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Waarom samengevat:
- Intrinsieke motivatie
- MVO als integraal onderdeel van Wing
- Behoefte aan sterkere visie en strategie
- MVO verslag om koers te bepalen
- Prestaties meetbaar maken
- Reputatie en zichtbaarheid
- Professionaliteit 

WAAROM EEN MVO VERSLAG?
Wing vindt duurzaamheid, sociaal ondernemer-
schap, good governance, transparantie en het 
afleggen van verantwoordelijkheid (accounta-
bility) belangrijk. Duurzaam en maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen is een integraal 
onderdeel van onze kernwaarden en dus ook 
van ons werk en onze bedrijfsvoering. Naast het 
werk voor onze opdrachtgevers zetten wij onze 
expertise en ervaring in voor verschillende maat-
schappelijke doelen. Wing is lid van MVO Ne-
derland. 

Binnen Wing adviseert de MVO-commissie het 
bestuur bij het bepalen van de koers op het ge-
bied van maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Omdat MVO als integraal onderdeel 
wordt gezien van ons werk, ontwikkelt Wing een 
duidelijke visie en strategie op dit gebied.  Het 
opstellen van een MVO-verslag helpt ons om 
koers te bepalen en prestaties beter meetbaar te 
maken. 

MVO is een allesomvattend begrip, het MVO-
-verslag bevat de onderwerpen die door de 
MVO-commissie als meest relevant worden ge-
zien voor Wing. Het MVO-verslag wordt jaar-
lijks geüpdatet, waarbij zowel de onderwerpen 
als de ambities worden herzien.



DIT IS WING
Wing werkt met bevlogenheid aan het land-
schap van morgen. We ontwikkelen met partijen 
oplossingen en strategieën voor de lange termijn. 
Hiervoor ontwikkelen we een zorgvuldig proces 
om met partijen te werken aan oplossingen met 
bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Telkens 
gericht op het bereiken van resultaat dat bij-
draagt aan de ontwikkeling van een duurzame 
leefomgeving. Voor onze processen benutten we 
onze kennis van bestuur, beleid en inhoud, onze 
ontwerpkracht en verbeelding, een vernieuwen-
de proces-aanpak, en een goed gevoel voor 
bestuurlijke verhoudingen. We staan naast onze 
opdrachtgevers. Zo brengen we projecten ver-
der en haken we in op vernieuwing.

Laat je volgende stap een sprong zijn!

Wing:
- initieert, leidt en neemt deel aan processen die 
bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomge-
ving.
- organiseert een effectieve samenwerking tussen 
partijen gericht op een optimaal gezamenlijk re-
sultaat. 
- zoekt met partijen telkens naar de beste oplos-
sing. Wing organiseert de ruimte waarin inge-
nomen posities los kunnen worden gelaten en 
ruimte ontstaat voor nieuwe oplossingen. Ook in 
conflictsituaties.
- ziet wat de nieuwe ontwikkelingen zijn, speelt 
daar vroegtijdig op in en weet deze te integreren 
in de processen. 
- zet resultaten neer, is eerlijk en betrouwbaar, 
staat naast de klant en verbindt.



DIT IS WING
Ontwikkeling
Wing is als businessunit in 2002 ontstaan binnen 
de WUR vanuit de behoefte aan een proces-
groep die interactieprocessen rond kennis kon 
begeleiden. In goed overleg ging Wing zelf-
standig verder in 2007, met 4 partners en 3 me-
dewerkers. Wing ontwikkelde zich vanaf 2007 
snel tot een zelfstandig bureau voor maatschap-
pelijk lastige vragen in de groene ruimte. Wing 
loopt voorop in het begeleiden van interactieve 
processen. In combinatie met de inhoudelijke 
kennis is dat ons onderscheidend vermogen. Nu 
in 2020 zijn we met 27 Wingers aan de slag 
met een breed pallet aan opdrachten, rollen en 
inhoudelijke werkvelden. Door de jaren heen zijn 
nieuwe type projecten opgepakt. Tegelijk met 
nieuwe transitie-opgaven en nieuwe opdracht-
gevers.

Meer over Wing en projecten? Klik dan hier.

 In 2020 had Wing gemiddeld genomen 23 me-
dewerkers in loondienst. Daarnaast zij er 4 part-
ners als eigenaren en adviseurs aan het bedrijf 
verbonden. Zowel op managementniveau als 
bij de medewerkers is parttime werken de stan-
daard bij Wing.  

In 2021 werken er 13 mannen en 17 vrouwen bij 
Wing. Op het functieniveau van adviseur is die 
verhouding precies 50/50%. 

De hoofdvestiging is in Wageningen met een 
kleine nevenvestiging in Groningen. 

http://www.wing.nl


SAMENVATTING





PRODUCTEN
Wing vindt het belangrijk om bij de inkoop en het 
gebruik van producten rekening te houden met 
bewust gebruik en duurzaamheid. Ook wanneer 
producten hun einde hebben bereikt vinden we 
het van belang dat gekeken wordt naar herge-
bruik van (onderdelen van) producten en recy-
cling. We investeren in duurzame inkoop en let-
ten op verbruik, gebruik, herbruik en sociale- en 
milieu-impact. 

Wing heeft de afgelopen jaren al veel gedaan 
aan duurzame inkoop van producten. Zo wor-
den papier & kantoorartikelen, eten & drinken, 
kantoormeubilair, elektronica & opslag, kerstpak-
ket en geschenken, zoveel mogelijk duurzaam in-
gekocht. Wat is duurzaam in dit geval? Met be-
trekking tot voeding kopen we zoveel mogelijk 
lokaal en biologisch in. Voor de overige artikelen 
geldt dat we rekening houden met keurmerken 
en duurzaamheidsscores, alleen aanschaffen 
wanneer echt nodig, aandacht voor lokale pro-
ducten en gebruik van herbruikbare producten. 

Corona
2020 zag er anders uit dan andere jaren door 
de coronapandemie. De medewerkers werkten 
vooral thuis en grote bijeenkomsten gingen niet 
door. Dat betekende enerzijds een forse toena-
me van datagebruik, anderzijds een forse afna-
me van de reisbewegingen. 



PRODUCTEN



Elektronica

Elektronische apparaten worden bij Wing zo 
lang mogelijk gebruikt en pas vervangen als 
deze niet repareerbaar zijn. Bij kapotte produc-
ten wordt het schema aan de rechterzijde gehan-
teerd. Bij het aanschaffen van een nieuw product 
zijn een duurzaamheidsscore* en de stem van 
de medewerker doorslaggevend.

In verband met het vele thuiswerken door de co-
ronamaatregelen zijn in 2020 meerdere spullen 
aangeschaft voor de Wingers, zoals oordopjes/
headsets, beeldschermen, toetsenborden, e.d.  
Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar noodzaak, 
gebruiksvriendelijkheid, gebruiksduur en budget. 

2021 en verder
Voor 2021 willen we het huidige (recycle)beleid 
voortzetten, maar hebben we ook enkele toe-
komstwensen. We houden de duurzaamheids-
rankings nauwlettend in de gaten. Daarnaast 
gaan we onderzoek doen naar het energiever-
bruik van datagebruik- en opslag. De uitkom-
sten hiervan communiceren we naar de rest van 
Wing en we organiseren een data-opruim-dag.

*https://www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017/

https://www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017/


Toekomstdroom

Wing en het werk van Wing ontwikkeld zich voortdurend. Tele- en flexwerken en omgaan met rela-
ties vraagt een andere inrichting en een duurzame locatie om te werken en ontmoeten. Wing oriën-
teert zich op een andere werklocatie, waarbij de onderstaande voorwaarden worden gesteld: 

- Bereikbaarheid – dichtbij OV knooppunt.
- Aantrekkelijke ontvangst.
- Een werkplek die inspireert, aanzet tot beweging, groen en veilig is.
- Omgeving van andere duurzame bedrijven.
- Biodiversiteit krijgt aandacht door vergroening in en om het pand.
- Energieverbruik krijgt aandacht door isolatie en duurzame inkoop of opwek van energie.
- Hergebruik van grondstoffen door tweedehands inrichting van het kantoor.
- Laadpalen voor de vervulling van de wens van een elektrische dienstauto.

Eten & drinken

Bijeenkomsten van Wing worden vegetarisch en 
biologisch georganiseerd (intern volledig en ex-
tern zoveel mogelijk). We gebruiken geen weg-
werpservies. 

Het jaarlijks Winguitje heeft bespaard:
Bij het jaarlijkse Wing uitje waren 20 Wingers 
aanwezig voor lunch en avondeten. Omdat 
deze bijeenkomst geheel vegetarisch was heeft 
dit vergeleken met de gemiddelde uitstoot van 
een Nederlander qua maaltijden die dag in to-
taal 4,4 kg CO2 bespaard.

Door een fysieke bijeenkomst moesten er ech-
ter wel een aantal Wingers naar Wageningen 
komen met de auto. 10 Wingers × 100km per 
persoon + gemiddelde benzine auto: 0,21 ton 
CO2 uitstoot (https://treesforall.nl/uitstoot-be-
rekenen/)





ENERGIE & IMPACT 
Wing streeft naar zo min mogelijk milieu-impact 
en gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het ener-
gieverbruik en de CO2-uitstoot daarvan wordt 
jaarlijks bij Wing berekend en (bos)gecompen-
seerd. 

Een belangrijk onderdeel in de CO2-berekenin-
gen is (nog) niet opgenomen en dat is de uitstoot 
van het organiseren van bijeenkomsten. Tot nu 
toe kregen de opdrachtgevers bij projecten de 
mogelijkheid om zelf hun bijeenkomst CO2-neu-
traal te maken. De CO2-uitstoot werd dan door-
middel van een samenwerking met Mossy Earth 
(bos)gecompenseerd. Helaas is er tot dusver 
nauwelijks gebruik gemaakt van deze optie. Be-
sloten is om de bijeenkomsten automatisch door 
Wing CO2-neutraal aan te bieden. 

Ook is de milieu-impact van datagebruik en op-
slag is (nog) niet opgenomen in de berekenin-
gen. Met de huidige coronacrisis worden er flink 
wat mb’s gevideobeld. Dit dataverkeer heeft een 
grote impact op het landschap en het milieu. Dit 
jaar willen we de impact hiervan beter in beeld 
brengen. 
Verder is er onduidelijkheid over de duurzaam-
heid van het ingekochte gas, water en licht van 
het bedrijfspand dat wordt gehuurd van de ge-

meente Wageningen. Aankomend jaar willen 
we hier meer duidelijkheid in creëren. 

Het OV-gebruik wordt gestimuleerd. Onder an-
dere door het gebruik van een NS-businesscard 
tweedeklas. Aankomend jaar wordt er verder 
onderzoek gedaan naar de aanschaf van een 
elektrische bedrijfsauto.



CO2-voetafdruk*

Deze voetafdruk wordt berekend aan de hand van de 
volgende onderdelen:

• Woon-werkverkeer 
• Werk-werkverkeer (bedrijfsauto + privé-auto) 
• Energieverbruik bedrijfspand (elektra & gas)
• Papierverbruik
• Exclusief openbaar vervoer (= CO2-neutraal)

*Extra CO2-uitstoot door meer thuiswerken (bv. energie- en datagebruik) 
is in de berekening niet meegenomen



CO2-compensatie
De afgelopen jaren heeft Wing zijn CO2-uit-
stoot gecompenseerd in samenwerking met 
Mossy Earth, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
koolstofvastlegging. Echter bleek het soms lastig 
om uit te zoeken hoe en waar de compensatie 
plaatsvindt. Daarom starten we in 2021 met een 
nieuwe samenwerking, namelijk met ATNatureza 
in Portugal. 

ATNatureza is een non-profit NGO, die bij-
draagt aan verbetering van natuur in Portugal. 
Meer informatie over de berekeningen, werkwij-
ze en het verhaal erachter? Klik dan hier.

ATNatureza kan verschillende plots beplanten 
in het natuurreservaat Faia Brava. Elk plot wordt 
beplant met een mix van inheemse beplanting en 
wordt verzorgd voor 3-5 jaar. Eén plot kan circa 
50.000kg CO2 vastleggen, wat ongeveer gelijk 
staat aan de jaarlijkse uitstoot van Wing. 

https://www.atnatureza.org/en/faia-brava-reserve


SOCIAAL & RELATIES
Wing vindt het belangrijk om zowel intern als ex-
tern aandacht te besteden aan relaties en socia-
le verantwoordelijkheid.

Binnen de organisatie sturen we op diversiteit. 
Wij streven daarbij naar een representatieve 
man/vrouw en leeftijdsverdeling van onze me-
dewerkers. Gelijke kansen voor iedereen staat 
centraal. Daarnaast willen we starters en studen-
ten een kans geven om de arbeidsmarkt en ons 
werkveld te verkennen. We willen in 2021 twee 
stage/traineeplekken creëren binnen Wing, 
Daarnaast willen we afstudeerders ruimte bieden 
om onderzoek te doen. In 2021 onderzoeken 
we verder welke mogelijkheden er zijn voor so-
ciale werkplekken binnen Wing.

Het onderhouden van klantrelaties zien wij als 
belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. 
Enerzijds geven we hier invulling in door evalua-
tiegesprekken met opdrachtgevers. In 2021 wil-
len we ons nog meer focussen op het leren vann 
de samenwerking met onze relaties. 

Vanuit onze inhoudelijke betrokkenheid houden 
we onze relaties op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Dit doen 
we doormiddel van projectteksten en blogs op 
onze website en het sturen van nieuwsbrieven 
over maatschappelijke relevante onderwerpen, 
zoals bijvoorbeeld landbouw & stikstof of de 

energietransitie. De Wing Werkt! Nieuwsbrief is 
in 2020 twee keer verstuurd, we streven ernaar 
om de nieuwsbrief in 2021 eens per kwartaal uit 
te brengen (dus vier keer). 

Naast het werk voor opdrachtgevers zet Wing 
haar expertise en ervaring in voor een aantal 
maatschappelijke doelen. Ook op die manier 
wil Wing een bijdrage leveren aan de samenle-
ving van morgen. In 2020 is een bijdrage gele-
verd aan verschillende maatschappelijke doelen. 
Deze lijn willen we in 2021 doorzetten. Daar-
naast zijn we van plan om in 2021 een ‘Wing 
Vrijwilligersdag’ te organiseren. 

https://www.wing.nl/projecten
https://www.wing.nl/blogs
https://www.wing.nl/over_wing/nieuwsbrief


SOCIAAL & RELATIES



Betrokkenheid

Met de Wing Werkt! nieuwsbrief houdt Wing 
haar netwerk op de hoogte van de 

ontwikkelingen bij Wing. Het doel is om de 
nieuwsbrief 4 keer uit te brengen in 2021, 

over verschillende maatschappelijk 
relevante onderwerpen 

Meld je hier aan voor de Wing Werkt!

Op de website communiceren we over 
projecten en inzichten van medewerkers 

over duurzame ontwikkelingen

https://www.wing.nl/over_wing/nieuwsbrief
http://www.wing.nl


Maatschappelijke doelen

Wing ziet het als haar taak om waar mogelijk 
ook een bijdrage te leveren aan maatschappe-
lijke doelen. Dat gaat onder andere over het ter 
beschikking stellen van vergadercapaciteit aan 
maatschappelijke organisaties, het financieel bij-
dragen aan klassieke goede doelen tot het mee-
werken in maatschappelijke projecten tegen een 
sterk gereduceerd tarief. 

In het afgelopen jaar heeft Wing bijgedragen 
aan de aanschaf van een tractor voor de Wa-
geningse Wijngaard en een aantal tablets gefi-
nancierd voor gezinnen die dat niet zelf kunnen 
dragen. Naast eerdere donaties steunt Wing via 
de aankoop van producten het Portugese Na-
tuurreservaat Faia brava. Projecten die we voor 
een maatschappelijk tarief hebben gesteund zijn 
Springtij, de Energieversneller en het ontwerp 
van een nieuw gebouw voor Rotsoord (een 
kinderboerderij/ theetuin/ sociale werktuin/ 
stadsoase in Utrecht). De MVO club is gevraagd 
om actief mee te denken waar Wing nog meer 
het verschil kan maken. .

Wagenings Wijngoed

Springtij Delen smaakt beter

Natuurreservaat Faia Brava

klik op de plaatjes om naar de website te gaan!

https://wageningswijngoed.nl/
https://www.springtij.nu/
https://www.delensmaaktbeter.nl/
https://www.atnatureza.org/pt/reserva-faia-brava
https://wageningswijngoed.nl/
https://www.springtij.nu/
https://www.delensmaaktbeter.nl/
https://www.atnatureza.org/pt/reserva-faia-brava




WINGERS
Alleen met de inzet en het enthousiasme van alle 
Wingers is het mogelijk om te werken aan een 
blijvende verbetering voor de Nederlandse leef-
omgeving. Daarom vinden we het belangrijk om 
te investeren in opleiding en ontwikkeling voor 
onze medewerkers en stimuleren we een gezon-
de levensstijl.

In 2020 is er binnen Wing veel aandacht ge-
weest om de structuur rondom de kwartaalge-
sprekken en Resultaat & Ontwikkeling-gesprek-
ken te verbeteren. In het voorjaar is er bij elke 
functiegroep geïnventariseerd wat zij nodig heb-
ben om zich meer te kunnen ontwikkelen, aan 
de hand hiervan is er in samenwerking met een 
externe partij een nieuwe structuur voor Resultaat 
& Ontwikkeling opgezet. In 2021 wordt er voor 
het eerst met deze nieuwe structuur gewerkt. Het 
komende jaar staat in teken van het toepassen, 
evalueren en aanscherpen van de structuur. 

2020 stond wereldwijd in het teken van corona. 
Voor Wingers betekende dat onder andere een 
verschuiving van ‘kantoorwerken’ naar ‘thuiswer-
ken’. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers 
thuis de mogelijkheid hebben om een goede 
werkplaats in te richten, om werk gerelateerde 
klachten te voorkomen. In 2020 zijn er o.a. bu-

reaustoelen, schermen, toetsenborden en muizen 
afgeleverd bij Wingers. Daarnaast is er een vrij 
te besteden Corona vergoeding uitgekeerd.  

Naast een goede werkhouding stimuleren we 
ook een gezonde levensstijl. In 2020 is er een 
fietsvergoeding ingesteld om medewerkers die 
per fiets naar kantoor komen te belonen. Daar-
naast is er een verkenning gestart naar korting op 
een sportschool abonnement, deze verkenning 
loopt verder in 2021. In 2021 en daarna zullen 
wij ons blijvend inzetten om vitaliteit en gezond-
heid van medewerkers te stimuleren. Ook in de 
zoektocht naar het nieuwe kantoorpand zoeken 
we naar een locatie die uitnodigt en inspireert 
om naar buiten te gaan. 



Opleiding & ontwikkeling

In 2020 is er binnen Wing veel aandacht ge-
weest om opleiding en ontwikkelingen van me-
dewerkers structureel te verbeteren.  Resulterend 
in een icoon (Winger) dat centraal staat met 
daaromheen een diagram met de mogelijkhe-
den voor opleiden en ontwikkelen:

4 kwartaalgesprekken per jaar

Maandelijks een Wingtervisie, ruimte voor 
reflectie en leren.

In 2021 start een Wing@Home voor nieuwe         
medewerkers om kennis te maken met Wing en 
het adviseurschap.

Kennis en vaardigheden vergroten door het 
volgen van externe opleidingen  

Ruimte voor ‘Training on the job’

Doorgaan met: Mentor voor alle nieuwe 
medewerkers in 2021



Gezondheid & vitaliteit
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers 
zowel mentaal als fysiek fit zijn.
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