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Congres bouwen en wonen in een veranderende omgeving
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Met duurzaamheid inspelen op 
veranderende klantbehoeften



Met duurzaamheid inspelen op veranderende klantbehoeften

Zorgen van burgers worden behoeften 
van consumenten

Met duurzaamheid een sterk merk 
bouwen







Duurzaamheid 
en marketing?



43% 
wantrouwt 

MVO-claims
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Consument verwacht meer inspanningen van 
bedrijven
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Geen bezit maar gebruik 31%

Bereidheid extra betalen 38%

Vertrouwen 52%

Sympathieker 76%



Dé duurzame consument bestaat niet

Aanjagers
17%

Sympathisanten
28%

Welwillenden
20%

Onverschilligen
22%

Afwijzers
14%



Het BSR leefstijlenmodel



Met 
duurzaamheid 

een sterk 
merk bouwen 
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Bedrijven willen zich onderscheiden met 
duurzaamheid/MVO



Met 
duurzaamheid 

een sterk 
merk bouwen 

Vijf regels
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Regel 1: het begint met visie en overtuiging

By 2030 our ambition 
is to become climate 
positive and 
regenerate resources 
while growing the 
IKEA® business.

“We want to create an IKEA business model that is sustainable. 
The IKEA vision, to create a better everyday life for the many 
people, is our inspiration.”



Regel 2: zet een ambitie



Regel 2: zet een ambitie



Regel 3: kies speerpunten

Excellence

Normen & 
standaards

Wetgeving

Thema’s

Merk beschermen

Merk versterken



Regel 4: veranker duurzaamheid

Bedrijfsprocessen 
en keten

Producten

Bewustwording 
en gedrags-
verandering

Community 
involvement

Duurzaamheid



Regel 5: vertel een aansprekende boodschap

Valkuil Tip

• Te veel willen vertellen • Focus

• Mooie corporate verhalen • Concrete bewijsvoering

• Eén boodschap voor iedereen • Segmenteer

• Alleen duurzaam • Integreer 



Wrap up

De consument vindt duurzaamheid steeds belangrijker!



Wrap up

Een sterker duurzamer merk:

✓Het begint met visie en overtuiging

✓ Zet een ambitie

✓ Kies speerpunten

✓ Veranker duurzaamheid

✓ Vertel een aansprekende boodschap
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be the

Bart Brüggenwirth
tel. 06 – 14 92 61 53
bart@b-open.nl
www.b-open.nl

building better brands
for a better world

change!
Het copyright op de dia’s in deze presentatie berust bij b-open.
De gebruikte dia’s of inhoud daarvan (modellen, checklists, tips) 
mogen door relaties van b-open voor interne presentaties worden
gebruikt, mits de bron wordt vermeld. Voor gebruik in externe
presentaties dient vooraf toestemming gevraagd te worden.



Op zoek naar meer inspiratie?

✓ Must read volgens recensie in Tijdschrift voor Marketing
✓ Top 3 positie PIM Marketing Literatuurprijs 
✓ Longlist Managementboek van het jaar
✓ Met uitgebreide cases op basis van diepte-interviews 

met marketing directeuren van o.a. Unilever, a.s.r., 
Interface, DSM, Triodos Bank, Eneco en Plastic Whale

✓ Handig stappenplan: de open branding roadmap
✓ Meer info en bestellen kan hier.

https://b-open.nl/wp-content/uploads/2017/10/recensie-boek-Sterke-merken-betere-wereld_TvM-Max-Kohnstamm_10-10-17.pdf
https://www.pimonline.nl/blog/2017/11/28?weblog-postTitle=Rob-Beltman-wint-PIM-Marketing-Literatuur-Prijs-2017
https://www.managementboek.nl/boek/9789462761926/sterke-merken-betere-wereld-bart-bruggenwirth

