
 

Transparant over duurzaamheid - 
Inspanningen beloond 

 
Verduurzamen van productieketens kost tijd, geld en energie. Dat is goed voor 
milieu, mens en dier. Ook maakt het uw merk toekomstbestendig. Voor 
consumenten zijn al die inspanningen vaak nog onzichtbaar. Hoe zorgt u ervoor dat 
verduurzaming ook voor uw merk gaat lonen? 
 
Steeds meer voedselmerken zien duurzaamheid als een vanzelfsprekend onderdeel van hun 
strategie. De grote uitdaging is echter om consumenten te overtuigen van de inspanningen die 
je merk doet om duurzaam te produceren. Want alleen als consumenten je verhaal geloven 
kunnen deze investeringen zich terugverdienen in een beter merkimago, hogere verkoopcijfers 
en mogelijk hogere marges. Keurmerken helpen daarbij, maar niet elk bedrijf met een beleid 
op duurzaamheid kan of wil zich aansluiten bij een keurmerk. En ook merken die wél een 
keurmerk dragen, doen in praktijk vaak meer dan wat de criteria van het keurmerken eisen, 
zonder dat ze daarover communiceren. Het initiatief Transparant over Duurzaamheid helpt 
bedrijven in alle bovenstaande situaties. Door als onafhankelijk en dus betrouwbaar kanaal te 
communiceren over de duurzaamheid van uw merk en u te helpen zich hiermee te 
onderscheiden.  
 
Standaard voor transparantie 
Transparant over Duurzaamheid heeft de ambitie om een nieuwe standaard voor transparantie 
te worden. Het initiatief is ontwikkeld in samenwerking met de The Sustainability Consortium 
en Wageningen University & Research, en wordt ondersteund door het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Transparant over Duurzaamheid maakt op 
productniveau inzichtelijk welke inspanningen een merk doet op de duurzaamheidsissues die 
voor die productgroep van belang zijn. Deze issues, zogenaamde hotspots, zijn 
wetenschappelijk vastgesteld en maken voortgang meten mogelijk. Questionmark vertaalt 
deze informatie naar aantrekkelijke, relevante en vooral bruikbare consumenteninformatie, 
zodat uw inspanningen op duurzaamheid optimaal beloond worden met commerciële 
kansen.  
 



 
 
Onafhankelijk consumentenplatform Questionmark 
Questionmark is een onafhankelijke stichting die consumenten in staat stelt om met 
objectieve informatie over de gezondheid en duurzaamheid van voedselproducten, zelf een 
bewuste keuze te maken. De Questionmark website en app heeft voor ieder product een eigen 
productpagina. Op deze pagina vindt u informatie over ingrediënten, voedingswaarden, een 
gezondheidsscore en keurmerken. Met Transparant over Duurzaamheid voegen we een extra 
pagina toe die volledig gewijd is aan duurzaamheid. De pagina toont de meest relevante 
duurzaamheidskwesties in de betreffende productcategorie. Op basis van informatie die u zelf 
aanlevert, tonen we daarbij welke maatregelen uw merk neemt om deze kwesties aan te 
pakken en welke ambities uw merk heeft als het gaat om duurzaamheid.  
 
The Sustainability Consortium  
Questionmark werkt met internationaal gestandaardiseerde vragenlijsten van The 
Sustainability Consortium , een internationaal samenwerkingsverband van Universiteiten 1

waaronder Wageningen University. Deze universiteiten hebben de afgelopen jaren gewerkt aan 
een systeem om (voedsel)producten op duurzaamheid te vergelijken. Deze methodiek bundelt 
informatie en kennis van 430 bestaande initiatieven om duurzaamheid inzichtelijk te maken. 
Daarmee is het de meest overkoepelende methode in de wereld.  
 
Transparant over uw duurzaamheidsinspanningen?  
Questionmark wil samen met voedselmerken bouwen aan het platform Transparant over 
Duurzaamheid. Het project bevindt zich in een pilotfase en het platform is nog niet live. Door 
zoveel mogelijk bedrijven te verzamelen die input leveren op onze aanpak en methodiek 
willen we in de loop van 2019 de eerste duurzaamheidspagina’s publiceren. Momenteel zijn er 
al ruim tien koplopende bedrijven die vragenlijsten invullen en feedback leveren op zowel de 
vragen als de vertaling van de geleverde informatie naar content die getoond zal worden bij 
hun product op de website van Questionmark . Ook u nodigen we uit om deel te nemen.  
 

Transparant over Duurzaamheid is een initiatief van Questionmark en wordt ondersteund door: 

 
 
 

 

 

1  The Sustainability Consortium (TSC) is een wereldwijde organisatie die de industrie van zowel food als nonfood 
consumentenproducten helpt in de transformatie naar steeds duurzamere productie. De leden en partners van TSC 
zijn fabrikanten, retailers, universiteiten, maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en wetenschappers. TSC 
werkt aan instrumenten om de belangrijkste duurzaamheidskwesties in productieketens inzichtelijk te maken. 
Questionmark heeft sinds 2016 een samenwerking met TSC. 



 

Hoe kan mijn merk deelnemen? 
Stappen 
1. U meldt zich voor deelname aan bij Questionmark. 
2. U ontvangt een vragenlijst, met maximaal 15 vragen, over het product/ de productgroep 

waarin u meedoet. 
3. U beantwoordt de vragen, waarbij u waar nodig ondersteuning kunt krijgen van de 

consultants van The Sustainability Consortium.   
4. Questionmark vertaalt de antwoorden naar een vorm die voor consumenten relevant en 

begrijpelijk is. 
5. Naast deze formele antwoorden krijgt u ruimte om in uw eigen woorden uw beleid en 

ambities weer te geven. 
6. Bij elk product van uw merk wordt de duurzaamheidspagina getoond met alle informatie.  

 
Kosten 
Voor het verwerken, publiceren en promoten van de duurzaamheidsinformatie vraagt 
Questionmark per deelnemend bedrijf een onkostenvergoeding. Neemt u contact op met 
leaniek@thequestionmark.org  of  jurre@thequestionmark.org  voor meer informatie.  
 
 

Wat levert het mijn merk op?  
Uw duurzaamheidsinspanningen zichtbaar, onderscheidend en geloofwaardig . 
 

Onderscheidend vermogen 
● Profileer uw merk en producten als transparant en duurzaam. 
● Vertel via onafhankelijk platform Questionmark het unieke duurzaamheidsverhaal van 

uw producten aan consumenten. 
● Creëer zichtbaarheid bij een doelgroep van per maand ruim 50.000 kritische 

consumenten, journalisten en andere influencers. 
● Verwijs in uw eigen communicatie naar uw product- 

en merkpagina(s) op Questionmark. 
 

Waardevolle inzichten 
● Inzicht in belangrijkste kwesties (hotspots) en concrete 

verbeterkansen per productgroep op basis van 
internationaal gestandaardiseerde vragenlijst. 

● Blijf geïnformeerd over duurzaamheidsontwikkelingen  
in de markt. 
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