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Hoe wordt duurzaamheid een businessdriver?
‘Duurzaamheid is onlosmakelijk met onze busi-

ness verbonden. We hebben belang bij een 

maatschappelijk draagvlak. Wat dat betekent 

merkten we in 2012 toen de reorganisatie naar 

negen sorteercentra mislukte. Zoiets heeft niet 

alleen een enorm effect op medewerkers, maar 

ook op de samenleving en de politiek. Het 

draagvlak dat je als PostNL nodig hebt, wordt 

bevorderd doordat je als organisatie duurzaam 

bent. Rekening houden met onze stakeholders is 

ook in het belang van de aandeelhouder. Daar 

geloof ik heilig in. Zonder goed personeelsbeleid 

krijg je de post niet bezorgd. En als onze carbon 

footprint te hoog is heeft dat consequenties voor 

onze relatie met de politiek. Dan krijgen we za-

ken niet voor elkaar.’ 

Sommige bedrijven zoals Puma voeren een zoge-
naamde true price in hun jaarverslag op waarin 
ze de impact van hun producten op het milieu be-
rekenen. Is dat een voorbeeld dat navolging ver-
dient?
‘Hoe belangrijk is het dat je weet wat de prijs van 

fijnstof is? Het is volgens mij belangrijker om te 

weten of je de hoeveelheid fijnstof verminderd 

hebt. Het doel van een rapportage is verslag uit-

brengen aan stakeholders van onze vorderingen 

op het gebied van duurzaam ondernemen. Daar-

voor gebruiken we GRI G4, richtlijnen voor duur-

zaamheidsverslaglegging die weergeven waar je 

staat als bedrijf. Dat is ook de primaire taak van 

zo’n rapportage. Het is een middel, geen doel op 

zich. Als je de energie gaat steken in het vertalen 

van zaken in euro’s, dan voegt dat niet veel toe. 

Het wordt rapporteren voor fijnproevers. Het be-

vordert ook niet de betrouwbaarheid van cijfers. 

Je moet die duurzaamheidsrapportage niet ieder 

jaar aanpassen. Financiële rapportages bestaan 

al vierhonderd jaar, maar duurzaamheidsrappor-

tages zijn er nog maar pas.’

JAN BOS RA EN CFO VAN POSTNL:  
‘REKENING HOUDEN MET ONZE  
STAKEHOLDERS IS OOK IN HET 
BELANG VAN DE AANDEELHOUDER’
PostNL neemt duurzaamheid heel serieus. ‘Het draagvlak dat je als PostNL nodig hebt, wordt bevorderd 
doordat je als organisatie duurzaam bent,’ aldus Jan Bos, RA en cfo van PostNL. ‘Daar geloof ik heilig in.’

Dossier circulaire economie:

PostNL wil een duurzaam bedrijf zijn. Zo heeft 

het bedrijf de doelstelling om in 2020 de CO2-

uitstoot te reduceren met 55 procent. Sinds ze 

met die missie begonnen in 2007 is er een re-

ductie van 41 procent gerealiseerd. Ook heeft 

PostNL in 2014 een tweede plaats behaald in de 

sector transport & transport infrastructuur op de 

Dow Jones Sustainability Index. De DJSI is een 

internationale ranglijst waarin sinds 1999 jaarlijks 

meer dan 2.500 bedrijven worden beoordeeld op 

relevante duurzaamheidsaspecten.

Waaraan dankt PostNL die hoge notering op de 
Dow Jones Sustainability Index?
‘De sustainability index beoordeelt milieueffec-

ten maar ook economische en sociale doelstel-

lingen. Realiseer je je doelstellingen? Met goed 

werkgeverschap stimuleren we zaken als motiva-

tie en mobiliteit maar ook diversiteit in de top 

van het bedrijf. We hebben daarvoor ook een 

charter ondertekend. De verkiezing van onze ceo 

Herna Verhagen tot machtigste vrouw is een aar-

dige illustratie van dat streven. Duurzaamheid zie 

je terug in het verkleinen van onze carbon foot-

print. Deze footprint zit in gebouwen, auto’s en 

vrachtwagens. We kijken hoe we zuiniger met 

energie kunnen omgaan. Een voorbeeld van 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is 

de deelname aan het World Food Programme 

van de VN. Onze medewerkers participeren 

daarin als vrijwilliger maar ook door bijvoorbeeld 

op hun vrije dag te werken in een van de sorteer-

centra en zo geld te doneren. Ik heb dat zelf ook 

gedaan.’

Jan Bos


