkopen en circulair businessmodel het beste op een individuele basis, eventueel door
samen te werken in de waardeketen, kunnen aanpakken. Voor andere aandachtspunten, namelijk
(digitale) toegankelijkheid, (prijs)transparantie en transparante gezondheidsinformatie, maar ook
energie en mobiliteit, hebben we als hele sector de ambitie om naast onze huidige engagementen
de komende jaren meer invulling te geven aan gemeenschappelijke doelstellingen en acties en/of
indicatoren op sectorniveau te ontwikkelen.

Appendix 2: Onderzoeksmethodiek voor het bepalen van
de verwachtingen van de consumenten (stap 3 en 5) door
Trendhuis
We willen met dit rapport meer zichtbaarheid geven aan inspanningen die de sector levert
omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We willen hierbij de rijkdom aan
initiatieven weergeven, zowel kwalitatief als kwantitatief, zonder een benchmark te voorzien.
Hiervoor kijken we naar de verwachtingen omtrent MVO van verschillende stakeholders, en
of deze verwachtingen momenteel worden bereikt. Een van de meest belangrijke
stakeholders van onze sector is ‘de consument’. Trendhuis staat in voor de bevraging van
de stakeholdergroep consumenten door middel van:





deskresearch
kwantitatieve fase (online enquête)
kwalitatieve fase (panelgesprekken)
rapportering.

Methodologie
Deskresearch
De theorieën met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen berusten op het
concept van de 5P’s: People, Planet, Profit, Peace en Partnerships. In het kader van MVO
evalueert de onderneming zichzelf niet alleen vanuit een economische invalshoek (Profit),
maar ook vanuit andere invalshoeken: menselijk welzijn (People), evenwicht met het milieu
(Planet), authenticiteit en vertrouwen t.o.v stakeholders (Peace) en het opbouwen van
duurzame partnerschappen (Partnerships). De onderneming kan een meervoudige balans
voorleggen en past in dat opzicht ook in het kader van de “Sustainable Development Goals”
(SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) , waar het duurzame voortbestaan van mens en
natuur centraal staat.
Het is vanuit deze optiek dat we de onderzoeksvragen voor de consumenten, zowel voor
de kwantitatieve online bevraging als voor de kwalitatieve bevraging via focusgroepen,
opstelden.
Kwantitatieve online bevraging (Stap 3)
De online bevraging resulteerde in een representatieve steekproef (N=940) van de
Belgische bevolking, opgesplitst volgens de gesproken taal (Frans of Nederlands), gender
en leeftijd. Op deze gegevens voerden we aan de hand van kruistabellen een verkennende
data-analyse uit. Hierna volgde een cluster analyse om een segmentering van de
consumenten in verscheidene profielen te bekomen.

De kwantitatieve bevraging bevatte drie types van vragen:





top 5 keuze uit verschillende thema’s (voor de lijst van thema’s zie tabel 1 van
Appendix 1)
35 stellingen met score op een 6-puntenschaal (voor de lijst van stellingen zie
Annex 1)
o geen mening – niet belangrijk – weinig belangrijk – eerder belangrijk – zeer
belangrijk – ik wil hier meer voor betalen
open vraag: Zijn er onderwerpen die volgens u niet of onvoldoende behandeld
zijn? Zo ja, geef een korte omschrijving.

We vroegen hierbij naar de mening over de retail sector. Hieronder verstaan we winkels
zoals: supermarkten, meubelwinkels, elektronica zaken, kledingzaken, tuinwinkels,
sportwinkels, drogisterijen, e-commerce (online winkels). Naast deze winkels waren we
eveneens geïnteresseerd naar de mening over restaurantketens.
De antwoorden op de 35 stellingen rangschikten we op een schaal van belangrijkheid:
‘Geen mening’, ‘niet belangrijk’, ‘weinig belangrijk’, ‘eerder belangrijk’, ‘zeer belangrijk’ en
‘ik wil hier meer voor betalen’. De optie ‘ik wil hier meer voor betalen’ meet in dit opzicht de
bereidheid van de consumenten om extra te betalen indien aan de MVO-verwachtingen
wordt voldaan.
Op die manier gingen we na met welke van de SDG’s en MVO-aspecten consumenten zich
het meest betrokken voelen in hun shoppingsgedrag.
Kwalitatieve bevraging via focusgroepen (stap 5)
Om de kwantitatieve data te verdiepen, gingen we verder in op de nuances via
focusgroepen. Binnen deze focusgroepen lieten we steeds twee stellingen zien die de
deelnemers moesten bespreken. Op deze manier zorgden we voor een positieve dynamiek
en discussie. Elke focusgroep bevatte tussen zes en tien deelnemers.
Voorbeelden van gebruikte stellingen (volledige lijst Annex 2)






“Voor gezonde producten wil ik best wat meer betalen.”
“Bij het kopen van producten doe ik voornamelijk een prijs en kwaliteitsanalyse.
Andere factoren spelen minder een rol.”
“Ik zou het niet erg vinden om mijn eigen verpakking mee te nemen naar de
supermarkt.”
“Ik koop vooral online voor de snelheid en het comfort van 24/24 te kunnen
bestellen.”
“Bij het kopen van producten kijk ik steeds of er een fairtrade alternatief
beschikbaar is.”

De drie focusgroepen stelden we samen naar levensfase:




Prefamilie (20-35 jaar)
Familie (36-50 jaar)
Postfamilie (51-65 jaar; 65+).

We kozen om tweedelige reden voor deze opdeling:



Deze opdeling verdeelt de populatie op in begrijpbare categorieën waarvan we de
bekomen resultaten kunnen interpreteren op basis van ‘levensfase’.
De factor ‘leeftijd’ kwam vanuit de verkennende kwantitatieve data-analyse naar
voor als verklarende factor voor verschillen in variantie op de afhankelijke variabele
‘Maatschappelijk Verantwoord Boodschappen doen’.

Rapportering
De resultaten van het onderzoek stelden we een eerste maal voor aan de MVO-stuurgroep
van Comeos via een Skype bijeenkomst, vervolgens via een face-to-face bijeenkomst met
de stuurgroep en tenslotte rapporteerden we de uiteindelijke resultaten in het huidige
onderzoeksrapport.

Stap 3: Kwantitatief onderzoek m.b.v. enquête – Consumenten
Resultaten online bevraging
De kwantitatieve bevraging bevatte drie types van vragen:




top 5 keuze uit verschillende thema’s
35 stellingen met een score op een 6-puntenschaal (geen mening – niet belangrijk
– weinig belangrijk – eerder belangrijk – zeer belangrijk – ik wil hier meer voor
betalen)
open vraag.

We vatten de resultaten van de data-analyse van de online bevraging samen tot
onderstaande resultaten:





rangorde van de belangrijkste thema’s (vraag top 5)
opdeling in drie overkoepelende categorieën (6-puntenschaal):
- baseline verwachtingen
- consumptie en producten
- niche onderwerpen
Reacties op de open vraag.

In onderstaande luik bespreken we de meest opvallende resultaten.

3.1 Rangorde van de thema’s
In een ‘prioriteitsvraag’ vroegen we de respondenten hun top 5 aan te vinken vanuit de lijst
van 24 MVO-thema’s die Sustainalize ook voorgelegd heeft in de bevraging van de overige
stakeholdergroepen. Hieronder vindt u de lijst van thema’s, van meest aangeduid in de top
5 tot minst aangeduid.
1

Verantwoorde producten

2

Ethische en eerlijke handel

3

Toegankelijkheid voor personen met
een beperking.

4

Goede arbeidsrelaties
bescherming

5

Duurzame werkgelegenheid

6

Duurzame consumptie stimuleren

7

Biodiversiteit en ecologie

8

Technologische innovatie

9

Afvalmanagement

10

Databeveiliging & klantprivacy

11

Energieverbruik

12

Consumentenbescherming

13

Kringloop/circulaire economie

14

Duurzaam inkopen

15

Diversiteit en anti-discriminatie

16

Logistiek & Transport

17

Mobiliteit van medewerkers en klanten

18

Strategische
partnerships
stakeholderbetrokkenheid

19

Duurzame inzetbaarheid

20

Verantwoorde
advertenties

21

Goed bestuur

22

Emissies en vervuiling

23

Watergebruik

24

Community involvement

en

marketing

sociale

en

en

Wel merken we op dat de lijst van 24 als ‘erg lang’ werd ervaren door de respondenten. De
betrouwbaarheid van de antwoorden op de stellingen met de 6-puntenschaal ligt hoger.
Voor de consumenten geven we meer gewicht aan deze vragen/stellingen (3.2).

3.2 Stellingen met 6-puntenschaal
(i)

Baseline verwachtingen

MVO is een ‘hot topic’. Er zijn bepaalde facetten van MVO die elke consument nauw aan
het hart liggen. We noemen dit ‘de baseline’ verwachting. Het is de basisverwachting van
de consument. Als niet aan deze verwachting wordt voldaan zou de klant wel eens voor een
andere optie kunnen kiezen.
De baseline verwachtingen houden de basisbehoefte in van de consument, ten aanzien van
factoren die rechtstreeks verband houden met producten/diensten. Deze elementen
beschouwen ze als zeer belangrijk, maar de bereidheid er meer voor te betalen is eerder
laag.
Bepalende onderwerpen zijn:






Consumentenbescherming
Niet-misleidende reclame
Voedselverspilling
Customer service
Privacy.
Niet
belangrijk

Belangrijk

Bereidheid
tot betalen

Niet-misleidende reclame

8%

89%

1%

Consumentenbescherming

7%

89%

3%

Preventie
voedselverspilling

9%

87%

3%

Klantendienst

8%

87%

5%

Verantwoorde dataopslag

10%

86%

2%

van

Communicatie rond deze thema’s
Consumenten moeten allereerst vertrouwen hebben in de retailer. Dit bereik je door
authenticiteit & transparantie.
Plaats deze MVO-thema‘s in je missie en visie als retailer. Het zijn onderwerpen die de
consument van je verwacht. Als deze verwachting niet wordt ingelost, of je komt er
negatief mee in het nieuws, kan het je klanten kosten!

(ii)

Consumptie en producten

De tweede grote categorie houdt rechtstreeks verband met consumptie en producten. Het
zijn thema’s waaraan de meeste consumenten veel belang hechten en waarbij respect voor
mens en milieu centraal staan. Een kleinere groep mensen is ook bereid meer te betalen
voor deze kenmerken.
Bepalende onderwerpen in deze categorie zijn:







Aanbod van ecologische producten
Mensen- en dierenrechten
Aanbod van gezonde producten
Aanbod van milieuvriendelijke producten
Energievriendelijke producten
Eventueel: fairtrade producten.
Niet
belangrijk

Belangrijk

Bereidheid
tot betalen

Aanbod van ecologische
producten

18%

76%

6%

Mensen- en dierenrechten

15%

78%

5%

Aanbod van
producten

14%

79%

5%

13%

80%

5%

19%

75%

5%

gezonde

Aanbod
milieuvriendelijke
producten

van

Energievriendelijke
producten

Communicatie rond deze thema’s
Als u goed scoort op deze thema’s, kan u er mogelijk nieuwe klanten mee naar uw winkel
brengen. Daarom zijn deze onderwerpen geschikt voor een grootschalige
(imago)campagne. Zorg er wel voor niet-misleidende reclame te gebruiken. Humor en
eerlijkheid springen verder dan vrijblijvende beloftes.

(iii)

Specifieke niche onderwerpen

De derde grote categorie bevat items waar consumenten positief tegenover staan, maar
waar wel minder enthousiasme/eenduidigheid te vinden is als in de vorige twee categorieën.
Onderwerpen zijn onder andere:




Waterverbruik
Biodiversiteit
Mobiliteit (naar de winkel).
Niet
belangrijk

Belangrijk

Bereidheid
tot betalen

Aanbod van ecologische
producten

18%

76%

6%

Mensen- en dierenrechten

15%

78%

5%

Aanbod van
producten

14%

79%

5%

13%

80%

5%

19%

75%

5%

gezonde

Aanbod
milieuvriendelijke
producten

van

Energievriendelijke
producten

Communicatie rond deze thema’s
Als u goed scoort op deze thema’s, kan u er mogelijk nieuwe klanten mee naar uw winkel
brengen. Daarom zijn deze onderwerpen geschikt voor een grootschalige
(imago)campagne. Zorg er wel voor niet-misleidende reclame te gebruiken. Humor en
eerlijkheid springen verder dan vrijblijvende beloftes.

3.3 Reacties op open vragen

Naast de antwoorden op de gesloten vragen vroegen we de respondenten of er
onderwerpen zijn die we volgens hen niet of onvoldoende behandelden. In onderstaande
lijst bevinden zich de onderwerpen die ze benoemden.
Onderwerpen

N

Eerlijke prijzen

7

Transparantie

5

Prijs/kwaliteit

5

Lokale aanwezigheid/nabijheid

4

klantvriendelijkheid

3

Minder verpakking

3

Verdeling van onverkochte producten/overschot

3

Hygiëne/ verse producten

3

Duurzame inzetbaarheid

2

Belgische productie

2

Goede arbeidsrelatie

2

Product-labels

2

Wettelijk correct bedrijf

2

Taal (Nederlands/Frans)

2

Bevordering van lokale producten

2

Diervriendelijkheid

2

Klachtenbehandeling

1

Uitgebreid aanbod/keuze

1

Dienst na verkoop

1

Tevredenheid van klanten

1

Meer producten voor alleenstaanden

1

Kortere wachttijden aan de kassa

1

Duidelijker omschrijven van vervaldatum

1

Meer aanspreekpersoneel in de winkel

1

Gezonde producten (zonder lactose of gluten)

1

Toegankelijkheid voor gehandicapten

1

Gelijke behandeling man/vrouw

1

Bio-producten

1

Loon van de werknemers

1

Divers personeelsbestand

1

Stap 5: Kwalitatief onderzoek – Consumenten
3.2.

Resultaten kwalitatieve focusgroepen

In de kwalitatieve bevraging verdiepen we de resultaten van de kwantitatieve enquête. We
organiseerden drie focusgroepen met elk tussen de 6 en 10 deelnemers:




Prefamilie (20-35 jaar)
Familie (36-50 jaar)
Postfamilie (51-65 jaar; 65+).

Les 1: Privacy verdeelt
Tussen onze deelnemende respondenten (van alle leeftijden) kunnen we een sterke
houding tegenover Privacy vaststellen. Ofwel vinden de deelnemers het bijna één van de
belangrijkste items, anderen lijken er helemaal niet om te geven.
Ze weten alles al, en dat vind ik prima, ik heb er eigenlijk weinig problemen mee.
Ik vind het belangrijk te weten waarom informatie bewaard wordt. Is het gewoon
om me wat persoonlijke reclame te sturen? Of online adds? Dan vind ik dat zelf
niet zo een breekpunt. Maar als deze info bijvoorbeeld wordt gebruikt om
uiteindelijk door te geven aan verzekeraars, dan sta ik er heel huiverachtig
tegenover. En hoe kan je zeker zijn dat dit niet het geval is? Of in de toekomst
het geval zal zijn?
Ik heb bewust geen klantenkaart. Ik vind niet dat andere mensen er zaken mee
hebben wat ik wanneer koop.

Key take-away: tijdens de focusgroep merkten we dat het privacy-onderwerp eerder thuis
hoort bij de ‘niche-onderwerpen’. Enkele deelnemers hechten hier erg veel belang aan,
maar over het algemeen ligt de grote meerderheid er niet van wakker.
Les 2: De macht van media
Media-aandacht voor een bepaalde MVO-kwestie heeft vaak het effect dat deze kwestie
een ‘baseline’ kwestie wordt. Consumenten verwachten dat retailers deze kwestie oplossen
(zonder meer te betalen). Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de recente kwestie rond
voedselverspilling. Zo kunnen we ook verklaren waarom sommige producten er bovenuit
springen voor consumenten als ze denken aan ‘verantwoorde producten’, denk hierbij
bijvoorbeeld aan bananen of koffie.
Ik kijk eigenlijk enkel naar bananen als het om fairtradelabels gaat, naar al het
andere niet.

Key take-away: de media is een belangrijke stakeholder voor de retailers op gebied van
MVO. De mening van de consument wordt erg gevormd door deze speler.
Les 3: Milieuvriendelijke producten boven!
Wat betreft verantwoorde producten merkten we een nuanceverschil op tijdens de
focusgroepen. Die nuance speelt zich af tussen de ‘verantwoorde gezonde producten’ en
de ‘verantwoorde milieuvriendelijke producten’.
Wat betreft de gezonde producten, vinden ze dat het aanbod er moet zijn, maar leggen ze
de verantwoordelijkheid bij zichzelf. Het aanbod in de winkel, zowel van gezonde als
ongezonde producten, is best zo groot mogelijk. De consument maakt hier liever zelf zijn
keuze.
Ik vind dat rond gezonde voeding de keuze bij de consument ligt. Ik kan zelf
kiezen daar al dan niet meer voor te betalen. Dat is mijn eigen
verantwoordelijkheid.
Wat betreft de milieuvriendelijke producten (bv. CO2 neutraal, lokaal of biologisch) leggen
de consumenten de eindverantwoordelijkheid meer bij de retailsector. Ze hebben de mening
dat hier meer en duidelijker over gecommuniceerd kan worden.
Ik koop héél bewust seizoensgebonden. Je moet toch niet heel het jaar
door aardbeien kunnen eten? Dan zijn ze trouwens ook minder lekker. Ik
geniet het liefst van de producten wanneer deze normaal ook in de natuur
aanwezig zijn.
Ongezonde keuzes mag je zelf in de hand hebben, je schaadt er enkel
jezelf mee. Bij het milieu ligt dat anders. Daar schaadt je ook anderen en
de hele planeet mee. Denk bijvoorbeeld aan microvezels in douchegel.
Wel merken we hier een verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige respondenten.
De respondenten uit het Franstalig landsgedeelte hechten meer belang aan gezondheid,
Nederlandstalige meer aan milieuaspecten.
Key take-away: een groot en divers aanbod blijft een van de grootste krachten van een
retailer. Milieuvriendelijke producten zouden wel meer of duidelijker gepromoot mogen
worden.
Les 4: Duidelijke informatie is de sleutel
Duidelijke communicatie dragen de consumenten hoog in het vaandel. Eerlijke reclame is
met vlag en wimpel een van de items die het hoogst scoren op belangrijkheid. Sommige
consumenten kunnen zich storen aan de ‘wildgroei’ van labels die er bestaan voor sommige
producten. Ze zien het liefst een eenduidig systeem dat helderheid schept.
Ik heb zelf geen tijd om alle milieu-opties tegen elkaar af te wegen. Ik zou
het appreciëren, als de winkel al een soort ‘pre-selectie’ maakt.

Ik check zelden de herkomst van een product, of de leveranciers ervan,
terwijl ik dat eigenlijk wel heel belangrijk vind. Ik zou er zelfs meer voor
betalen.
Key take-away: streef naar een duidelijk systeem om informatie over te brengen over de
producten. Dit is iets waar consumenten écht naar op zoek zijn. Ze hebben zelf geen tijd of
zin om de ‘gezondste’ of ‘milieuvriendelijkste’ optie uit te zoeken.
Les 5: Behandel niet elk product hetzelfde!
De retailsector biedt meerdere producten die consumenten niet als ‘uniform’ beschouwen.
Ze maken hun keuzes niet op dezelfde manier. Het is daarom belangrijk uw consument te
kennen. Tijdens de focusgroep vroegen we de consumenten om verschillende MVOfactoren te rangschikken die belangrijk waren voor:





Supermarkten
Restaurants
Meubelwinkels
Kledingwinkels

Key take-away: Volg op hoe je consument over MVO-thema’s denkt, in het algemeen maar
ook voor uw specifiek product

Consumentenprofielen
De consumentenprofielen destilleerden we aan de hand van een clusteranalyse , waarbij
we de onderliggende clusters vormden op basis van de antwoordprofielen op de stellingen
van de online enquête. Elke respondent delen we op die manier in bij één cluster. We
vormden drie clusters:




CSR-Investors
CSR-enthousiasts en
CSR-neutrals.

(i)

Cluster 1: CSR-investors

Deze groep bevat de ‘voortrekkers’ van het CSR-consumeren. Het zijn degene die er
informatie over opzoeken en regelmatig hun keuze voor een winkel of een product laten
leiden door een CSR-gerelateerd thema.



36% van onze respondenten uit onze steekproef vallen binnen deze categorie
deze groep bestaat grotendeels uit personen van de post-familiecategorie
(55+’ers)
er zitten voornamelijk Nederlandssprekende respondenten in deze groep
er zitten voornamelijk vrouwen in deze groep
de bereidwilligheid om te betalen ligt significant hoger dan bij de andere
respondenten. 1 op 7 (14%) wil van de consumenten in deze groep wil een
extraatje neertellen voor verantwoorde producten.





Inzichten uit de focusgroep [CSR-investors]
•

•
•
•
•

(ii)

Persoonlijke situatie creëert vaak ruimte voor waardegedreven keuzes. Daarom dat deze
categorie van CSR-investors het vaakst mensen uit de post-family situatie bevat, degene
die minder rekening moeten houden met een opstartende lening of zware
gezinsrekeningen. Hierin merken we ook dat het beeld van ‘voor maatschappelijk
verantwoorde producten betaal je een prijs’, nog sterk is ingeburgerd.
Zijn bereidwillig om meer te betalen (zelfs op een restaurant) voor “MVO-opties”.
Zijn vaak minder bezig met privacy kwesties, vinden een goede dienstverlening
belangrijker.
Zijn heel gevoelig voor hun impact op de samenleving.
Zijn heel gevoelig voor klantvriendelijkheid.

Cluster 2: CSR-enthousiasts

CSR-enthousiasts vinden verantwoord boodschappen doen wel belangrijk, toch zeker voor
bepaalde producten. Maar de bereidwilligheid om er extra voor te betalen is behoorlijk laag.



40% van onze respondenten bevindt zich in deze categorie (t.o.v. 36% CSRinvestors)
het is de grootste consumentengroep
het demografisch profiel binnen deze groep is zeer divers en minder uitgesproken.




Inzichten uit de focusgroep [CSR-ethousiasts]
•
•
•
•
•

(iii)

Vinden MVO-kwesties heel belangrijk, maar “voor later”.
Willen geïnformeerd worden, gedrag zal later volgen.
Zijn heel gevoelig voor baseline kwesties zoals mensen- en dierenrechten (ook in kleding
en meubels).
Hebben geen MVO-kwesties bij het zoeken naar een restaurant.
Vooral jongeren (prefamily) zonder gezin lijken in dit patroon te passen.

Cluster 3: CSR-neutrals

De CSR-neutrals zijn diegenen die vaker “niet echt belangrijk” aanduiden dan andere
respondenten.





de grootte van deze cluster is 24% van onze respondenten
voornamelijk jongere consumenten in deze cluster
voornamelijk mannelijke respondenten in deze cluster
meer Franstaligen in deze cluster.

Inzichten uit de focusgroep [CSR-neutrals]
•
•
•
•

Vooral jonge mannen die zo snel mogelijk de winkel in en uit willen vallen in deze
categorie. Ze shoppen niet graag.
Eigen comfort primeert (snelle aankoop, kwaliteit, …).
Shoppen vaker online.
De Franstaligen scoren wel hoog op de gezondheidsaspecten, maar minder op andere
MVO-aspecten.

Conclusie
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit de bedrijfswereld,
en zeker niet uit de retailsector waar de consument dagelijks mee in contact komt. Er is een
mentaliteitsverandering aan de gang bij deze grote groep van stakeholders. Het is belangrijk
om te weten wat zij denken, voelen en ervaren rond het thema.
De meeste consumenten vinden MVO erg belangrijk. Toch vonden we een onderscheid
tussen drie grote groepen van MVO-thema’s:




Baseline kwesties: Wanneer er niet aan deze verwachtingen wordt voldaan, zal
de retailer consumenten verliezen, vooral als dit door de media wordt gecoverd
(bv. Customer service, voedselverspilling, eerlijke reclame).
Consumenten kwesties: retailthema’s die rechtstreeks verband houden met
producten of diensten als ecologische, energievriendelijke of gezonde producten.
Niche kwesties: dit zijn retailthema’s die vooral een sub-segment van de
bevolking erg nauw aan het hart liggen, zoals privacy of mobiliteit.

Als we vragen naar de bereidwilligheid om extra te betalen voor duurzaamheid, zien we dat
de stimulans hiervoor (nog) niet algemeen aanvaard is. Tijdens onze studie vonden we dat
deze bereidwilligheid afhankelijk is van zowel demografische factoren, als het precieze
MVO-thema:



Vrouwelijke consumenten in de categorie “Postfamilie” (+55’jarigen) zijn net iets
meer bereid om extra te betalen voor duurzaamheid. Jonge mannen zijn hier het
minst mee bezig.
Consumenten zijn meer bereid om extra te betalen als het MVO-aspect
rechtsreeks verbonden is aan het product (of de dienst) zelf, zoals ecologische of
gezonde producten.

In onderstaande tabel linken we de conclusies van deze studie aan:




De vijf ‘P’s van MVO: People, Planet, Profit, Peace en Partnerships
Communicatieniveau
Algemene maatschappelijke trend.

Over Trendhuis
Deze studie van de consumenten werd uitgevoerd door de trendonderzoeksafdeling
van Trendhuis (www.trendhuis.be) .
VI.

Dr. Marijke Brants, hoofd Trendresearch, Trendhuis,
marijke.brants@trendhuis.be
Nathalie Bekx, CEO Trendhuis, Trendhuis, nathalie.bekx@trendhuis.be
ANNEX

ANNEX 2: stellingen kwantitatieve bevraging
Welke van de volgende elementen vindt u belangrijk bij het uitkiezen van een winkel
of restaurant?
zijn.

Dat de winkel of het restaurant producten aanbiedt die ecologisch verantwoord

Dat de winkel of het restaurant onnodige productverpakking vermijdt, bv.
plastic verpakkingen of zakjes in de supermarkt.
Dat de winkel of het restaurant producten aanbiedt, bv. huishoudtoestellen, die
energievriendelijk zijn.
Dat de biologische, ecologische of energievriendelijke producten in de winkel
of het restaurant gecertificeerd zijn.
Dat de winkel of het restaurant gezonde producten aanbiedt die bv. minder
suiker of vet bevatten.
Dat de winkel of het restaurant aandacht heeft voor consumentenbescherming
door kwalitatieve, gezonde en veilige producten aan te bieden.
Dat de winkel of het restaurant een goede klantendienst heeft die me helpt
nadat ik iets aankoop.
Dat de winkel of het restaurant aandacht heeft voor veiligheid tijdens het
winkelen, bv. door veiligheidspersoneel in dienst te hebben en veilige gebouwen te
garanderen.
Dat de winkel of het restaurant goed toegankelijk is voor personen met een
beperking.
Dat de online aanwezigheid van de winkel of het restaurant, zoals de webshop,
goed toegankelijk is voor personen met een beperking, bv. voor blinden.
Dat de winkel of het restaurant verantwoord omgaat met mijn persoonlijke
gegevens, bv. de gegevens die verzameld worden via een klantenkaart.

Dat de winkel of het restaurant me stimuleert om duurzame producten te
kopen, bv. door hun zichtbaarheid in de winkel te verhogen of meer aanbod van deze
producten te garanderen.
Dat de winkel of het restaurant investeert in technologische innovatie om
duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan, bv. door nieuwe producten te ontwikkelen
die milieuvriendelijker zijn.
Dat de winkel of het restaurant diversiteit en gelijke kansen garandeert, en dus
fenomenen als racisme en seksisme bestrijdt en diversiteit promoot binnen de
organisatie.
Dat de winkel of het restaurant investeert in zijn werknemers, bv. door te
investeren in opleidingen, gezonde werkplekken en persoonlijke ontwikkeling.
Dat de winkel of het restaurant goed bestuur garandeert, bv. een verantwoord
belastingbeleid voert en corruptie voorkomt.
Dat de winkel of het restaurant goede arbeidsvoorwaarden hanteert en sociale
bescherming waarborgt voor zijn werknemers, bv. goede lonen biedt.
-

Dat de winkel of het restaurant een goede relatie onderhoudt met vakbonden.

Dat de winkel of het restaurant acties onderneemt die de gemeenschap ten
goede komen, bv. werknemers vrijwilligerswerk laten doen bij een vzw.
Dat de winkel of het restaurant partnerschappen aangaat met andere
organisaties om duurzame oplossingen te creëren, bv. dat een winkel samen met
omstaande bedrijven aankopen doet om transport te verminderen.
Dat de winkel of het restaurant andere groepen betrekt bij het maken van
beslissingen, bv. de lokale bewoners bij het uitbreiden van een vestiging.
-

Dat de winkel of het restaurant eerlijke en niet-misleidende reclame gebruikt.

Dat de winkel of het restaurant consumenten duidelijk informeert over zijn
producten, bv. een duidelijk scheiding aanbrengt in de winkelrekken tussen
alcoholische en niet-alcoholische dranken.
Dat de winkel of het restaurant aandacht heeft voor fair-trade, dierenwelzijn en
mensenrechten bij het aankopen van producten.
Dat de winkel of het restaurant aandacht heeft voor milieu- en sociale normen
bij het selecteren van leveranciers, bv. door lokale producten aan te kopen.
Dat de winkel of het restaurant aandacht heeft voor het creëren van
tewerkstelling op lange termijn.

Dat de winkel of het restaurant aandacht heeft voor het verminderen van afval
en voedselverspilling.
Dat de winkel of het restaurant energieverbruik vermindert en hernieuwbare
energie probeert te gebruiken.
Dat de winkel of het restaurant aandacht heeft voor het verminderen van zijn
CO₂ uitstoot en de impact op het klimaat, bv. door LED verlichting te gebruiken.
Dat de winkel of het restaurant aandacht heeft voor het verminderen van zijn
waterverbruik.
Dat de winkel of het restaurant aandacht heeft voor het behoud van kwetsbare
planten en dieren, bv. door bijenkorven op het dak van het bedrijf aan te brengen.
Dat de winkel of het restaurant inzet op de circulaire economie: het herbruiken
van afvalstoffen in de productieketen.
Dat de winkel of het restaurant de milieu-impact van zijn transport en logistiek
probeert te verminderen.
Dat de winkel of het restaurant stimuleert dat klanten op een duurzame manier,
bv. met de fiets of het openbaar vervoer, naar de winkel kunnen komen.
Dat de winkel of het restaurant stimuleert dat zijn werknemers op een
duurzame manier, bv. met de fiets of het openbaar vervoer, naar het werk komen.

ANNEX 3: methodiek kwalitatieve focusgroepen
-

Voorstellingsronde

-

‘Als ik denk aan verantwoord winkelen, denk ik aan ….’

-

Stellingen

o

Voor gezonde producten wil ik best wat meer betalen.

o
Ongezonde producten moeten duurder zijn, zodat consumenten worden
aangezet tot de gezonde keuze.
o
Ik zou willen dat in een winkel duidelijk wordt aangegeven welke producten
lokaal zijn geproduceerd – bijvoorbeeld in een aparte afdeling.
o
Bij het kopen van producten doe ik voornamelijk een prijs en kwaliteitsanalyse.
Andere factoren spelen minder een rol.

o
Ik verwacht van mijn winkel dat deze mij aanzet tot het kopen van
milieuvriendelijke producten, bijvoorbeeld door het aanbod te verkleinen.
o

Ik verwacht van mijn supermarkt dat deze een zo groot mogelijk aanbod heeft.

o
Ik zou het niet erg vinden om mijn eigen verpakking mee te nemen naar de
supermarkt.
o
Als ik naar de supermarkt ga, wil ik snel alles meenemen wat ik nodig heb. Ik
heb geen zin om mijn eigen verpakking mee te nemen en te vullen.
o
Ik koop vooral online voor de snelheid en het comfort van 24/24 te kunnen
bestellen.
o
Als ik online koop, zoek ik meer informatie op rond de oorsprong van het
product en of het duurzaam en energievriendelijk is.
o
Ik vertrouw fairtrade labels niet. Ze worden vaak ‘verkocht’ of hebben weinig
echte waarde.
o
Bij het kopen van producten kijk ik steeds of er een fairtrade alternatief
beschikbaar is.
o
Ik zou openstaan voor een analyse van mijn aankoopprofiel rond verantwoorde
producten.
o
Ik bescherm het liefst mijn privacy en wil niet dat winkels gegevens bijhouden
om hun aanbod te personaliseren.

Appendix 3: Onderzoeksmethodiek voor het bepalen van
de verwachtingen van de overige stakeholdergroepen (stap
3 en 5) door Sustainalize
In dit onderzoek lag de focus op de ‘overige stakeholders’. De belangrijkste
stakeholdergroepen en hun relevantie voor de handel- en dienstensector bepaalden we in
stap 1 in de Algemene Methodologie (zie stakeholdermap in Figuur 2). De belangrijkste
stakeholdergroepen voor de handel- en dienstensector bestaan uit:
-

Dienstverleners (logistiek en transport, interim- en human resourcesdiensten,
energieleveranciers, vastgoedeigenaars);
Media;
Ngo’s en vzw’s;
Onderwijs;
Overheid (federaal, regionaal, steden en gemeenten, politieke studiecentra);
Vakbond;
Vertegenwoordigers van de consument;
Vertegenwoordigers van de producent.

Om de prioriteiten ten aanzien van MVO in de handel- en dienstensector van deze
stakeholdergroepen te weten te komen, hebben we eerst een online enquête georganiseerd
(stap 3 in de Algemene Methodologie). Nadat we de belangrijkste MVO-thema’s voor zowel
consumenten als overige stakeholders samenbrachten, hebben we ook een ronde tafel
georganiseerd (stap 5 in de Algemene Methodologie). We nodigden vertegenwoordigers van
verschillende stakeholdergroepen uit om hen met elkaar in gesprek te brengen en op die
manier de verwachtingen rond deze MVO-thema’s te weten te komen en te structureren.

Stap 3: Kwantitatief onderzoek m.b.v. enquête – overige stakeholders
Om de belangrijkste MVO-thema’s volgens de ‘overige stakeholders’ te weten te komen,
werkten we met een online survey. De respondenten konden kiezen voor een Franse of
Nederlandse versie. We structureerden de enquête in drie secties.
1. Basis: we peilden naar het belang van ieder van de 24 MVO-thema’s met behulp van
een Likertschaal van 1 (minder belangrijk) tot 6 (zeer belangrijk). Het MVO-thema
werd ook telkens uitgelegd zodat er geen misverstand mogelijk was.

2. Prioriteit: aan de respondenten vroegen we om uit de lijst van 24 MVO-thema’s de 5
belangrijkste thema’s te selecteren en deze te rangschikken van 1 (meest belangrijk)
tot 5. Dit was om de respondenten te verplichten een keuze te maken en diende ook
om te verifiëren of de respondenten consistent waren tussen vraag 1 en 2.

3. Validering: ten slotte vroegen we aan de respondenten of er nog thema’s waren die
niet of onvoldoende behandeld werden, met de mogelijkheid om een korte
omschrijving te geven en een cijfer van een schaal van 1 (minder belangrijk) tot 6
(zeer belangrijk).
Van de 294 uitnodigingen voor de enquête, waren er in totaal 56 respondenten (19%),
waarvan de onderverdeling naar stakeholdergroep in onderstaand taartdiagram zichtbaar is
(Figuur 6). De grootste fractie “overige respondenten” kwam uit de overheid. Van drie
stakeholdergroepen ontvingen we geen respons, namelijk van ‘politieke onderzoekscentra’,
‘media’ en ‘vertegenwoordigers van de consument’. Dit heeft echter geen grote invloed op
de eindresultaten, omdat
- ‘politieke onderzoekscentra’ onder ‘overheid’ valt, wat reeds 50% van de responsen
omvat;
- het de rol van de ‘media’ is om een weerspiegeling te geven van de maatschappelijke
verwachtingen, wat reeds gedekt wordt door dit onderzoek;
- ‘vertegenwoordigers van de consument’ al uitgebreid behandeld wordt in het
consumentenonderzoek door Trendhuis (zie Appendix 2).
Dienstverlener
NGO's en VZW's
14%
4%
4%

9%

Onderwijs (universiteit, hoge school)
16%

Overheid - federaal
Overheid - regionaal

7%
Overheid - steden en gemeenten
32%

14%

Vakbond
Vertegenwoordiger van de producent (landbouw, textiel,
farmaceutische sector, meubelproductie, houtproductie, cosmetica
enz.)

Figuur 6 - vertegenwoordiging van verschillende stakeholdergroepen in de online enquête

Resultaten
Over het algemeen was er onder de respondenten een relatief hoge consistentie tussen de
twee eerste secties van de enquête. Na een grondige analyse kwamen drie MVO-thema’s
naar boven als meest belangrijk, namelijk “verantwoorde producten”, “duurzame consumptie
stimuleren” en “duurzaam inkopen”. Deze MVO-thema’s kunnen we duidelijk linken aan de
drie grote spelers in de waardeketen: consument, handelaar en leverancier. Verder zijn er
een aantal andere opvallende zaken.
-

-

-

Verantwoorde producten is terug te vinden in de top vijf van alle
stakeholdergroepen, behalve “Vakbond” en “Dienstverlener”.
Ethische en eerlijke handel staat in de top vijf van “NGO’s en VZW’s”, “Onderwijs”,
“Vakbond” en “Vertegenwoordigers van de producent”
Duurzame inzetbaarheid staat in de top vijf van “Overheid - federaal” en “Vakbond”,
maar scoort laag bij “Dienstverlener” en “NGO’s en VZW’s”.
Verantwoorde marketing en advertenties staat in de top vijf van “Dienstverlener”
en “Overheid – federaal” en “Overheid – steden en gemeenten”, maar scoort laag bij
“Overheid – regionaal”.
Databeveiliging en klantprivacy staat in de top vijf van “Vakbond” en “Overheid –
steden en gemeenten”. Dit onderwerp scoort echter laag bij “NGO’s en VZW’s” en
“Overheid – regionaal”.
Community involvement staat bij de laagste vijf thema’s voor alle stakeholdergroepen behalve “NGO’s en VZW’s”.
Toegankelijkheid voor personen met een beperking staat bij de laagste vijf
thema’s voor alle stakeholdergroepen, behalve voor “Onderwijs” en “Overheid –
steden en gemeenten”

We laten de resultaten per stakeholdergroep in de volgende grafieken zien.

De totale rangschikking van de verschillende MVO-thema’s kan in Figuur 7 teruggevonden
worden, met een verticale lijn om het gemiddelde aan te geven.
Verantwoorde producten
Duurzame consumptie stimuleren
Duurzaam inkopen
Kringloop/circulaire economie
Ethische en eerlijke handel
Afvalmanagement
Consumentenbescherming (product & omgeving)
Energie gebruik
Strategische partnerships en stakeholderbetrokkenheid
Logistiek & Transport
Emissies (CO2) en vervuiling
Duurzame inzetbaarheid
Goed bestuur
Verantwoorde marketing en advertenties
Duurzame werkgelegenheid
Goede arbeidsrelaties en sociale bescherming
Databeveiliging & klantprivacy
Biodiversiteit en ecologie
Water gebruik
Diversiteit en anti-discriminatie
Mobiliteit van medewerkers en klanten
Technologische innovatie
Toegankelijkheid voor personen met een beperking
Community involvement
Figuur 7 - rangschikking van de MVO-thema's na de online enquête voor ‘overige stakeholders’

Uit de valideringssectie van de enquête kwamen er twee additionele thema’s naar boven:
‘Deeleconomie’ en ‘Verantwoorde waardeverdeling in de waardeketen en transparante
productprijzen’. Deze thema’s verwerkten we daarom in de lijst van MVO-thema’s die we
gebruikten voor de kwalitatieve analyse.

Stap 5: Kwalitatief onderzoek – Overige stakeholders
Om de verwachtingen van de overige stakeholders in kaart te brengen, nodigden we meer
dan 70 personen uit voor een ronde tafelgesprek. Daarvan gingen er vijftien
vertegenwoordigers van vier verschillende stakeholdergroepen in op onze uitnodiging. Er
waren vier vertegenwoordigers van de overheid, zes van NGO’s en VZW’s, twee
producenten-vertegenwoordigers en drie dienstverleners. Hierbij waren de mannen en
vrouwen, net zoals de Franstaligen en Nederlandstaligen, eerlijk verdeeld en waren de drie
gewesten vertegenwoordigd. We merken hierbij op dat vakbonden en vertegenwoordigers
van onderwijs niet aanwezig waren en dat de producentenvertegenwoordigers enkel uit de
voedingssector kwamen. Dit deelden we aan het begin van de ronde tafel aan de deelnemers
mee, zodat iedereen hier rekening mee kon houden tijdens de gesprekken. Een overzicht
van de verschillende deelnemende organisaties is hieronder te zien.
Tabel 5 - deelnemende organisaties bij de ronde tafel

Overheid

Ngo’s en vzw’s

Vertegenwoordigers van
de producent
Dienstverleners

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

OFFA
OVAM
LeefMilieu Brussel BIM
IFAPME
The Shift
Komosie
Vredeseilanden
Mooimakers
Gaia
FEVIA
Algemeen Boerensyndicaat
Boerenbond
Eneco
Federgon
bpost

Met behulp van statements zochten we naar de antwoorden op de volgende drie vragen:
1. Wat is de directe (positieve) impact van handelaars op hun eigen activiteiten en op
hun werknemers?
2. In welke mate hebben handelaars invloed op de leveranciers en producenten van hun
producten?
3. Welke invloed hebben handelaars op consumentengedrag en hoever reikt deze
invloed?
De aanwezigen werden uitgenodigd om te discussiëren over de verschillende statements.
De resultaten zijn hieronder te vinden. Een aantal aandachtspunten kwamen naar voor
tijdens de ronde tafel, zoals het feit dat ‘aandacht voor dierenwelzijn’ vaak over het hoofd
wordt gezien.

1. Eigen activiteiten van de handelaars
Verwachtingen
•

Handelaars dragen een duidelijke verantwoordelijkheid voor de producten en diensten
die ze aanbieden. Zo kunnen ze het aantal aangeboden verantwoorde producten en
diensten verhogen. Belangrijke spelers in de sector (grote bedrijven) kunnen het goede
voorbeeld geven en betere samenwerking in de waardeketen initiëren. Communicatie
rond de bestaande initiatieven van handelaars is hierbij van groot belang.
“Verantwoordelijkheid gaat over de hele keten. We moeten investeren in
verduurzaming, maar ook samenwerken in de keten en communiceren
met de consument.”

•

Rond duurzame tewerkstelling bestaat er al heel wat regelgeving en zijn er collectieve
arbeidsovereenkomsten (cao’s). De sector kan echter verdergaan door
inclusiviteitsprogramma’s te initiëren, bijvoorbeeld gericht op migranten of mensen met
een beperking.
“Heel wat is al geregeld in cao en hierover moet men rapporteren. De
vraag is: “waarom zou je meer doen?” De enige reden om meer te doen
dan voorgeschreven is omdat het meerwaarde oplevert, omdat het je
onderscheidt.”

•

De huidige regionale wetgeving rond afval beschrijft de minimumvereisten die de
regelgever verwacht van de handel. De handel- en dienstensector zou echter de
samenwerking in de waardeketen moeten verbeteren (zowel aan consumenten- als
leverancierszijde) en zo de circulaire economie vooruithelpen.
“Communicatie rond afval is heel belangrijk. Rond voedselverspilling
gebeurt er al veel, maar voor andere producten kunnen we nog veel
verder gaan.”

Aangeraden steun aan de sector
→ Comeos kan helpen bij het informeren van de handelaars over verantwoord
ondernemen door bestaande best practices of voorbeelden te communiceren.
2. Invloed van handelaars op leveranciers
Verwachtingen
•

Handelaars kunnen geen impact hebben op de producten die ze aankopen, behalve
als ze samenwerken met hun leveranciers. Er is nood aan samenwerking en dialoog:
handelaars moeten samen met de leveranciers kijken hoe ze hun prestatie kunnen
verbeteren.
“Handelaars kunnen minimumcriteria voor leveranciers
vooropstellen en hen helpen hun prestaties te verbeteren.”

•

Handelaars moeten gebruik maken van benchmarks en instrumenten om de
leveranciers te helpen en te beoordelen. Het is echter belangrijk dat de handelaars dit
doen in lijn van bestaande internationale instrumenten, zodat ze de (administratieve)
werklast voor zichzelf en hun leveranciers verlagen.
“Alle leveranciers beoordelen vergt te veel werk. Het moet geen onnodig
grote belasting worden voor leverancier of handelaar. Werk daarom met
bestaande benchmarks en minimumvereisten.”

•

Handelaars moeten gebruik maken van het concept ‘fair-trade’ in een bredere zin en dit
verzekeren in de hele waardeketen, zodat het voor ieder product geldt. Dit gaat verder
dan Noord-Zuid, en ook over Noord-Noord. Ook bij lokale producenten mogen ethische
en eerlijke handelsrelaties niet over het hoofd gezien worden.
“‘Fair-trade mag geen nichemarkt blijven, maar moet gelden voor alle
producten.”

•

Handelaars kunnen een grote rol spelen in de transitie naar een circulaire economie
door in dialoog te gaan in de waardeketen. Circulaire economie draait bovendien niet
enkel rond milieu, maar ook over nieuwe sociale businessmodellen.
“De handel- en dienstensector zou samenwerking in de waardeketen
moeten verbeteren, zowel aan de leveranciers- als de consumentenkant,
en zo de transitie naar de circulaire economie vooruithelpen.”

Aangeraden steun aan de sector
→ Comeos kan betrokken zijn bij het Charter voor Verantwoord Inkopen.
→ Rekening houdend met verantwoord inkopen, kunnen federaties en overheden een
kader opstellen door de verwachtingen hierrond te verzamelen (bijv.
minimumcriteria) en door door te verwijzen naar bestaande instrumenten en
benchmarks.
3. Invloed van handelaars op consumenten
Verwachtingen
•

Handelaars moeten consumenten de keuze blijven geven en hen zelf verandering laten
ervaren. Ze hebben echter de verantwoordelijkheid om consumenten te informeren en
bewust te maken over verantwoorde consumptie. Voorbeelden zijn: verantwoorde
producten centraal plaatsen, een kalender voor seizoensgroenten en -fruit of een
vergelijking tussen producten aanbieden. Desalniettemin moet de informatie relevant
blijven voor consumenten en mag het hen niet overladen.

•

Handelaars kunnen ook hun eigen initiatieven en programma’s communiceren om zo
bewustwording te stimuleren. Retailers moeten echter storytelling balanceren met de
effectieve impact van initiatieven om greenwashing te vermijden.
“In het algemeen is het heel moeilijk om duurzaamheid te meten.
Informatie is hierbij key. De juiste informatie is echter niet makkelijk te

communiceren, zoals het integreren van milieu- en sociale kosten in de
prijzen van producten.”
Aangeraden steun aan de sector
→ Hogere prijzen kunnen bewustmaking van consumenten helpen verhogen. De
huidige prijs van vlees weerspiegelt bijvoorbeeld niet de milieu- en sociale kosten
van het product.
→ De balans tussen ethiek en het gebruik van klantengegevens is moeilijk.
Beleidsmakers moeten de grenzen helpen stellen.

Over Sustainalize
Sustainalize is een consultancybureau op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Ze helpen organisaties met het meetbaar maken van
MVO en niet-financiële prestaties: van strategie tot de uiteindelijke rapportage, met de eerste
stappen tot de volledige strategische verankering, sturing en beheersing. Sustainalize heeft
ruime ervaring bij grote ondernemingen, KMO’s en de overheidsinstellingen.

