
26 MT      MT   27 

TEKST Karin Swiers FOTOGRAFIE Liquid

DUURZAME AMBITIE

>

MVO

‘Win-win 
motiveert 
het meest’
Na een jaar proefdraaien wordt bij 
Vandemoortele vanaf nu de top 
40 financieel afgerekend op hun 
inspanningen voor MVO. ‘Als je de 
mensen niet met heel hun hart 
meekrijgt, dan moet je ze met hun 
portefeuille meekrijgen.’
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Overtuigen, en dit steeds opnieuw, 
klinkt het vaak tijdens het gesprek met 
Aurélie Comhaire, Group Sustainabi-
lity Manager, en Marc Croonen, Chief 
Human Resources, Sustainability & 
Communication over Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO). 
Maar al dat praten loont, want sinds 
2014 heeft het Gentse familiebedrijf 
grote stappen vooruitgezet. MVO is 
een strategisch onderdeel van de 
business geworden. Ook met dank  
aan de familie Vandemoortele, want  
de jongere generatie is heel duidelijk 
geweest over hoe zij de toekomst zien. 
‘Ik kan de boodschap bijna letterlijk 
herhalen’, zegt Croonen. ‘Ze hebben 
tegen ons gezegd: "We vinden het 
belangrijk dat jullie goede financiële 
resultaten brengen, maar we vinden 
het net zo belangrijk dat het een people 
driven company wordt. Dat het een 
bedrijf wordt waar sustainability on  
the forefront is, waarbij je een leidende 
positie neemt. Je moet niet de 
allereerste zijn, maar je moet wel  
bij de leiders zijn in je eigen sector."’
Croonen: ‘Die steun is belangrijk. 
Alleen maar tegen de stroom inzwem-
men, gaat niet. Je moet zorgen dat je 
een aantal krachten met je meekrijgt 
en die zijn er genoeg. Maatschappelijk 
heb je druk, klanten formuleren 
verwachtingen, consumenten en 
shareholders, dat is voor ons heel 
belangrijk. Je voelt wel dat dat  
verhaal bij elkaar aan het komen is, 
wat het nog altijd geen gemakkelijke 
uitdaging maakt.’

Hoezo niet gemakkelijk?
Croonen: ‘Je hebt wel gradaties van 
ambitie. Binnen onze board en het 
managementteam is dat hetzelfde. Je 
hebt mensen die heel ambitieus op dat 
vlak zijn, je hebt mensen die gematigd 
zijn en je hebt mensen die eerder de 
problemen zien. Sustainability geeft 
heel veel energie, omdat je met iets 

intern ook om die vooruitgang te 
realiseren.’
Croonen: ‘Je kan ook niet alles doen, 
want dan ga je niks doen. Je krijgt je 
organisatie niet gefocust. Het is 
belangrijk om je prioriteiten te bepalen 
in functie van de verwachtingen van  
al je stakeholders.’

Wanneer je je targets hebt bepaald, 
hoe integreer je ze dan in je dage-
lijkse business?
Croonen: ‘We hebben een deel van de 
kortetermijnbonus van onze 40 
topmanagers gelieerd aan de resultaten 
die we op het vlak van sustainability 
behalen. Als je de mensen niet met 
heel hun hart meekrijgt, dan moet je 
ze met hun portefeuille meekrijgen. Je 
moet het in je performance manage-
mentsysteem en bij de doelstellingen 
van de mensen gaan integreren en daar 
moet ook iets tegenover staan. Op dit 
moment hebben we het nog niet 
vertaald naar een verplicht deel van de 
verloning van de lagere niveaus. We 
starten met de hogere niveaus en 
verwachten een natuurlijke cascade 
verder in de organisatie.’

Dat is wel een vergaande stap.
Croonen: ‘Ja, maar wel een goed 
voorbereide stap. We hebben in 2019  
proefgedraaid om te weten waar we 
uitkomen. We willen niet zomaar 
targets vastleggen die te gemakkelijk  
of te moeilijk zijn. Dit jaar gaat het 
voor het eerst echt meetellen.’ 

Hoe werkt dan dan?
Croonen: ‘De targets zijn, net als de 
andere, een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van managers en medewer-
kers. Uiteraard gaan mensen voor 
zichzelf bepalen waar ze op gaan 
werken en hoe ze daarvoor zorgen. 
Om de samenwerking te bevorderen is 
de target voor de top een sustainability 
index die voor iedereen hetzelfde is.’

Wat is een voorbeeld van zo’n 
gezamenlijk target voor de top?
Comhaire: Food waste, safety, papier, 
karton en eieren moeten duurzaam 
worden aangekocht. Palmolie is al 
redelijk in orde, die duurzame aankoop 
moeten we houden en hoeven we niet 
meer als target te zetten.’
Croonen: ‘Je kunt geen index maken op 

‘Bedrijven die blind zijn 
voor duurzaamheid, 
zullen zichzelf op 
termijn elimineren’

moois bezig bent, maar het vraagt ook 
telkens weer de investering om mensen 
te overtuigen. Onze doelen zijn ook 
ambitieus en die doelen behalen vraagt 
om serieuze inspanningen.’

Wat is een voorbeeld hiervan? 
Croonen: ‘Scharreleieren. Gaan we die 
alleen aankopen voor de supermarkt-
klanten die het vragen, of moeten alle 
eieren die we rechtstreeks aankopen 
cage free zijn? We gaan voor het laatste. 
Geen eenvoudige beslissing, want dat 
kost ons 300.000 euro per jaar. Maar 
als we zeggen dat we sustainable zijn, 
dan doen we dat. Er is geen enkel 
onderwerp waar we niet over duur-
zaamheid hebben gediscussieerd, 
omdat het altijd gaat over hoe ver ga je 
daarin? En wat mag het kosten, wat 
brengt dat op? Ja, dat loopt nu toch 
goed? Ja, maar op lange termijn is het 
alternatief beter. Er zijn nog wel een 
paar andere thema’s waar we aan 
moeten werken, maar we hebben al 
een hele weg afgelegd.’

Wat gebeurt er met de bedrijven  
die niet investeren in MVO?
Croonen: ‘Ze gaan het zeker moeilijk 
hebben. Ze gaan hun reputatie tegen 
krijgen en ze gaan veel moeilijker jonge 
mensen kunnen aantrekken. Een 
aantal klanten gaat afhaken en 
consumenten gaan op zoek naar 
alternatieven. Het is zo evident. Op 
korte termijn biedt niet werken aan 
duurzaamheid misschien financiële 
voordelen, maar bedrijven die er 
vandaag blind voor zijn, zullen zichzelf 
op termijn elimineren. Ook waar, het 
debat is soms overrated, je moet 
oppassen dat je niet in die val trapt van 
sustainability is it en it’s the only thing. 
Dat is het niet. Als we heel radicaal 
zijn op het vlak van gezondheid dan 
moeten we stoppen met donuts 
verkopen. Maar daar verdienen we wel 
onze centen mee. Dat is dus een 

niveau van ambitie dat je als bedrijf 
doodt. Veel belangrijker is: wat 
kunnen we wel doen? Minder suiker 
in de donuts, maak ze een maatje 
kleiner, dan doseer je beter.
Comhaire: ‘Op die manier is je  
impact ook veel groter.’
Croonen: ‘Dan verander je echt  
iets. Je moet intelligent omgaan  
met die dingen, niet zomaar blind 
iets gaan doen.’  

Ondertussen is MVO een container-
begrip geworden, hoe kies je nu je 
targets?
Comhaire: ‘Voor 2014 was sustainabi-
lity versnipperd over bepaalde 
functies, een stukje kwaliteit, een 
stukje HR, een stukje aankoop, maar 
we hadden geen overkoepelend zicht 
op alles. Een externe partner heeft 
ons geholpen om te bekijken wat we 
al doen en hoe we MVO verder 
vormgeven. We focussen in ons 
beleid op vier pijlers: responsible 
sourcing, eco-efficient production, 
commitment to people en products you 
can trust. Onder die pijlers zijn er 
verschillende projecten ongoing. 
Binnen het management wordt een 
projectsponsor aangesteld. Er wordt 
een projectleider aangesteld en dan 
organiseer je een projectteam dat 
gaat kijken wat het objectief moet 
worden en welk actieplan nodig is om 
dit te realiseren. Twee keer per jaar 
komen we met alle projectleiders 
samen om de vooruitgang te bespre-
ken We hebben een interne sustaina-
bility scorecard met een 40-tal targets. 
Die wordt ook twee keer per jaar 
geüpdatet en aan de raad van bestuur 
gerapporteerd. Het is wel belangrijk 
om per project een aantal KPI’s te 
hebben, zodat er over de jaren heen 
duidelijke vooruitgang is te zien. 
Meten is weten. Je kan inzichtelijk 
maken welke stappen er zijn gezet en 
welke je nog moet doen. Dat helpt 

MVO

de veertig targets uit de sustainability 
scorecard, want dan verlies je focus. 
Daarom hebben we nu zes targets 
gekozen, daarvan zit er van elke pijler 
van ons sustainability programma 
minstens één in. Dat betekent niet dat 
we de rest niet doen, maar zo proberen 
de meeste voortgang te maken op de 
belangrijkste vlakken.’

Hoe krijg je de overige pakweg  
5.000 medewerkers mee?
Croonen: ‘Met heel veel interne 
communicatie via heel veel platformen: 
townhalls, specifieke mailings wanneer 
een onderwerp als plastic of palmolie 
veel aandacht in de media krijgt. Er 
staat veel achtergrondinformatie op 
intranet en er zijn artikels in onze 
personeelsbladen. Ook in de commu-
nicatie over ander projecten integreren 
we sustainability onderwerpen. Zo is er 
een video gemaakt over gezonde 
kostenbesparing. We hebben het 
suikergehalte van onze donuts met tien 
procent verlaagd. De smaak is dezelfde 
gebleven. Het is gezonder voor de 
consument en je wint een stukje in  
de kosten, het is een win-win voor 
verschillende stakeholders. Als je dat 
kan benadrukken dan begrijpen 
mensen: sustainability is niets extra’s, 
het is een onderdeel van je normale 
job. Die overtuiging moet je altijd 
blijven vooropstellen: sustainability 
vraagt een investering, maar er is een 
payback. Soms is die payback er heel 
snel, zoals in het geval van de donuts. 
Soms zal het wat langer duren.’

De mensen moeten dus nog wel  
een klik maken?
Comhaire: ‘ Ze moeten ook hun win 
zien, dan zijn ze gemotiveerder.’
Croonen: ‘We zijn nog bezig met dat 
proces. Je moet mensen voortdurend 
helpen om die klik te gaan maken. Je 
gaat dat niet van vandaag op morgen 
voor elkaar krijgen.’

Marc Croonen 
Chief Human Resources,  
Sustainability & Communication
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een morele verplichting is. Dat voelt 
voor sommigen wel zo, maar voor een 
aantal medewerkers is het dat niet. 
Dan leg je de businessopportuniteit 
uit, de risico’s en de reputatie. Als 
mensen dat begrijpen, dan gaan ze  
er veel meer op in kunnen spelen.’

Wat is vandaag het verschil met 2014?
Comhaire: ‘We zijn van een reactieve 
approach, meestal op vraag van de 
klant, naar proactief gegaan. Nu nemen 
we als bedrijf echt een positie in.’
Croonen: ‘MVO is nu veel meer 
embedded. Het is meer gedragen.  
Je voelt dat mensen hier een beweging 
in doen. We gaan met de top 150 een 
workshop doen rond duurzame verpak-
kingen. Dat is nog niet eerder gebeurd. 
Je moet telkens voor je successen 
kiezen. Wie helpt je bij welke discussie, 
bij de raad van bestuur, bij het 
managementteam of bij je klanten? Ik 
heb veel gebruik gemaakt van het feit 
dat ik uit de supermarktwereld (Ahold 
Delhaize, red.) kom. Ik weet wat ze 
daar zeggen. Je moet je producten 
gezonder gaan maken anders ga je ze 
niet blijven verkopen. Nutriscore is 
hier de language geworden, maar een 
jaar geleden was dat nog bijna not 
done. Een aantal bruggenhoofden in  

Hoe help je de mensen daarmee?
Croonen: ‘Je moet inspelen op het 
moment, als er media-aandacht voor 
is. Een actie rond sign for my future is 
te generiek. Maar als in Brazilië het 
oerwoud wordt platgebrand voor 
palmolie, dan is het wel heel relevant. 
Dan zullen we onze mensen per mail 
de nodige informatie sturen. Niet  
met het vingertje wijzen, maar wel 
"weet dat het artikel is verschenen,  
uw klanten zouden er vragen over 
kunnen stellen."
Comhaire: ‘En dan geven we meteen 
mee, dit is een whitepaper over de 
sourcing van onze palmolie bijvoor-
beeld.’ 
Croonen: ‘En in het weekend komen ze 
bij vrienden en die stellen vragen zoals 
"jullie kopen toch veel palmolie?" En 
dan kunnen ze zeggen: "wij kopen niet 
in Brazilië en bovendien wij kopen 
alleen gecertificeerde palmolie voor 
onze merken." Dat is niet alleen 
professioneel relevante informatie, het 
is ook persoonlijk belangrijke informa-
tie. Als je je medewerkers zo onder-
steunt, dan is het van wow, mensen 
reageren daar positief op. Dan krijg je 
een veel positievere cirkel. Maar je 
mag vooral niet belerend zijn. Waar je 
voor moet oppassen is zeggen dat het ■

de organisatie krijgen we mee, zoals  
R&D of productie. Je hebt bijvoor-
beeld brood dat niet de juiste vorm  
of kleur heeft als het uit de oven komt. 
Als je dat minder gelukte product 
vermaalt en in bepaalde mate onder 
het deeg mengt dan maak je je eigen 
brood beter en je vermindert food 
waste. Dat is sustainability, maar ook 
efficiency en cost savings. De passie bij 
medewerkers om zulke dingen te doen 
is zo belangrijk. Mensen gaan niet op 
zoek naar oplossingen als ze die passie 
niet hebben. Als je synergieën kan 
bedenken rond winnen bij de klanten 
en de consumenten, geld besparen en 
sustainability, dan kom je tot mooie 
oplossingen. Ook je eigen passie is 
enorm belangrijk. Als je er zelf niet 
achterstaat, dan lukt het niet. Je moet 
constant met mensen praten, dingen 
uitleggen, voorbeelden geven, mails 
sturen met dit staat nu in de kranten. 
Je moet niks nieuws uitvinden, want 
als je dat gaat doen dan is het van:  
you invent it to convince me. Nee, dit 
hebben we al, dit bestaat al vijf jaar, 
we lopen voor en dan kan je ook snel 
reageren. Je moet echt in duurzaam-
heid geloven, maar dan is het ook een 
ongelooflijk boeiende uitdaging.’

‘Een aantal KPI’s per 
project is belangrijk om 
de vooruitgang over de 
jaren te zien’

MVO

Aurélie Comhaire  
Group Sustainability Manager

Circulair gebouw

De hoofdzetel, inclusief het Food 
Experience Center, van 
Vandemoortele in Gent is een 
voorbeeld van circulair bouwen. Zo 
is de stalen constructie volledig 
remontabel, modulair en adaptief. 
Fotovoltaïsche modules op het dak 
en aardesondes in combinatie met 
een warmtepomp, klimaatplafonds 
en een regenwaterreservoir 
voorzien in duurzame energie.


