
We moeten dieper 
durven graven

DUURZAAMHEID



Sinds
2002

Actief in Europa 
met kantoren in 

BE, NL en D
> 120 experts

Encon is een onafhankelijk bureau dat 
bedrijven ondersteunt met hun transitie om 
duurzamer te worden.



Together, let’s make 
growth sustainable





Greenwashing

geen gevolg van 

slechte intenties
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Greenwashing

wel gevolg van 

Een ontbrekende 

duurzame governance



Inconsistent komt meestal niet voort 
uit slechte intenties. 



Inconsistentie komt voort uit 
een gebrek aan overzicht 
over het geheel. 
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Maar duurzaamheid blijft een 
proces, niemand verwacht 
perfectie. 



DUURZAME BEDRIJVEN

doen meer dan

duurzame acties



ESG



WAARDE CREATIE

Duurzaamheid start in de kern. 

Het waardecreatie model van elk 
bedrijf moet evolueren van 2 types 
van waarde (financieel & 
operationeel) naar 6 types van 
waarde (intellectueel, mens, 
relationeel & natuurlijk). 

Deze evolutie wordt opgelegd door 
de overheid. 



GOVERNANCE

Als een bedrijf evolueert van 
waardecreatie op basis van 2 
kapitalen, naar waardecreatie op 
basis van 6 kapitalen dan heeft dat 
een grote impact op de 
governance van het bedrijf. 

Beslissingen worden genomen op 
basis van de balans tussen de 6 
kapitalen. 

Doelstellingen worden gezet op 
basis van 6 kapitalen. 

Targets worden gezet op basis van 
6 kapitalen. 

Etc. 



VERSLAGGEVING

Zoals overheden al decenia lang 
financiële verslaggeving (2 
kapitalen) eisen van bedrijven. Zo 
zullen ze binnenkort verslaggeving 
eisen op vlak van 6 kapitalen. 

Ze moeten jaarlijks transparant de 
evolutie op deze kapitalen 
rapporteren. 

Bovendien wordt er verwacht dat 
er acties ondernomen worden om 
deze 6 kapitalen gebalanceerd te 
verbeteren. 
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ESG - RATINGS

Zoals banken, klanten, 
aandeelhouders, etc. als sinds jaar 
en dag op basis van de financiële  
verslaggeving de waarde van een 
bedrijf inschatten zullen ze dat nu 
doen op basis van duurzame 
verslaggeving. 

Samenwerkingen worden dus niet 
langer aangegaan op basis van 
goede cijfers op 2 kapitalen, maar 
op basis van goede cijfers op 6 
kapitalen. 



een balans tussen 

people, planet en

profit

ecologische en sociale 
parameters toe te voegen aan 
de huidige financieel gedreven 

governance

bereik je door



1. 

2. 

3. 

Stel kritische vragen
Maar wat kan ik 
doen?
Ik ben niet verantwoordelijk 
voor de governance van het 
bedrijf. 

Ik heb geen 
beslissingsbevoegdheid voor 
change. 

Ik ben afhankelijk van de 
beslissingen van anderen.  

Wees alert voor 
inconsistenties

Speak up!



E info@encon.be
T +32 89 410 820

www.encon.be

Kieleberg 41, 3740 Bilzen
België

Together, let’s 
make growth 
sustainable?


