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Communicatie over het duurzaamheidsverslag van AWDC (2014) 
 
Om zijn stakeholders op de hoogte te brengen van de lancering van het 
duurzaamheidsverslag, heeft het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) een aantal 
initiatieven genomen. Hierbij werd er over gewaakt dat de klemtoon op de inhoud 
van het duurzaamheidsverslag zou liggen, en dat dit niet zou verwateren tot een 
zuiver communicatie- of PR-initiatief.  
 

- 27 februari 2014: Verzenden van het duurzaamheidsonderzoek naar een 
selectie van een 150tal stakeholders uit zes categorieën (diamantsector, 
lokale gemeenschap, overheid, NGO’s, pers, partners). Hierin werd o.a. 
gevraagd om aan te geven over welke duurzaamheidsthema’s AWDC zou 
moeten rapporteren. Op deze manier werden onze belangrijkste stakeholders 
meteen ingelicht dat AWDC een duurzaamheidsverslag zou publiceren. 

- 11 juni 2014: Verzenden save the date voor de formele lancering van het 
duurzaamheidsverslag. Deze aankondiging werd ook opgenomen in de 
communicatiekanalen van duurzaamheidsplatformen zoals Antwerp-ITCCO en 
Kauri. 

- 3 juli 2014: Formele lancering van het duurzaamheidsverslag in de 
gebouwen van AWDC, ingeleid door de Gouverneur van de Provincie 
Antwerpen, Cathy Berx. Het duurzaamheidsverslag werd voor de eerste maal 
gepresenteerd via een interactieve voorstelling van de website, die specifiek 
voor dit verslag is gemaakt (http://www.awdc.be/nl/duurzaamheid ; 
http://www.awdc.be/en/awdc-sustainability-report). Op deze vergadering 
werden alle stakeholders uitgenodigd die tijdens het opstellen van het 
verslag deelgenomen hebben aan het duurzaamheidsonderzoek. Daarnaast 
werden ook alle andere relevante stakeholders, d.w.z. contacten met 
belangstelling voor duurzaamheid en duurzaamheidsverslagen, uitgenodigd. 
In totaal waren een veertigtal personen aanwezig. 

- 3 juli 2014: Om de lancering van het duurzaamheidsverslag extra in de verf 
te zetten en om te laten zien dat duurzaamheid niet enkel op papier bestaat 
maar ook in de praktijk omgezet wordt, werd die dag door Antwerp 
International Training Centre on Action Learning on Sustainability and 
Business Ethics (Antwerp-ITCCO) een interactief bezoek aan de diamantsector 
georganiseerd. Een achttal mensen hebben onder begeleiding van Antwerp-
ITCCO en AWDC diverse locaties in de Antwerpse diamantsector bezocht, 
waaronder het AWDC Diamond Office, de Antwerp Diamond Tender Facility, 
een diamantslijper, een diamantbeurs en een diamantjuwelier die het 
Antwerp’s Most Brilliant kwaliteitslabel draagt. Aan de hand van de 
hoofdthema’s uit het duurzaamheidsverslag werd op elke locatie uitgelegd 
op welke manier AWDC en de Antwerpse diamantsector een positieve impact 
genereert op diverse duurzaamheidsthema’s. Als laatste etappe van de 
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interactieve wandeling nam de delegatie deel aan de formele lancering van 
het duurzaamheidsverslag. Na deze geslaagde eerste editie, zullen Antwerp-
ITCCO en AWDC het model van duurzaamheidswandelingen door de 
Antwerpse diamantsector verder verfijnen en in de praktijk brengen. Meer 
informatie vindt u op de website van Antwerp-ITCCO (http://www.antwerp-
itcco.org/?p=1563).  

- 3 juli 2014: De Nederlandse versie van het duurzaamheidsverslag werd op de 
website gepubliceerd. 

- 27 juli 2014: De Engelse versie van het duurzaamheidsverslag werd op de 
website gepubliceerd. Meteen werden alle stakeholders van AWDC 
geïnformeerd via de reguliere AWDC nieuwsbrief. Momenteel zijn er 11.077 
geabonneerden op de nieuwsbrief. 

- Een aantal sleutelpartners, waaronder Kauri, Cap Conseil, Antwerp-ITCCO, de 
Stad Antwerpen en de FOD Economie, hebben het duurzaamheidsverslag 
vermeld op hun website of via hun nieuwsbrief. Dit deels uit eigen initiatief 
en deels op vraag van AWDC. 

 


