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Voorstelling Pantarein



Duurzame 
strategieën en 
implementatie

Services

Duurzaamheids-
rapportering en 
transparantie

Stakeholder-
communicatie 
en storytelling
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Waarom 
duurzaamheid(srapportering)?



Klimaatcrisis 
als driver



• Overstromingen, orkanen, droogte, 
hittegolven, watertekort, bosbranden …

• Impact:

• Mislukte oogsten

• Schade aan infrastructuur

• Veiligheid en gezondheid van werknemers
• …

• Europa warmt sneller op dan gedacht

Fysieke risico’s



Transitierisico’s

• Strengere klimaatwetgeving
• Stijgende CO2-prijzen

• Disruptie van de markt

• Technologische risico’s

• Reputatieschade



Bedrijven = scharnierfunctie

Probleemveroorzaker

Probleem-
oplosser

Being part of the solution



It’s all about credibility



• Europa Klimaatneutraal tegen 2050
• Economische opportuniteiten ontgrendelen

• Transparantie en rapportering = sleutel

à Inzicht in welke bedrijven écht duurzaam zijn

à Rapportering geeft licence to operate

Green Deal



Sollicitanten

Werknemers

Overheid
Financiële 

wereld

Ngo’s en 
publieke

opinie

Stakeholders verwachten 
rapportering

Klanten en 
consumenten



Duurzaamheidsrapport 
als strategische tool

• Inzicht in processen en organisatie
• ESG-strategie opvolgen/bijsturen

• Risico’s en opportuniteiten scannen

• Signaal naar supply chain

• Interne activatie
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Nieuwe rapporteringsstandaard



De Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD)

• Nieuwe Europese richtlijn voor 
duurzaamheidsrapportering

• Opvolger van de NFRD 



CSRD: Waarover rapporteren?

• Algemene info: business, organisatie & governance 
model, stakeholdermanagement

• Drie domeinen:

• E – Environment

• S – Social

• G – Governance



04
ESG-stappenplan



Eén 
geïntegreerd 
traject ESG-

strategie

Implementatie

Rapportering



STAP 2
Materialiteits-

analyse

STAP 1
ESG 

mapping

STAP 3
Targetsetting 

en KPI’s

STAP 4
Integratie in 
business en 
organisatie

STAP 5
Actieplannen 
en realisatie

STAP 6
Rapportering

ESG-cyclus



STAP 1: ESG mapping

• Welke thema’s zijn 
relevant voor je 
onderneming?
• Impacts van bedrijf op 

mens en planeet

• Negatief én positief

• Ook kijken naar risico’s 
en opportuniteiten 
(CSRD)



CSRD: dubbele materialiteit

Financiële materialiteit Impactmaterialiteit

Bedrijf Mens en planeet
impact impact

Primaire doelgroep: 
investeerders

Primaire doelgroep:
klanten, medewerkers, maatschappij, 

investeerders

Bedrijf Mens en planeet



Staalbedrijf - klimaat

• Uitstoot broeikasgassen

• Risico overstroming bedrijventerreinen

• Risico kost CO2

• Opportuniteit energiebesparing



STAP 1: ESG mapping



STAP 2: 
Materialiteitsanalyse

• Bevraging van stakeholders:

• Mensen waarop je bedrijf 
impact heeft,                        
bv. omwonenden en 
medewerkers

• De lezers van je 
duurzaamheidsrapport, 
bv. je bank





STAP3: Targetsetting

Uitdaging

• Waar leggen we de lat? 

• Ambitieus vs. realistisch



Voorbeeld targetsetting: Nestlé



STAP 4: 
Integratie in business 
en organisatie

• Sustainability manager 
als regisseur



• Stel duurzaamheids-
ambassadeurs aan

• Award, gezamenlijk target

• Communiceer: updates, 
succesverhalen, getuigenissen …
• Interne nieuwbrief
• Intranet
• Schermen of posters in 

productiehallen, 
lunchruimte

• …

Alle collega’s 
in het bad



STAP 5: 
Actieplannen 
en realisatie

• Opstellen actieplannen à
thematische werkgroepen

• Verantwoordelijkheden en 
middelen toewijzen



STAP 6: Rapportering

• Concept en inhoudstafel:
• Eigen narratief à

onderscheidend

• Dataverzameling en               
-visualisatie

• Redactie: narratief en 
progressie voorbije jaar

• Vormgeving pdf
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Tips



Tip 1: Maak een authentiek rapport

• Je eigen roadmap en narratief

• Herkenbare branding

• Storytelling:
• Cases en testimonials (medewerkers, klanten…)

• Samenwerkingen

• Programma’s en pilootprojecten

à Engagement tonen = engagement krijgen





Tip 2: Talk about your walk

• Duurzaamheidsverslag = startpunt voor 
consistente communicatie

• Pas je webpagina aan, bouw een 
sustainability hub

• Hergebruik je content maximaal





iris.penninckx@pantarein.bewearepantarein.be


