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Bopro's communicatiestrategie 

 

met betrekking tot duurzame ontwikkeling 

 
 
Bopro wenst haar visie inzake duurzame ontwikkeling kracht bij te zetten door 
een solide communicatiestrategie die ‘een duurzame communicatie over 
een duurzame missie’ beoogt. 
 

1 Communicatie over een duurzame missie 

Bopro wil haar voortrekkersrol inzake duurzame ontwikkeling in de Belgische 
bouw- en vastgoedsector blijven opnemen. Ons geïntegreerd 
duurzaamheidsverslag is hiervoor de basis. In het verslag brengen wij onze 
visie en missie, vertaald in een duidelijke strategie, doelstellingen en reeds 
bereikte resultaten op een transparante wijze en in de meest volledige vorm, 
en dit zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. 
Het verheugt en motiveert ons dat ons eerste duurzaamheidsverslag van 2012 
‘A guide to a better world’ over de rapporteringsperiode 2010-2011 positief 
onthaald werd in de sectoren waarin we actief zijn en een inspiratie was voor 
vele klanten, partners en leveranciers. 
Een duurzame missie is per definitie geen ‘one shot’. Bopro gaat verder op de 
ingeslagen weg en wenst haar kennis van de vooruitgang die we sindsdien 
hebben gemaakt, alsook de hinderpalen die wij op onze weg gevonden hebben, 
te blijven delen. Het resultaat, ons duurzaamheidsverslag van 2014 ‘A 
challenge for the real estate community’ over de rapporteringsperiode 2012-
2013, is in de eerste plaats een uitnodiging om samen met onze sectorgenoten 
te werken aan ‘a sustainable community’ gestoeld op ‘creating shared value’. 
In onze communicatiestrategie voorzien wij om de bereikte doelstellingen uit 
ons BOOST plan, vooropgesteld in dit recentste duurzaamheidsverslag, jaarlijks 
te communiceren via een digitale ‘white green paper’ aan al onze 
belanghebbenden. 
Verder worden alle markante gebeurtenissen met betrekking tot ‘responsible 
management’ in de eigen organisatie, maar ook duurzame voorbeeldprojecten 
en onze actieve deelnames aan initiatieven rond duurzaamheid (paneldebatten 
binnen KAURI, het Gents Klimaatverbond, KULAK opleidingsseminaries inzake 
duurzaam vastgoed, seminaries voor BVS,…) systematisch gecommuniceerd via 
verschillende kanalen: sociale media, newsletters en onze website. 

2 Een duurzame communicatie 

Het duurzame karakter van onze communicatie zelf steunt op twee pijlers: 
 

 Het materiële aspect: in de eerste plaats wordt gekozen voor een maximale 
digitale communicatie. Bopro heeft daartoe een Twitter en LinkedIn account 
aangemaakt en zorgt voor een frequente update van de website teneinde een 
maximaal aantal doelgroepen snel en accuraat te bereiken en de dialoog 
levendig te houden. Indien we ook hard copy versies wensen aan te maken 
(b.v. voor ons duurzaamheidsverslag) opteren we steeds voor drukwerk op 
100% gerecycleerd FSC gecertificeerd papier, met op plantaardige olie 
gebaseerde inkten en volgens een inkt besparend drukprocedé. Voor de 
uitvoering ervan kiezen we voor partner-drukkers die een duurzame strategie in 
het vaandel voeren. 
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 Het uitdragen van de boodschap naar een zo breed mogelijk aantal 
belanghebbenden. Elk verslag, elke paper of newsletter wordt door een zeker 
percentage effectief gelezen. Anderen beperken zich echter tot het doorbladeren 
en bekijken van de beelden waardoor de boodschap niet steeds volledig 
opgenomen wordt. Duurzaam communiceren betekent echter ook borgen dat je 
doelgroepen de boodschap goed ontvangen en capteren. Om de ‘quick scanners’ 
te helpen heeft Bopro de idee opgevat om, aanvullend aan ons duurzaamheids-
verslag, de boodschap ook op een ludieke wijze te brengen door een luchtige 
combinatie van woord en beeld. Hoe kan dit beter gebeuren dan met een 
stripverhaal! Bopro werkt hiervoor samen met Herr Seele. Over de inhoud werd 
samen met de tekenaar gebrainstormd in een aantal werksessies. Bopro bezorgt 
deze strip in eerste instantie aan alle genodigden van het feest naar aanleiding 
van het dertigjarig bestaan van Bopro in oktober 2014. Het is de bedoeling om 
aansluitend vervolgverhalen te maken in de toekomst met als thema ‘Bopro 
draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van de maatschappij, in het bijzonder 
de bouw- en vastgoedsector’. We kijken hiervoor naar onze projecten met een 
uitgesproken duurzaam karakter of andere markante feiten in het kader van 
onze duurzame ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat dit innovatief concept 
ertoe zal bijdragen nog meer partners voor onze ‘sustainable community’ te 
werven. 


