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De game van Unilever zorgt ervoor dat medewerkers meer met elkaar over duurzaamheid praten.

Duurzaamheid in 
DNA medewerkers

Duurzaamheid komt alleen tot leven als 
medewerkers op alle niveaus meedenken. 
Er moet een bewustwording op gang  
komen die leidt tot ander gedrag. “Echte 
gedragsverandering is niet gemakkelijk  
te realiseren. Er is geen blauwdruk voor”,  
vertelt chief inspiration officer Engbert 
Breuker van implementatie bureau  
Pentascope. “Ik zou veel experimenteren  
en continu evalueren of acties daadwerke-
lijk tot een beter gedrag leiden. Gaandeweg 
merk je welke methodes het beste werken.”

Hoe zorg je er als bedrijf voor dat duurzaamheid een tweede 
natuur wordt voor alle medewerkers? Unilever zet hiervoor  
een game in. Heinz en Suiker Unie enthousiasmeren de  
medewerkers door veel over duurzaamheid te communiceren.

bewustwording, het overbrengen van infor-
matie. De tweede stap is medewerkers te  
laten oefenen met het onderwerp, bijvoor-
beeld door te brainstormen. “Het is belang-
rijk dat de training aansluit bij de talenten 
van de deelnemers”, zegt Breuker. “En het  
is krachtig om hen iets te laten voelen of  
ervaren, bijvoorbeeld met muziek, video  
of spel. Gedrag is namelijk een individuele 
keuze. Je moet mensen echt raken, waardoor 
ze besluiten hun gedrag te veranderen.”

Game
Unilever werkt sinds drie jaar met een game 
om alle kantoormedewerkers te betrekken 
bij duurzaamheid. “We zijn als multinatio-
nal voorloper in duurzaamheid, maar voor 
medewerkers voelde het soms als abstract en 
ver weg”, vertelt Anniek Mauser, directeur 
Duurzaamheid bij Unilever. “Met de game 
maken we het tastbaar en toepasbaar.” De 
game wordt gespeeld op vijftien locaties in 
Europa. Alle kantoormedewerkers krijgen 
een uitnodiging. Zo’n 75 procent van hen 
voert 80 procent van de challenges uit. “Die 
cijfers laten voor mij het succes zien”, zegt 
Mauser. “Iedereen heeft een drukke baan. 
Toch vinden mensen het leuk en interessant 
genoeg om hier wekelijks tien minuten voor 
vrij te maken.” Ze wil de game aanpassen 
zodat ook productie medewerkers in de  
fabrieken kunnen deelnemen. “Het lastige  
is dat zij onder werktijd niet online zijn. 
Voor hen moeten we het format aanpassen.”

Facebookgeneratie
De game is ontworpen door het bureau 
Snowballs and Flywheels. Elke zes weken 

Echt raken
Volgens Breuker begint gedragsverandering 
bij de vraag: waarom? “Zorg dat jouw moti-
vatie aansluit bij die van de medewerkers. 
Misschien vind je duurzaamheid zelf be-
langrijk omdat je wilt bijdragen aan een  
betere wereld. Een marketeer kan als mo- 
tivatie hebben dat een duurzaam product 
onderscheidend is. Onderken die verschil-
len en speel daarop in.” Hij legt uit dat er 
twee fases zijn om een gedragsverandering 
tot stand te brengen. Het begint altijd met 
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worden er zes duurzaamheidsonderwerpen 
belicht. Medewerkers gaan hiermee aan de 
slag. De game bevat drie elementen: kennis 
vergaren via een quiz; actie, bijvoorbeeld 
het uitwerken van een case; delen, het gene-
reren van ideeën of een poll. 
“De game sluit goed aan op de Facebook- 
generatie”, vertelt Mauser. “Medewerkers 
werken in teams samen. Ze kunnen punten 
halen en elkaar porren en pluimen. Dat 
maakt het aantrekkelijk. Het uiteindelijke 
doel is dat duurzaamheid een gewoonte 
wordt. Daar is een lange adem voor nodig, 
maar ik merk dat het werkt. Medewerkers 
praten meer met klanten en leveranciers 
over een verdere verduurzaming van de 
keten. Marketeers denken beter na over 
hoe een product onderscheidend kan zijn 
op basis van duurzaamheid.”

Enthousiasmeren
Suiker Unie werkt niet met dit soort games. 
Hr-adviseur Birgitte van Steen vertelt dat 
duurzaamheid onderdeel is van de bedrijfs-
cultuur. “We werken volgens de Total 
Productive Maintenance (TPM)-methode. 
Dit betekent dat we samen met de mede-

werkers continu bezig zijn met procesver-
beteringen. We kijken daarbij ook naar 
duurzaamheidsonderwerpen, zoals energie-
besparing en verspilling.” Daarnaast is er 
een MVO-werkgroep die aandacht besteedt 
aan begripsvorming. In meetings discus-

sieert de werkgroep met medewerkers 
over wat duurzaamheid voor hen betekent, 
zowel privé als zakelijk. Van Steen: “Mede-
werkers zijn vaak met duurzaamheid bezig 
zonder dat ze het zelf beseff en. Daarom 
haalt de werkgroep goede voorbeelden uit 
de praktijk naar voren en communiceert ze 
daarover, bijvoorbeeld via posters of in het 
personeelsblad. Medewerkers zien dan dat 
hun acties eff ect hebben en krijgen leuke 
voorbeelden van collega’s onder ogen. Zo
willen we hen extra bewustmaken en 
enthousiasmeren.” 
Suiker Unie heeft  voor alle nieuwe mede-
werkers een e-learning ontwikkeld over 
duurzaamheid. En het bedrijf organiseert 
jaarlijks vier extra communicatiemomenten 
over een duurzaamheidsonderwerp. Voor-
beelden daarvan zijn een bandenspannings-
actie en het verstrekken van energiemeters 
om medewerkers bewust te maken van het 
energieverbruik thuis. “Gedragsverandering 
is niet iets wat je kunt opleggen”, vertelt Van 
Steen. “Maar door er continu mee bezig te 
zijn, gaan medewerkers zien wat ze zelf 

Duurzaamheidsspel MVO 
Nederland 
MVO Nederland heeft een duurzaamheids-
spel ontwikkeld voor medewerkers. “Ik zou 
dit spel graag samen met bedrijven,verder 
willen ontwikkelen”, vertelt Vincent van 
Marle, manager Academy van MVO Neder-
land. “Misschien kunnen we een algemeen 
format ontwikkelen. Bedrijven kunnen dat 
vervolgens invullen met bedrijfsspecifi eke 
gegevens. In de praktijk blijkt de fi nancie-
ring hiervan vaak lastig. Ik vind dat jammer, 
want met een game kun je in een korte tijd 
een grote groep medewerkers bereiken. Zo 
laat je medewerkers zien waar duurzaam-
heid echt over gaat, en leer je hen op de 
juiste manier mee te denken.”

‘  Duurzaamheid tastbaar 
en toepasbaar door game’

kunnen bijdragen en wat het eff ect hiervan 
is voor het grotere geheel.”

Duurzaamheidscheck
Ook Heinz vindt het belangrijk om mede-
werkers te betrekken bij duurzaamheid. 

“We hebben veel con-
crete duurzaamheids-
programma’s en daar 
communiceren we 
over”, vertelt directeur 
Koen Jansens van Heinz 

Benelux. “We hebben onszelf doelen gesteld 
op onderwerpen zoals reductie van afval 
en water. De resultaten publiceren we op 
schermen in het bedrijf. En duurzaamheid 
is ingebed in onze organisatie. Bij het ont-
wikkelen van een nieuw product hebben we 
bijvoorbeeld een duurzaamheidscheck. We 
controleren of we echt alles hebben gedaan 
om het product zo duurzaam mogelijk te
maken, dus zo weinig mogelijk verpak-
kingsmateriaal en het gebruik van duur- 
zame ingrediënten.” Jansens ziet nog 
kansen voor de toekomst, vooral in de 
samenwerking met andere voedingsmidde-
lenbedrijven. “Duurzaamheid is een onder-
werp dat ons allemaal bindt. Op het gebied 
van duurzaamheidstechnologieën werken 
we al veel samen met andere bedrijven. Ook 
op het gebied van gedragsverandering en 
bewustwording kunnen we veel van elkaar 
leren, zodat we een nog betere inspiratie-
bron zijn voor de medewerkers.”

• MAAIKE TINDEMANS •

M. Tindemans, freelance journalist

De boom in de game van Unilever wordt mooier naarmate medewerkers meer challenges hebben voltooid. 
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