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Missie

Wij veranderen 
waterverbruikers in 
waterproducenten door 
op economische en 
duurzame wijze gebruik 
te maken van 
alternatieve bronnen.



Waarom?

9 February 2023

Historisch gebrek aan 
toegang tot schoon 
drinkwater en sanitaire 
voorzieningen.

Om dit probleem op te lossen 
en iedereen toegang te geven 
tot schoon drinkwater, zijn 
enorme investeringen gedaan 
in zware en niet-duurzame 
leidingsystemen.

~90% 
Van het kostbaar drinkbaar 
water wordt niet gebruikt als 
drinkwater. 1/3 gaat naar de 
industrie.





Duurzame 
communicatie Duurzaamheids

strategie



Onze duurzaamheidspijlers

Deze pijlers helpen ons 
communiceren omtrent 
onze strategie. We maken 
gebruik van externe 
frameworks zoals de 
Sustainable Development 
Goals van de UN Global 
Compact



Enkele van onze KPI’s – ESG

100% electric car
fleet by 2025

20% increase of 
eNPS score by

2030

Save 50 mio m³ 
drinking water by
2030 (with WaaS)

New Ekopak 
Building > Energy 

positive

‘Save Water, Give
Water’ program Member of UN 

Global Compact

Reduce footprint of 
our installations

…

Stel doelen 
die haalbaar 
en meetbaar 

zijn



Beursgenoteerd sinds maart 2021

• Transparantie in 
communicatie/financials

àToeziend oog fsma, analisten, 
investeerders, …

à gereglementeerde informatie 
àBeursgevoelige informatie (buiten 

beursuren)



Communicatie

Klanten/prospects
B2B

Investeerders/pers

Intern (DNA)

Potential hires

WIE? KANALEN?

Andere

Print advertising?
SEA?



Communicatie
DOEL?

Employer branding

Sensibilisering

Branding & imago 
opbouw

Reporting

Klanten/prospects
B2B

Investeerders/pers

Intern (DNA)

Potential hires

WIE? KANALEN?

Andere

Print advertising?
SEA?



Hoe communiceren we?
• Contentplan:

• Social kalender
• Wereldwaterdag/ fiets naar het werk/ bomen planten, 

…
• Milestones

• jaarverslag, financiële cijfers, …
• Mix van product updates, projecten, 

duurzaamheid, people & culture, …

àDuurzaamheid zit verweven in het marcom plan. 
àWelke topic/ welke format -> work in progress
àWelke taal? 

• Inspelen op actualiteit (droogte, 
waterbesparing, …)



Hoe communiceren we?

• Partners versterken het verhaal
• Klantencases vb. Takeda
• Waterkracht
• Opzetten van initiatieven, goede doelen, donaties, …

• Expert verhalen
• Don’t overkill – verspreid communicatie
• Pieter Loose (CEO Ekopak)



Het project Waterkracht

Waterkracht
ü Publiek-private samenwerking
ü Joint venture met water-link & PMV, 

met als partner Aquafin
ü Recycleren van het afvalwater van de 

Antwerpenaren als koelwater voor de 

haven Port of Antwerp

ü Vanaf 2025, 20 miljard liter water per 

jaar zal gerecycleerd worden
Wij helpen bedrijven

in het bereiken van hun ESG 
doelstellingen



Waterkracht – Get the word out there

Aanpak
ü Persconferentie
ü Perscontacten uitgenodigd + persoonlijk

opbellen
ü Gezamenlijk persbericht
ü 4 partijen -> elk eigen contacten + 

versterken communicatie & verspreiding
ü Nieuwe huisstijl, website, …

Uitdaging: 

4 verschillende partijen

ü Aanvraag Blue Deal Subsidie > 
Hergebruik effluent

ü Essencia innovation awards
ü Trends impact awards > circulaire

economie
ü Grote afnemers



Uitdagingen > greenwashing

100% electric car
fleet by 2025

20% increase of 
eNPS score by

2030

Save 50 mio m³ 
drinking water by
2030 (with WaaS)

New Ekopak 
Building > Energy 

positive

‘Save Water, Give
Water’ program Member of UN 

Global Compact

Reduce footprint of 
our installations

WEES EERLIJK!

Haalbare doelen

Crisiscommunicatie?

Wees voorbereid



Take aways

• Bouw een duurzaamheidsstrategie, met duidelijke 
doelen
• Creëer communicatieplan. Werk met een kalender
• Wees eerlijk en wees voorbereid
• Versterk je communicatie a.d.h.v. partnerships, 

bepaalde initiatieven binnen het bedrijf, donaties, …
• Logisch verstand – self assessment



Q&A




