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De focus voor het opstellen van een goed 

STAKEHOLDERS 
Alvorens uw redactiewerk aan te vatten is het belangrijk 

betrekken en hun standpunt over de belangrijkste  

diensten van een onderneming; en/of wiens acties 
naar verwachting invloed hebben op het vermogen 

voeren en haar doelstellingen te realiseren.

worden bij de vaststelling van het kader 

• De interne studie van een onderneming geeft een 

en de targets van de onderneming.

ESG-RAPPORTAGE
HOE BEGINT U ERAAN?

"ALLE 
AFDELINGEN, 
INCLUSIEF HET 
MANAGEMENT, 
MOETEN 
WORDEN 
BETROKKEN"draagt bij tot een goed begrip van de wereld 

De onderneming dient daar rekening mee te 

operationele modellen van een onderneming. 

Vervolgens moet de onderneming beslissen over 

STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS

VERSLAG

DOELENDOELEN
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MATERIALITEIT

behandeld worden en de te verstrekken informatie belangrijk genoeg 

bijvoorbeeld de score die de interne partijen voor elke doelstelling 

hebben gegeven. De doelstellingen in de rechterbovenhoek van de 

beschouwing te laten.

HET ESG-VERSLAG

Een onderneming moet daarbij voor een bepaald rapportagekader 

ondernemingen die nu al onder de wetgeving vallen die hen 

bekrachtigd door een auditor of door een erkende onafhankelijke 

gerapporteerde gegevens nog belangrijker. De bekrachtiging 

doelstellingen te volgen. Die jaarlijks te herhalen oefening laat de 

IMPACT- EN KWALITEITSVOLLE 
DUURZAAMHEIDSVERSLAGEN IN 
VIJF BELANGRIJKE STAPPEN 

Milieu 

2

Maatschappij

Governance  

2
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“ZORG DAT JE 
RAPPORTAGE NIET 

TUSSEN DE PLOOIEN 
VAN DE DAGDAGELIJKSE 

BUSINESS VALT” 

Ward Claerbout

Agristo

TIP 1:  
DATA VERZAMELEN 

vooral bijgehouden vanuit operationele overwegingen. 
Bedenken hoe je die informatie kan vertalen naar een 

‘dedicated’ team dat vanuit verschillende invalshoeken 

tussentijdse evaluaties.”

TIP 2:  
VOLWAARDIG PROJECT

niet ‘verdrinkt’ in de dagdagelijkse operationele taken. 

TIP 3:  
GELAAGD RAPPORTEREN

organisatie.”

TIP 4:  
SELECTEER BUSINESSRELEVANTE 
INDICATOREN

AGRISTO
‘SUSTAINABILITY AS AN ATTITUDE’
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