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maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan 
ooit broodnodig voor zowel Kmo’s als multinationals. 
niet alleen is er een betere reputatie aan verbonden, 
maar het leidt vaak ook tot een hoger rendement, 
innovatie en een hogere werknemersbetrokkenheid. 

Vandaag zien steeds meer Vlaamse bedrijven het als hun taak om 
zo duurzaam mogelijk om te gaan met de ingezette middelen. Ze 
combineren hierbij een efficiënte bedrijfsvoering met een ver-
hoogd maatschappelijk engagement. 

evenwichtsoefening
MVO is meer dan liefdadigheid. Het betekent dat je op lange ter-
mijn het evenwicht moet proberen te bewaren tussen economi-
sche, sociale en ecologische overwegingen, wat soms moeilijker 
kan uitpakken dan gedacht. MVO biedt bedrijven een kader om 
de impact op mensen, maatschappij en op het milieu te managen 
in een winstgedreven omgeving. Concreet betekent dit dat bedrij-
ven aan competentieontwikkeling doen, rond diversiteit werken, 
duurzaam aankopen, duurzame klantenrelaties uitbouwen of 
steun bieden aan maatschappelijke projecten om zo hun maat-
schappelijke betrokkenheid te vergroten. 

Voordelen
Deze evenwichtsoefening is meestal een werk van lange adem, 
doordat verschillende aspecten van het ondernemerschap met 
elkaar verweven of soms tegenstrijdig zijn. Investeren in MVO 
blijft nochtans een slimme investering, zowel op het vlak van 
innovatie en groei, als op het vlak van personeelsmotivatie, het 
aantrekken van klanten, risicobeheer en operationeel manage-
ment. Tenslotte timmeren MVO-bedrijven ook aan een betere 
reputatie. 

Klein en groot
Ook voor KMO’s kan maatschappelijk verantwoord ondernemen 
voordelen opleveren. Er kunnen besparingen gerealiseerd worden 
door een lager energie- en waterverbruik, een kleinere afvalpro-
ductie en hergebruik van productie-uitval. KMO’s die daarnaast 
leveren aan grote internationale groepen hebben een concurren-
tieel voordeel als ze rekening houden met maatschappelijke, eco-
logische en ethische aspecten in hun werkwijze. 

Veel organisaties weten al jaren hoe 
belangrijk het is om op een juiste manier 
met hun klanten om te gaan. Vandaag de 
dag stappen particulieren en bedrijven 
door een sterk evoluerend landschap qua 
communicatiemogelijkheden en dat vraagt 
om nieuwe vaardigheden en technologische 
it-oplossingen. 

Bedrijven worstelen nog vaak met de enorme toename 
aan kanalen en platformen en de veranderende ver-
wachtingen en behoeften van de consument. De exper-
tise op het gebied van klantcontact en de technische 
kennis van de steeds complexer wordende systemen 
wordt daarom alsmaar vaker buiten de organisatie zelf 
gezocht.

Van callcenter naar contactcenter
In de jaren 90 raakten externe diensten als callcenters 
snel ingeburgerd. Met de komst van het internet en 
andere nieuwe media, zoals e-mail en sms, onderging 
de traditionele telemarketing een drastische gedaan-
teverwisseling. Callcenters groeiden uit tot echte con-
tactcenters waar de eindklant steeds centraal stond. 
Vandaag de dag gaan we zelfs nog een stapje verder. 
Dankzij sociale media en allerlei applicaties bepalen 
de eindgebruikers zelf via welk kanaal een contact-
moment met een organisatie gecreëerd wordt. In het 
voortdurend veranderende online en offline communi-
catielandschap staan bedrijven voor de uitgaging om 

telkens te reageren op de berichtgeving die over hen 
verschijnt. Contactcenters beschikken over nieuwe 
technologieën en technieken die dat mogelijk maken.

Klantbeleving
De klantbeleving wordt altijd gecreëerd door de mede-
werkers die in direct contact staan met de klant. Elke 
interactie met de klant moet beschouwd worden als 
een waardevolle opportuniteit om de klant positief te 
beïnvloeden in de merkbeleving. Snelle, persoonlijke 
en effectieve service dragen bij aan de loyaliteit van 
klanten en bevorderen het positieve imago van de 
onderneming. 

menselijk contact 
Nieuwe soorten media worden nog vaak als onper-
soonlijk beschouwd. In de overvloed aan communica-
tiemogelijkheden blijft de consument uiteindelijk toch 
op zoek naar een stukje menselijk contact. De meeste 
outsourcingbedrijven hebben opgeleid en gekwali-
ficeerd personeel in dienst die de klanten steeds met 
een glimlach te woord zullen staan. De optelsom van 
de technologische oplossingen en een klantgerichte, 
persoonlijke service die contactcentra te bieden heb-
ben, resulteert in directe winst voor de onderneming. 
Tevreden klanten hebben immers een positief effect op 
de omzet en verkoopcijfers. 
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Duurzaam ondernemen: 
een goeie investering?

Tevreden klanten 
hebben een positief 
effect op omzet en winst
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MVO is meer dan liefdadigheid. Het betekent 
dat je op lange termijn het evenwicht moet 
proberen te bewaren tussen economische, 
sociale en ecologische overwegingen.

TRAJECT MVO
OM STERKER TE ONDERNEMEN

Hoe maakt maatschappelijk 
verantwoord ondernemen mijn 
bedrijf of organisatie sterker?

Schrijf u snel in op
www.mvovlaanderen.be/traject-mvo

‘Traject MVO’ geeft in drie 
gratis opleidings momenten 
een praktisch antwoord op 
die vraag. Het resultaat? 
Een concreet mvo-actieplan.

“Positief klantcontact, daar gaan we voor.”
Daarom is 24+ méér dan zomaar een contactcenter. We gaan voor een 100% geslaagd gesprek waaraan 
elke klant een positieve herinnering overhoudt. Maak kennis met ons aanbod: B2B prospectie, 
afspraakplanning, verkoop, event- en webshop ondersteuning, technische helpdesk, customer service, 
opleidingen telefonische communicatie, tevredenheids-en marktonderzoek.
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