
4 maart 2020





16:30 Welkom

• Korte terugblik

• Panel met de partners

• Aandacht voor de alumni

• Kijkje in de keuken 

17:30 Borrel met band





1995 2005 2020



Koninginnegracht Zeestraat

BrusselWageningen

Bankaplein

1995 1999 2006

Den Haag



• 1995 Start van het bureau

• 1998 Eerste Maatschappelijke Café

• 2007 Raad van Advies

• 2008 DuurzaamheidKompas

• 2008 Overname De Rotterdamsche

• 2010 Van DGA naar coöperatie

• 2015 BCorp gecertificeerd

• 2018 Stichtingen in huis

• 2019 Ontwikkeling 3 jaren BusinessPlan

• 2020 25 jaar bestaan



• 1995 Start van het bureau

• 1996 8 medewerkers in dienst

• 2000 30 medewerkers in dienst

• 2001 Bureau in Brussel

• 2006 60 medewerkers in dienst

• 2009 Met JOGG in het pand 

• 2010 Bureau in Wageningen

• 2015 80 mensen in dienst

• 2020 85 medewerkers in dienst, waarvan 15 in Brussel en 15 in Wageningen 

en daarnaast 12 externen



• Strategisch stakeholdermanagement

• Leesbare MVO verslaglegging

• Illustratieve waardeketens

• Aanbodgestuurd denken om consumenten te verleiden

• Het denken in termen van purpose

• Het belang van preventief gezondheidsbeleid

• Crisis-, issuemanagement en recalls

• Nudging als tool voor gezond leven

• Milieu Centraal, Weidegang, JOGG, Vinkje, Noordzeeboerderij, Noordzeevis

Steeds weer de koppeling van content, communicatie en creatie



• Allereerste MVO verslag in Nederland (voor AH) gaf de aanzet voor enthousiasmerende MVO-verslagen

• Gedragscode voor Nefyto en VVNH lieten zien dat bedrijven gezamenlijk stappen willen zetten

• 10 jaar IKB gaf forse vermindering suiker, zout en vet in voedselproducten

• Introductie van PlanetProof geeft het tussensegment een duidelijk profiel

• Aanbod gestuurd kiezen en nudging centraal zetten is uitgangspunt van beleid

• De rol van de supermarkt is essentieel in de verduurzaming en wij helpen ze allemaal 

• Talloze commodity ketens (palmolie, soja, koffie, bananen, hout) zijn nu transparant geworden

• Stakeholderdialoog is volledig ingeburgerd evenals de materialiteitsanalyse

• Drinkwatercampagne voor JOGG; op crèches is water drinken gewoon geworden

• Bouw van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

• Grote overheidscampagnes, zoals rookvrije start en band op spanning

• Inzameling drankenkartons is in alle gemeenten gerealiseerd en straks ook eindelijk statiegeld voor kleine flesjes



1. Meer transparantie in internationale ketens

2. Afscheid van de fossiele economie, ook voor verpakkingen

3. Hogere groente consumptie

4. Eerlijke prijs voor ons voedsel

5. Gezonde leefstijl wordt de norm, voor arm en rijk

6. Landbouw in lijn met klimaat en natuur

7. Gezond kiezen wordt steeds gemakkelijker

8. Snelle energietransitie, voor iedereen bereikbaar

9. Preventie wordt het nieuwe normaal



• Brochure met de 9 challenges en projecten met impact

• Georganiseerd in solutionteams, rondom deze challenges

• Een full service communicatiegroep op zolder

• Met 6 partners vormen we nu de Coöperatie

• We zoeken nieuwe mensen en nieuwe partners

• We gaan actief op pad met onze challenges, o.a. richting politiek

• We bouwen door aan het netwerk en nieuwe initiatieven 

• We hebben haast om de opportunities te verzilveren































































Landbouw 10%

Voeding 11%

Gezondheid 18%

Energietransitie 2%

Verpakkingen 1%

Overig duurzaam en maatschappelijk 35%

Overig niet-maatschappelijk 23%



Publiek 32%

Privaat 42%

Non profit 23%

PPS 3%



Consultancy 9% International trade & 

development

2% Hospital & health care 2%

Management consultancy 2% Environmental services 3% Pharmaceuticals 3%

Organization management 5% Government administration | 

relations

5% Biotechnology 2%

Communicatie 14% Research 5% Banking | 

Financial services

2%

Concept & design 3% Onderwijs 4%

Web & information technology 8% Retail 1%

Stakeholder engagement 2% Food production | 

food & beverages

5%











• Groepsfoto

• 5 break-out sessies 

• Films uit de oude doos

• Band

• Borrel met hapjes



• Blockchain | door Joost | op de Zolder (3e etage)

• EU-projecten | door Lorena | in de Tweede Kamer 

(2e etage tuinzijde)

• Landbouw en klimaat | door Harry | in de Ridderzaal 

(2e etage straatzijde)

• Noordzeeboerderij | door Koen | in de Eerste Kamer 

(1e etage straatzijde)

• Verpakkingen | door Karel | in het Binnenhof 

(1e etage tuinzijde)

• Films van vroeger | in het Kabinet (begane grond)






