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Inleiding
Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker 
onderwerp in de maatschappij. De vraag 
naar verduurzaming stijgt, waardoor 
automatisch ook het aanbod stijgt. Vanuit 
Websitebezorgd vinden we het erg belangrijk 
om ons steentje bij te dragen aan dit 
wereldwijde probleem. Het helpen van 
bedrijven in de duurzaamheidssector geeft 
ons extra voldoening, waardoor we graag 
voor de volle 110% inzetten.

In deze whitepaper delen we graag onze visie 
voor het verkopen van duurzaamheid. Uit 
onze ervaringen in het werkveld zien wij dat 
het verkopen van duurzaamheid namelijk een 
lastige opgave is. Dit bracht ons op het idee 
om hierover een whitepaper te schrijven. Met 
handige tips hopen we jou te helpen met het 
verhogen van je bedrijfsresultaat. Zo maken 
we samen de stap naar een groenere wereld!

Driekwart van de Nederlanders maakt zich 
zorgen over de gevolgen van 
klimaatverandering. Een ruime meerderheid 
is voorstander van groene energie. 83 
procent wil meer gebruik maken van 
zonne-energie en 73 procent van 
windenergie (CBS). Dit maakt zowel de 
vraag als het aanbod in de duurzame sector 
groot. Waar gaat het dan nog mis?

Bij Websitebezorgd merken we aan onze 
klanten dat het verkopen van duurzaamheid 
een flinke opgave is. Er valt nog onwijs veel 
te winnen op het gebied van energie en 
klimaat. In deze whitepaper bieden we je 
graag de juiste handvaten om 
duurzaamheid op een zo effectief mogelijke 
manier aan te bieden bij de doelgroep. 
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Het vertellen van een goed verhaal is een vak apart. 
Verhalen moeten geloofwaardig en authentiek zijn en de 
doelgroep moet zich kunnen identificeren met het 
verhaal. Als gevolg hiervan zal je doelgroep emotioneel 
verbonden raken met je bedrijf. 

De termen missie en visie zul je waarschijnlijk al veel vaker 
gehoord hebben, maar de term BHAG is minder bekend. 
BHAG staat voor ‘Big Hairy Audacious Goal’ en is 
bedacht door Jim Collins om bedrijven bewust te maken 
van hun langetermijndoel. 

Bij een BHAG is het de 
bedoeling dat je een utopisch doel opstelt, dat in 
principe niet realistisch is, maar wat wel past als 
verlengde van je missie en visie. Op deze manier kun je 
als bedrijf je verhaal naar de buitenwereld uitstralen. 
Ideaal om potentiële klanten aan je te binden.

De BHAG van een bedrijf moet in de gehele 
merkindentiteit naar voren komen. Van introductietekst 
op de homepagina van je website tot aan de 
vacatureteksten. Het uitspreken van een BHAG zorgt 
ervoor dat je verhaal gaat leven. Zowel binnen als buiten 
de organisatie. Dit kan je doen door onder andere je 
webdesign af te stemmen op je BHAG. Zorg ervoor dat 
de BHAG duidelijk zichtbaar is tijdens de eerste 
ontmoeting met een websitebezoeker. De eerste indruk is 
van cruciaal belang en op deze manier speel je in op de 
gevoelens van je websitebezoekers.

BHAG: Een oprecht verhaal

Zorg ervoor dat je hele merkidentiteit uitstraalt waar jij als bedrijf 
voor staat: stel een BHAG op.
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In de bovenstaande afbeelding is te zien dat de BHAG erg kan verschillen qua visie. Zo richt 
Philips zich juist op het verbeteren van een mensenleven met zinvolle innovaties en Tesla op het 
massa produceren van haar eigen product: elektrische auto’s. 

United Nations kiest als BHAG er juist voor om maatschappelijke problemen op te lossen, wat 
perfect aansluit op hun werkzaamheden.

Een BHAG schrijf je in 3 stappen:

- Noteer je kernwaarden en 
sterke punten

- Schrijf een aantal extreem 
ambitieuze doelen op (die 
voor je doelgroep meer-
waarde hebben)

- Combineer stap 1 en 2

3 stappen:

BHAG op basis van visie
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Praat je doelgroep geen schuldgevoel 
aan. Ga vooral uit van de positieve 
gevolgen.

Ja, verduurzaming moet in groten getale 
gebeuren en iedereen moet zich er zo snel 
mogelijk bewust van worden, maar het uitdragen 
van een duurzame boodschap kan ook een 
averechts effect hebben. Uit onderzoek blijkt dat 
de groep niet-duurzamen zich veroordeeld en 
bedreigd kan voelen door mensen of bedrijven die 
wel duurzaam bezig zijn. Dit kan zorgen voor een 
vorm van rivaliteit en irritatie tussen partijen met 
uiteindelijk een gezamenlijk doel: 
klimaatverandering tegengaan.

Ook op de marketing van duurzame bedrijven 
heeft deze paradox impact. Als je bedrijf de 
niet-duurzame consumenten of bedrijven wilt 
bereiken, let er dan vooral op dat je niet de 
moraalridder uithangt. Vertel gerust welke USP’s 
(Unique Selling Point: functionele product 
eigenschappen) en UBR’s (Unique Buying Reason: 
emotionele productvoordelen) er van toepassing 
zijn voor jouw product of dienst en dat het 
duurzaam is. Er is namelijk niks mis met een duwtje 
in de juiste richting. Te hard duwen kan echter 
voor het tegenovergestelde zorgen.

Duurzaamheid paradox

“Some of 
these things 
are true and 

some of them 
lies. But they 
are all good 

stories.”

Hillary Mantel
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De reden hiervoor is de neocortex in het menselijk brein. Dit deel van het 
menselijk brein zorgt voor je nuchterheid en de mogelijkheid om dingen 
te relativeren. In heel de wereld zijn er bijvoorbeeld ernstige 
klimaatproblemen: ontbossing, de plastic soep, extreme droogte en een 
ontregelde biodiversiteit. Enkele problemen die onderdeel zijn van een 
nog veel groter probleem: 

klimaatverandering. 

Toch gaat men elke maandag gewoon weer met de auto naar kantoor 
en denkt hij of zij niet meer aan de klimaatproblemen in de wereld. Kun 
je als bedrijf dan nog wel een echte impact maken op je doelgroep?

Jawel, het menselijk brein bevat namelijk ook uit het limbische brein. Dit 
deel van het menselijk brein zorgt voor je emoties. Voor jou als 
professional is het belangrijk om in te spelen op deze emoties van je 
doelgroep.

Cijfers, beeldvorming en het menselijk brein

Laat je klant 
voelen welk 
verschil hij maakt 
door voor jou te 
kiezen.
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Het inspelen op emoties kun je doen door het probleem 
tastbaar te maken voor je doelgroep. Zo kan een 
bespaarcheck aan je doelgroep duidelijk maken hoeveel het 
gebruik van een bepaald product of dienst jou geld en 
energie kan besparen. Simpelweg getallen noemen zorgt 
echter niet voor een duidelijke beeldvorming. 

Iedereen kan zich een beeld schetsen bij de grootte van een 
voetbalveld. In 2021 verdwenen er per minuut 10 
voetbalvelden aan tropische woud door ontbossing. Op 
deze manier kun je een veel beter beeld schetsen dan een 
jaarlijkse uitstoot van 21,5 ton CO2 benoemen. Dit is namelijk 
het aantal CO2 dat een gemiddeld huishouden jaarlijks 
uitstoot. Maar hoeveel is 21,5 ton CO2? Het klinkt veel, maar 
het gros van de mensen kan zich hier geen beeld bij vormen. 
Schets dus een beeld rondom de bespaarcijfers. Zonder 
deze beeldvorming, zorgt je neocortex ervoor dat dit 
probleem gemakkelijk gerelativeerd wordt.

Een goed voorbeeld van hoe je dit kunt realiseren is UV 
Smart. Jaarlijks krijgen 4,1 miljoen patiënten in Europa te 
maken met een zorginfectie. UV Smart zet zich in om dit 
aantal zoveel mogelijk te reduceren met een focus op 
verduurzaming, tijd- en kostenbesparing. De apparatuur van 
UV Smart desinfecteert medische instrumenten met UV-C 
licht. Deze methode maakt geen gebruik van chemicaliën en 
water, er zijn minder disposables nodig en het gebruik is 
energiezuinig.
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Overtuig je doelgroep door middel van beeldvorming. Hierdoor 
speel je in op de emoties van je doelgroep en zijn zij eerder 

Door middel van een slimme calculator kan de doelgroep eenvoudig uitrekenen 
hoeveel zij kunnen besparen met het de producten van UV Smart. De calculator 
maakt de vergelijking tussen wegwerp-endoscopen en UV Smart’s D60 en toont 
de Return on Investment op een termijn van 7 jaar: geldbesparing, vermindering 
van CO2-uitstoot, en tijdsbesparing. Een ideale manier om je doelgroep bewust te 
maken van de voordelen. 

Wanneer de gebruiker met zijn computermuis over het CO2 emissie vlak heen gaat, 
verschijnt er een popup. Deze popup toont aan hoeveel voetbalvelden aan bomen 
er in 7 jaar nodig zijn om het CO2 aantal te compenseren wanneer je niet gebruik 
maakt van UV Smart’s product.

Het volledige besparingsverslag, waarbij er dieper wordt ingegaan op de details, 
staat vergrendeld achter een soft conversie: “Leave your email here and we will 
send it to you!” Op deze manier heeft UV Smart een goed inzicht op 
potentiële klanten.
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Focus je niet alleen op duurzaamheid, maar ook 
alle andere voordelen die jouw product met zich 
meebrengt. Dit is wat een groot deel van je 
doelgroep echt motiveert. 

Duurzaamheid is niet de enige reden waarom mensen 
bepaalde producten willen kopen. De koper wilt 
verduurzamen, maar niet ten koste van alles. De 
‘What’s in it for them?’ is voor de koper van groot 
belang. 

Deel de voordelen

Product A is twee keer zo duurzaam als Product B. Wel 
heeft Product B een significant hogere Return on 
Investment binnen 5 jaar. Ondanks de duurzaamheid, is 
de kans zeer groot dat de koper voor Product B kost. 
Het levert de koper namelijk simpelweg meer op.

Dit werkt hetzelfde bij het aanschaffen van bijvoorbeeld 
zonnepanelen. De doelgroep wilt heel graag 
verduurzamen, maar uiteindelijk moeten zij ook aan 
geldzaken en andere belangen denken. Aan jou de taak 
om dit zoveel mogelijk te tackelen. Neem alle andere 
voordelen van je product of dienst op in je 
bedrijfsverhaal. Deze voordelen moeten regelmatig te 
zien zijn om je website, waardoor je de twijfels van je 
potentiële klant wegneemt. Want, het aanschaffen van 
bijvoorbeeld zonnepanelen is duur, maar op de lange 
termijn bespaart het geld. Verpak dit dus in je verhaal 
en op je website. 

Laten we eens een voorbeeld geven. Stel dat je moet 
kiezen tussen twee opties: 

Product A
Kosten: 10.000 euro
60% Duurzaamheid
Return on Investment: 15.000 euro binnen 5 jaar

Product B
Kosten: 10.000 euro
30% Duurzaamheid
Return on Investment: 25.000 euro binnen 5 jaar.

https://www.websitebezorgd.nl/case-studies/een-website-voor-de-hulk?utm_medium=whitepaper&utm_source=website&utm_campaign=duurzaamheid&utm_content=geo4nrg

https://www.websitebezorgd.nl/case-studies/online-groei-realiseren-voor-duurzame-scale-up?utm_medium=whitepaper&utm_source=website&utm_campaign=duurzaamheid&utm_content=uv%20smart

https://www.websitebezorgd.nl/case-studies/energieoplossingen-voor-de-zakelijke-markt?utm_medium=whitepaper&utm_source=website&utm_campaign=duurzaamheid&utm_content=green4energy
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Maak je content toegankelijk door niet al te diep in te gaan op 
het technische verhaal van je product of dienst. Specificaties 
kunnen voor de lezer gezien worden als saai. Zorg dat je con-
tent juist gaat leven.

Veel producten en diensten binnen de duurzaamheidssector worden al snel gezien 
als technisch en saai. Zorg er daarom voor dat je bedrijf een frisse uitstraling heeft: 
moderne content en een professionele, toegankelijke website. Tegenwoordig zijn er 
tijdens de customer journey enorm veel stoorzenders. Zodra content saai en 
moeilijk wordt, verliest je doelgroep als snel de aandacht. Hoe voorkom je dat je 
website saai is?

In de duurzaamheidssector is het aan te raden om niet altijd te diep op de materie 
in te gaan. Als bedrijf weet je enorm veel feitjes over je product of dienst, maar je 
doelgroep zit hier niet altijd op te wachten. Je kan beter in jip-en-janneketaal 
schrijven. Hierdoor zorg je ervoor dat de lezer precies snapt wat je bedoelt en je 
kan gemakkelijker inspelen op emoties. Zorg ervoor dat jouw website de juiste 
informatie gemakkelijk aanbiedt aan de personen die dit graag lezen. 

Toegankelijke content

Tot slot is het belangrijk om als bedrijf 
geloofwaardig te zijn en dit op de juiste manier 
uit te stralen. Er zijn meerdere manieren om dit te 
realiseren. Betrouwbare onderzoeken zijn het 
fundament voor geloofwaardigheid. Maar je kunt 
de resultaten van de onderzoeken die je 
aanhaalt niet klakkeloos op de website plaatsen. 
Verwijs als je cijfers deelt, altijd naar het 
onderzoek. Zonder een vermelding naar de bron 
loop je het risico dat er misinformatie ontstaat. 

Een andere manier is het tonen van reviews op je 
website. In de B2B branche kun je werken met 
klantcases. Dit is een goede manier om voltooide 
projecten tentoon te stellen en als bedrijf precies 
te laten zien wat je allemaal kunt. De kracht van 
een klantcase zit hem in de toegevoegde review 
van de klant. Dit kan gedaan worden met een 
stukje tekst, maar ideaal is het maken van een 
korte video. Videocontent zorgt altijd voor veel 
interactie met de websitebezoeker. Daarnaast 
zorgt videocontent er ook voor dat de website 
een stuk levendiger wordt. Snippets van deze 
video kunnen ook gemakkelijk op social media 
gebruikt worden.

Vertrouwen winnen
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Het implementeren van een projectpagina op je website. Een projectpagina is vergelijkbaar 
met klantcases. Een projectpagina is een laagdrempelige manier om een groot overzicht van 
voltooide projecten aan je websitebezoeker voor te schotelen. De websitebezoeker ziet op 
deze manier dat je ook al veel voor andere bedrijven hebt gedaan, wat leidt tot meer 
vertrouwen in jouw bedrijf. Het voordeel van een projectpagina, vergeleken met een 
klantcase, is dat je het zo mooi mogelijk kan maken als je zelf wilt. Reviews van de klant zijn 
niet noodzakelijk en toch straal je vertrouwen uit met de projectpagina. 

Een succesvol voorbeeld van zo’n projectpagina is: 
https://www.klompbv/projecten/ 

Klomp BV biedt vier verschillende diensten aan en het presenteren van verschillende voltooide 
projecten leek vrij onduidelijk te worden. Door middel van een filterfunctie kan de doelgroep 
precies aanvinken welke projecten er voor hem of haar interessant zijn. Ideaal voor het 
overtuigen van je doelgroep om verwijzingen naar voltooide projecten te gebruiken.

Tot slot

Mensen kopen van mensen. Een cliché, maar 
absoluut niet onwaar. Om hierop in te spelen 
is het belangrijk dat je een duidelijk 
contactpersoon vermeld op je website. Deze 
persoon staat dan op je website vernoemd 
als expert op het gebied van bijvoorbeeld 
duurzaamheid. Bijgevoegd staan er de 
contactpersoon van deze persoon zodat je 
prospect gemakkelijk contact op kan nemen. 
Door het personaliseren van je bedrijf, zorg je 
ervoor dat de drempel om contact op te 
nemen verlaagd wordt. 

Stel een contactpersoon aan om je 
bedrijf te personaliseren.

Iedereen kan vertellen hoe goed een bepaald product is, maar toon 
dit dan ook vervolgens aan met bewijs: externe onderzoeken, reviews, 
en cases.

Wie is jouw contactpersoon?



Benieuwd naar wat 
Websitebezorgd voor 
jou kan betekenen?
Voor meer informatie ga naar:

www.websitebezorgd.nl/klimaat-energie/

Of stuur een email naar Anne Jan:

annejan@websitebezorgd.nl



Praat je doelgroep geen schuldgevoel aan. Ga vooral uit van de 
positieve gevolgen.

Checklist:

Zorg ervoor dat je hele merkidentiteit uitstraalt waar jij als bedrijf 
voor staat: stel een BHAG op.

Overtuig je doelgroep door middel van beeldvorming. Hierdoor 
speel je in op de emoties van je doelgroep en zijn zij eerder 

Focus je niet alleen op duurzaamheid, maar ook alle andere 
voordelen die jouw product met zich meebrengt. Dit is wat een 
groot deel van je doelgroep echt motiveert. 

Maak je content toegankelijk door niet al te diep in te gaan op 
het technische verhaal van je product of dienst. Specificaties 
kunnen voor de lezer gezien worden als saai. Zorg dat je con-
tent juist gaat leven.

Stel een contactpersoon aan om je bedrijf te personaliseren.

Iedereen kan vertellen hoe goed een bepaald product is, maar toon 
dit dan ook vervolgens aan met bewijs: externe onderzoeken, reviews, 
en cases.


