TRANSPARANTIE
Een positieve business case

Introductie

Een transparant inzicht in de milieukost
van je bedrijfsvoering. Dat is noodzakelijk
om je verbeterpunten in kaart te kunnen
brengen en aan te pakken, en zo je
impact op het milieu te verbeteren.
Daarnaast kan transparant zijn in je milieu-impact je ook businesskansen opleveren. Voor veel bedrijven
kan het oncomfortabel aanvoelen om hun milieukost inzichtelijk te maken, het is immers niet altijd
een positief verhaal. Soms moet je als bedrijf de moed hebben om je kwetsbaar op te stellen en laten
zien waar er nog ruimte voor verbetering is. Waar je hulp nodig hebt en waar een verkeerde beslissing
genomen is. Dat kan moeilijk zijn.
Maar uit onderzoek blijkt dat deze transparantie het vertrouwen van klanten, stakeholders en
investeerders vergroot. Daardoor ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor een bedrijf. Er zijn
vandaag de dag steeds meer consumenten die bewust kiezen voor producten en diensten van bedrijven
die een duurzame bedrijfsstrategie hebben. Door milieuvriendelijke beslissingen te nemen, kan dus een
heel nieuwe doelgroep voor uw bedrijf aangeboord worden en kunnen bekende, vertrouwde klanten en
partners meegenomen worden op weg naar de toekomst.

In deze whitepaper nemen we je graag mee in de kansen en mogelijkheden
die transparantie biedt als onderdeel van de bedrijfsvoering.

2

Hoe kijkt HAVEP naar duurzame bedrijfsvoering?

“Wij bij HAVEP streven naar een
positieve impact. We willen iets positiefs
bereiken – voor onze klanten, voor onze
medewerkers, voor de maatschappij,
voor onze zakelijke partners en vooral
ook voor de komende generaties.
Elke dag werken we samen voor ons doel. En iedere dag zetten we een nieuwe stap om dit doel te
bereiken. We doen dit met 150 jaar ervaring. Een lange periode, waarin niet alleen wij als bedrijf, maar
ook elke generatie zich geconfronteerd zag met talrijke en radicale veranderingen. De industriële
revolutie, de globalisering van de textielproductie en het overhevelen van arbeidsplaatsen naar
lageloonlanden zijn slechts enkele van deze veranderingen. Nu staat het bedrijf voor grote ecologische
uitdagingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het tekort aan grondstoffen, de toenemende effecten van
de klimaatverandering en het groeiende bewustzijn van de invloed van de textielsector en de klanten van
HAVEP op het milieu. We hebben deze uitdaging aangegrepen en streven naar maximale transparantie.
Voor onze klanten, onze partners en onze medewerkers.”

Anna Van Puijenbroek – Chief Vision Officer
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Kan de kledingindustrie echt duurzamer worden?
Hiervoor gaan we ten rade bij Ecochain. Ecochain helpt bedrijven hun milieugegevens om te zetten
in zakelijke kansen, waardoor ze op hetzelfde moment duurzamer, efficiënter en toekomstbestendig
kunnen zijn. Ecochain dient meer dan 1100 gebruikers wereldwijd en heeft meer dan 350.000 Footprints veel meer dan elke andere oplossing op de markt - berekend.
Roel Drost, Chief Value Officer bij Ecochain beantwoordt de vraag met ‘ja’. Men wordt zich er echter ook
bewust van dat de kledingindustrie met enkele zeer grote en structurele duurzaamheidsproblemen te
maken heeft. Naast het feit dat deze industrie een grote bijdrage levert aan de klimaatverandering, is er
een tekort aan (wetenschappelijke) kennis over de circulaire economie en aan toegankelijke data over
de effecten van materialen en productiemethoden op het milieu, en de complexiteit van de leverketen.
De modebranche is inderdaad een van de meest complexe globale productienetwerken. Door de
complexiteit en fragmentatie van de productieketen van deze branche is het voor merken moeilijk om
het overzicht te houden: hoe en waar worden hun producten geproduceerd? En vooral: waar worden ze
gedragen?
Ook vandaag de dag wordt bij het ontwerpen van kleding weinig gelet op de levensduur en de
herbruikbaarheid ervan. Kleding wordt onder het motto ‘produceren, kopen, weggooien’ geproduceerd,
waarbij 73% van alle kleding ter wereld uiteindelijk in de afvalbak belandt. Tegelijkertijd wordt
transparantie voor consumenten steeds belangrijker. Volgens een internationaal onderzoek van
Unilever (2017) koopt 33% van de consumenten nu producten van merken waarvan ze denken dat deze
bijdragen aan het milieu en de maatschappij. Daarnaast gaf 21% van de 20.000 respondenten aan dat ze
actief merken kiezen die op hun verpakking en in hun marketingcampagne duidelijk op hun duurzame
werkwijze wijzen.
Als reactie daarop laten bedrijven steeds beter zien welke weg hun kledingstukken hebben afgelegd en
wordt deze transparantie steeds meer onderdeel van hun communicatiestrategie.
Duurzaamheid is voor bedrijven geen probleem meer – het behoort nu tot de vaste routine van klanten
om te vragen naar de duurzame en ecologische aspecten van producten. Bedrijven moeten transparant
over hun productie en de impact van hun producten zijn. Dat kunnen ze doen door betrouwbare gegevens
als basis voor hun handelen te gebruiken, zodat beschuldigingen omtrent greenwashing vermeden
kunnen worden. Tegenwoordig hebben modemerken de mogelijkheid om niet alleen hun
betrouwbaarheid te verhogen, maar ook om hun concurrentievermogen en groei door innovatie
te stimuleren. Maar laten we eerlijk zijn: de afstand tussen het vormgeven van de toekomst en het
oplossen van problemen is soms groot. Enkele veranderingen vragen samenwerking tussen politici en
stakeholders langs de gehele keten van toegevoegde waarde.
(Bron: EcoChain Apparel Whitepaper)
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Hoe maakt transparantie je bedrijf succesvol:
gemotiveerde medewerkers en gemotiveerde klanten.
“Duurzame en transparante ondernemingen zetten energie en grondstoffen intelligenter
in, trekken door hun imago gemakkelijker talenten aan en kunnen vaak betere prijzen
voor hun duurzame producten vragen. Daardoor zijn ze over het algemeen succesvoller
dan concurrenten”, aldus Boudewijn Mos, Director Business Development bij EcoChain
Technologies.
Dat duurzame transparantie kan leiden tot positieve effecten op prijzen en de omzet, klinkt plausibel.
Maar duurzame transparantie biedt nog meer substantiële kansen op langdurig zakelijk succes.
Al in 1997 riep bedrijfsadviseur Mc Kinsey de ‘War of Talents’ uit. Meer dan 20 jaar later hebben
personeelsafdelingen over de hele wereld en in elke branche met deze ontwikkeling te maken. Het
werven, stimuleren en behouden van jonge en goede talenten is een van de grootste uitdagingen
geworden. Het opbouwen van een werknemersmerk is daarbij een van de centrale speerpunten
geworden. Een wereldwijde studie van ManpowerGroup Solutions heeft dit onlangs onderzocht en
bevestigt deze stellingen. 60% van de relevante doelgroep in de leeftijd van 18 tot 35 jaar gaf aan dat ze
een krachtig werkgeversmerk een van de belangrijkste selectiecriteria vonden. Een enquête van Deloitte
liet een nog drastischer beeld zien:

de helft van deze doelgroep zou zijn
werkgever verlaten wanneer de zakelijke
praktijk niet meer overeenkomt met
de eigen en de algemene normen en
waarden, of wanneer deze normen
en waarden niet meer zichtbaar en
transparant zijn.
Vooral bedrijven uit het mkb, met een beperkt budget voor personeelsontwikkeling en -strategie, hebben
weinig aandacht voor deze kansen en risico’s. Maar juist in deze organisaties, die een vlakke hiërarchie
hebben, kan transparantie op een eenvoudige en geloofwaardige manier in de praktijk gebracht worden,
en een positieve rol spelen bij het werven en motiveren van personeel.
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Transparant zijn betekent hier niet “ieder klein detail delen”, aldus de Amerikaanse schrijver en
ondernemingsadviseur Simon Sinek.

“Transparant zijn houdt in dat we onze
beslissingen altijd van context voorzien.”
De link tussen deze context en het beantwoorden van vragen van deze generatie over duurzaamheid
kunnen de sleutel zijn tot het succes zijn in de ‘War for Talents’. Talenten en medewerkers willen een
werkgever die het verschil maakt en bij wie ze daarnaast het gevoel hebben dat ze zelf ook het verschil
kunnen maken, om zo hun eigen positieve bijdrage te leveren. Niet voor persoonlijk gewin of zakelijk
aanzien – het verschil kunnen maken wordt steeds meer iets waarmee je je kunt onderscheiden.
Bedrijven kunnen er dus vanuit gaan dat medewerkers zich prettig voelen in een transparant systeem, en
dat leidt op lange termijn tot een hogere motivatie en loyaliteit.
Gemotiveerde en loyale medewerkers zorgen wederom voor gemotiveerde en loyale klanten. Dat is
niet alleen in grote concerns zo, maar ook in kleinere bedrijven uit het mkb. Zelfs binnen afzonderlijke
afdelingen binnen een bedrijf is deze ontwikkeling te zien. Het Unilever Sustainable Living Plan
(USLP) heeft zich hiermee beziggehouden. Hier werden ‘Purpose-Led-Brands’ uit het eigen portfolio
gedefinieerd, bijvoorbeeld Dove of Ben & Jerry’s. Zij zorgen intussen voor 75% van de groei van Unilever
en groeiden in 2018 68% sneller dan de andere merken in dit concern. De CEO van Unilever, Alan Jope,
vatte tot slot passend samen wat duurzame transparantie betekent: “Het fantastische werk van merken
als Dove, Vaseline, Seventh Generation, Ben & Jerry’s en Brooke Bond laat zien welke enorme invloed
merken op het bestrijden van een milieu- of sociaal probleem kunnen hebben. Maar alleen praten is niet
genoeg – het is belangrijk dat merken actie ondernemen en hun betrokkenheid laten zien, hun wil om
iets te bereiken.”
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Transparantie als drijfveer in verkoopgesprekken
“Het is duidelijk: transparantie helpt bij het opbouwen van vertrouwen tussen ons en onze klanten.
Vooral bij bedrijven als HAVEP, die duurzaamheid in hun DNA hebben zitten en in hun bedrijfsvoering
verankerd hebben. Het thema duurzaamheid is niet alleen een hot topic – het opent ook deuren naar
nieuwe projecten, nieuwe samenwerkingen, innovaties en een nieuwe bedrijfsvoering”, meent ook Mark
Sanders – Commercial Director HAVEP. “Succesvolle marketing omtrent duurzaamheid werkt daarom
niet op rationeel niveau, nee – hier wordt ingespeeld op gevoelens en emoties. Duurzaamheid in het
bedrijf opent op deze manier ook deuren naar positieve associaties, zoals goede kwaliteit, veiligheid van
producten of hoogwaardige grondstoffen.

Duurzaamheid creëert echter vooral
vertrouwen. Juist hier is transparantie
absoluut noodzakelijk
– en wel om de volgende twee redenen. Als eerste kan door greenwashing mogelijk de reputatie
aangetast worden. Hoe meer merken duurzaamheid in hun bedrijfsvoering verankeren, des te
kwetsbaarder zijn we. Transparantie in de hele productieketen beschermt daartegen en laat de klant
tegelijkertijd zien dat zijn vertrouwen in ons gerechtvaardigd is. Daarnaast helpt transparantie over
duurzaamheid echter ook de klant, degene die als individu beslissingen neemt. Dat weten we uit onze
dagelijkse ervaringen, maar blijkt ook uit diverse onderzoeken. Ja, de consument – of het nu B2B of B2C
is – kent duurzame producten een hogere waarde toe en is bereid er meer voor te betalen. Maar dan
eist de klant ook meer geloofwaardigheid van uitspraken in reclame en meer relevantie en duidelijkheid
over zijn eigen positieve bijdrage, wanneer hij of zij voor duurzame producten kiest. Dit kunnen wij
ondersteunen door inzicht te geven in onze totale milieukost, en in de maatregelen die we nemen om
deze impact te verkleinen. Ik ben daarom blij dat HAVEP en EcoChain zich daartoe samen verplicht
hebben en dat we onze klanten en partners deze transparantie kunnen bieden.”
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Transparantie binnen nieuwe verkoopmodellen
Producten worden steeds meer online gekocht, verkoopmodellen gaan continu op de schop – dat is al
jaren niets nieuws meer. Welke betekenis hebben transparantie en duurzaamheid hier echter? Waarom
zouden verkopers zich op duurzame, transparante merken concentreren? Een interessant onderzoek uit
Duitsland biedt hier interessante perspectieven.
InRiver, actief op het gebied van Product Information Management (PIM), gaf opdracht tot het onderzoek
onder 1.506 online shoppers. De eerste resultaten bevestigen de algemene trend dat ongeveer

70 % van de Duitse consumenten
een voorkeur heeft voor duurzame
producten. 20 % van de respondenten
gaf aan dat ze al uitsluitend duurzame
producten kopen.
Het onderzoek biedt echter vooral interessante inzichten in de effecten van duurzame transparantie
op het koopgedrag en de betekenis van de handel in dit verband. Het onderzoek laat zien dat wanneer
verkopers volledig transparant zijn over de ecologische voetafdruk van een product in hun shop,
49 procent bereid is om er meer voor te betalen. Dit percentage is duidelijk hoger dan in fysieke winkels.
Het percentage consumenten dat bij duurzame transparantie gaat nadenken over hun koopgedrag
is met 58% nog hoger. Ook op het gebied van retourneergedrag – dat altijd al als een zwaard van
Damocles boven online winkelen hing – kan duurzame transparantie voor positieve effecten zorgen.
Bijna 60 procent van de respondenten zou minder artikelen retourneren, wanneer verkopers meer
informatie over de ecologische voetafdruk van retourneren zouden geven. Het onderzoek bevestigt ook
dat webshops met 48 procent de belangrijkste informatiebron over de duurzaamheid van een product
zijn – en blijven.
Volgens de respondenten zorgt informatie uit reclame (18 procent) of van influencers (13 procent) maar
beperkt voor het opbouwen van vertrouwen. Hoe belangrijk het vertrouwen in bedrijven is, wordt in het
onderzoek bevestigd doordat 68 procent van de bevraagden een bedrijf de rug toe zou keren wanneer dit
vertrouwen door dubieuze praktijken of subtiele greenwashing beschadigd wordt.
Steve Gershik, Chief Marketing Officer bij InRiver, vat het treffend samen: “Ons onderzoek laat zien dat
het thema duurzaamheid veel mensen in Duitsland bezighoudt. De bereidheid om duurzame producten
te kopen hangt echter sterk samen met de transparantie over duurzaamheid van verkopers naar hun
klanten toe. Wanneer consumenten de juiste informatie krijgen, heeft dat veel positieve effecten: ze
kiezen eerder voor duurzame producten, zijn bereid om hogere prijzen te betalen en retourneren minder
producten.”
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Over Havep
Al ruim 150 jaar biedt koninklijk familiebedrijf HAVEP een verregaande kennis en ervaring in werkkleding,
vertaald in kwaliteit en resultaat. Een voortdurende drive die we graag blijven voortzetten. Want de
wereld staat niet stil en HAVEP ook niet. Daarom gaan we voor nog betere, trendsettende producten;
innovatieve oplossingen en een aanpak die zo dicht mogelijk bij de klant staat. Luisteren en praten,
overleggen, meedenken en zo inspiratie opdoen voor vandaag én morgen.

Wij bieden je uitstraling, comfort en veiligheid, 100% gepersonaliseerd op maat van je werksituatie.
Vol vertrouwen zetten wij samen met jou de stap naar een duurzame toekomst. Bovendien kan heel je
bedrijf rekenen op een snelle en flexibele klantenservice en een proactief team dat met je meedenkt.

Zo kan HAVEP nog relevanter worden voor iedere sector,
ieder bedrijf en iedere werknemer.

Met HAVEP werk je nooit alleen.
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CONTACT
impact@havep.com

www.havep.com

