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GUIDELINES
FOR
CHANGE

We vinden het belangrijk dat de mensen
waarmee wij samenwerken - medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en samenwerkingspartners - onze visie delen.
Zo maken we het meeste impact.

Voor onze studio is het werken aan een
betere wereld niet vrijblijvend. We hebben
een duidelijk doel voor ogen en willen koers
houden. Hoe we dat doen, hebben we beschreven in deze Guidelines for Change.
In deze guidelines lees je hoe wij onze duurzame en sociale ambities waarmaken en
hoe we werken aan een diverse en inclusieve samenleving. Met voorbeelden van ons
werk (meaningful matters) laten we zien
hoe we het in de praktijk toepassen.
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Wij zijn ons ervan bewust dat de impact
van communicatie heel groot is. Hoe het
onze kijk op de wereld beïnvloedt. Zowel in
positieve als in negatieve zin. Communicatie stuurt wat je ziet, denkt, koopt en doet.
Daarom zet Studio Duel communicatie in
voor een hoger doel; een eerlijke, duurzame en gezonde wereld waar niemand in
achterblijft.
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Meaningful
matters

In 2021 ontvingen we een golden
Indigo award in de categorie
'design for a social change'.

Guidelines for Change | Studio Duel 2021

We zetten onze creativiteit en
strategische kennis in voor
een eerlijke, duurzame &
gezonde wereld waarin
niemand achterblijft.
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Eteck heeft een duidelijke missie. Ze streven naar maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en
koudevraag. Daarmee is Eteck een vooroploper in de energietransitie.

Terwijl anderen achterover leunen, pakt
Eteck grootse uitdagingen met beide handen
aan. Wie grote ambities heeft, moet lef
tonen. Moet anders durven denken en doen.
Een duurzame toekomst vereist een ‘uit
je comfortzone mentaliteit’. Dat contrast
hebben we vastgelegd in een prikkelende
fotocampagne.

Wij zijn:
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CREATIVE
REBELS
FOR A GOOD
CAUSE
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Onze missie:
We zetten onze creativiteit en strategische
kennis in voor een eerlijke, duurzame en gezonde wereld waarin niemand achterblijft. We
maken complexe problemen en onderwerpen
inzichtelijk. Met onze communicatie strijden
we voor een duurzame, diverse en inclusieve samenleving en dragen we onder andere
bij aan het behalen van de SDG-doelen. Met
innovatieve oplossingen en creatieve visuele
verhalen creëren we een eerlijker wereldbeeld.
Zo vergroten we de impact van onze klanten
door hun verhaal te vertellen met inspirerende
en activerende communicatie om hun sociale
en duurzame doelstellingen te behalen.

Dit zijn onze rebels:

Bas de Koning
grafisch ontwerper | eigenaar

Tom Munneke
grafisch ontwerper

Patricia deKoning
grafisch ontwerper
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Hederik van der Kolk
grafisch ontwerper | eigenaar

10

11

Waarom? Al sinds de start van Duel in 2003
geloven we dat de impact van ons vak heel
groot is. Communicatie bepaald wat je koopt,
denkt en doet. Ruim 10 jaar geleden besloten
we om die impact uitsluitend in te zetten voor
een betere wereld. Een duurzame en sociale
wereld waar niemand in achterblijft. Sindsdien
werken we uitsluitend voor merken en bedrijven met een maatschappelijke visie.

We zijn goed op weg, vinden we zelf. Maar het
kan altijd beter. Als B Corp, moet je je duurzame en sociale doelstellingen meenemen in
je bedrijfsvoering en besluitvorming. Iedere
drie jaar word je opnieuw getoets en moet je
aantoonbaar progressie hebben gemaakt. Zo
zorgen we ervoor dat we scherp blijven en ons
doel bereiken.
B Corp is een internationale certificering
voor bedrijven die hun diensten of producten inzetten voor een betere wereld. B Corp
gecertificeerde bedrijven streven de hoogste
standaarden na op het gebied van maatschappelijke en duurzame prestaties om winst en
maatschappelijk belang te balanceren en zo te
bouwen aan een meer inclusieve en duurzame
economie.

We zoeken de maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen bij onze opdrachtgevers,
maar ook bij onszelf. We zijn verhuisd naar een
duurzame studio, die we hebben ingericht met Voorbeelden van B Corp gecertificeerde
duurzame en circulaire materialen. We reizen bedrijven zijn:
met de fiets en eten vegetarisch.
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ONZE
B CORP
AMBITIE

Duel sluit zich aan bij de groeiende globale
beweging van bedrijven die een transitie naar
een nieuwe duurzame economie wil versnellen. De studio is sinds december 2021 officieel
B Corp gecertificeerd.
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CO2
NEUTRALE
STUDIO
Guidelines for Change | Studio Duel 2021

Studio Duel is een klimaatneutrale studio.
We zijn supergoed geïsoleerd met 4-dubbelglas. We halen energie uit de lucht en zetten
dit om in warm water en vloerverwarming via
een warmtepomp. We verbruiken geen gas of
andere fossiele brandstoffen, want we kopen
alleen Nederlands groen stroom in.
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We pakken 95% van onze tijd de fiets of OV
voor de overige paar procent gebruiken we
onze hybride auto. Die afgelegde auto-kilometers compenseren we door bomen te
planten.

Duurzaam beleid
De grootste milieu-impact van Duel is indirect en ligt bij onze klanten; de hosting van websites, het papierverbruik en het drukwerk en transport. Echter ‘buiten winnen is binnen
beginnen’. We geven advies vanuit intrinsieke motivatie en vanuit onze bedrijfscultuur,
zodat we klanten goed kunnen informeren. Zo zorgen we dat onze studio, klanten en toeleveranciers duurzamer worden. Daar zijn we trots op.

Nederlandse Groene stroom
Onze studio maakt gebruik van 100% groene
stroom uit windenergie van Greenchoice. In
2020 verbruikten we 5852 KWH, minder dan
de voorgaande jaren.

2018 | 6887 kwh
2019 | 6313 kwh
2020 | 5852 kwh
Energiebesparing
Al onze lampen zijn LED. Als we afwezig zijn,
zijn ze uit. Onze studio bestaat over de volle
breedte uit ramen waardoor we maximaal
gebruiken maken van natuurlijk licht.
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Bij het aankopen van nieuwe apparatuur
(computers, beeldschermen, printers, etc)
kijken we kritisch naar het energieverbruik/
energielabel. Daardoor verwachten de dalende lijn van ons jaarlijkse energieverbruik door
te kunnen zetten voor de komende jaren.
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De vloerverwarming wordt aangestuurd door
een geprogrammeerde thermosstaat. De
watertemparatuur in het vloerverwarmingssysteem is maximaal 28 graden en wordt
gegenereerd door de warmtepomp.
Ramen en deuren van het kantoor bestaan uit
4 dubbellaags glas. Wanden zijn uitstekend
geïsoleerd. Het casco pand draagt energielabel A.

Gasloos verwarmen
De vloerverwarming van de kantoorruimte
en warm tapwater zijn aangesloten op een
warmtepomp. Door de warmtepomp gebruiken we geen gas of andere fossiele brandstoffen. In 2018 hebben we de gasaansluiting laten
afsluiten.
Waterverbruik
Met een waterverbruik van 38m3 in 2020
zitten we iets boven het normale Nederlandse kantoorgemiddelde. Als fanatiek surfers
gebruiken we de douche op het kantoor regelmatig. Dat verklaart het bovengemiddelde
verbruik. We monitoren het verbruik en waken
ervoor dat het in de toekomst niet zal stijgen.
Mobiliteit
We willen graag dat onze medewerkers met
de fiets of lopend naar het werk komen. Daar
wordt gehoor aangegeven. Medewerkers
komen voor 95% met de fiets of lopend naar
de studio. Ook voor zakelijke afspraken binnen
Den Haag gebruiken we de fiets. Voor afspraken buiten Den Haag geven we de voorkeur
aan het openbaar vervoer. Als het niet anders
kan dan kiezen we voor de (hybride) auto.
Duel bezit geen eigen bedrijfs-of leaseauto's.
Voor zakelijke reizen gebruiken we onze hybride privé auto's.
In 2020 hebben we 10.994km woon-werkverkeer fietsend en lopend afgelegd. Daarnaast
hebben we zo'n 750 km gesurft.
Virtuele meetings maken grote afstanden
makkelijk te overbruggen en verminderen
zakelijk reizen. Daar maken we dan ook veel
gebruik van.

0 CO2
UITSTOOT
gas en elektra

10.944 km
woon- werkverkeer te voet en fiets in 2020

105

virtuele meetings in 2020
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Meaningful
matters
Afval & afvalscheiding
Papier, plastic, glas, blik, chemisch afval en
restafval, het gaat bij ons in verschillende
bakken. Lang leve het tweede leven!
Duel probeert zo milieuvriendelijk te werken
door haar afval te minimaliseren. Zowel op
kantoor als thuis. We kopen geen overbodige producten en niet meer dan nodig is.
We printen dubbelzijdig op 100% gerecycled
en FSC gecertificeerd papier. We streven
ernaar om zo min mogelijk plastic verpakkingen te verbruiken en vermijden schadelijke
schoonmaakmiddelen.
Het afval wat we produceren wordt gescheiden aangeboden. Gebruikte inkt-cartridges
worden verzameld en aangeboden voor hergebruik. Papier wordt wekelijks opgehaald.
En plastic en restafval gaan in gescheiden
bakken.
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We kopen alleen nieuwe hardware, zoals
computers en beeldschermen als dat echt
nodig is. De hardware en kantoormeubilair
wat wij niet meer kunnen gebruiken, geven
we een tweede kans door ze aan te bieden op
bijvoorbeeld Marktplaats.
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Milieuvriendelijk werken voor medewerkers
We vragen onze medewerkers milieuvriendelijk te acteren, zowel op de studio als tijdens
het thuiswerken. Als ze hierbij hulp nodig
hebben, zoals repareren en recycling, dan
proberen we ze hierbij zo goed mogelijk te
ondersteunen.
Ons bedrijf deelt middelen met medewerkers
met betrekking tot milieubeheer in de studio
en op de thuiskantoren (bijv. Energie-efficiëntie) (?) Iedereen krijgt een laptop van kantoor die ze zakelijk en privé mogen gebruiken
en we adviseren om gebruik te maken van
een groene energieleverancier.
Duel zorgt voor veilige verwijdering van elektronisch afval en andere gevaarlijke materialen op de studio en van afval van thuiskantoren van medewerkers

Footprint berekend
Onze footprint is berekend door de energiestromen in 3 scopes onderverdelen met
behulp van de Milieubarometer (www.milieubarometer.nl/CO2-footprint-maken);
Scope 1 CO2 emissies:
Het brandstof- en gasverbruik binnen het
bedrijf.
Scope 2 CO2 emissies:
De elektriciteitsinkoop en het verbruik van
het bedrijf.
Scope 3 Indirecte CO2 emissies:
De gehele levenscyclus van alle producten die het bedrijf koopt vervaardigt en/of
verkoopt. Emissies die verband houden met
activiteiten voor inkoop (fabricage, transport
en activiteiten na verkoop (verbruik, gebruik,
afval en water).
Onze CO2-footprint volgens de Milieubarometer:
2019
Scope 1: 0 ton CO2
scope 2: 0,399 ton CO2 (399 kg CO2)
scope 3: 0,037 ton CO2 (037 kg CO2)
Dit staat gelijk aan 22 bomen 1 jaar laten
groeien.

13

2020
Scope 1: 0 ton CO2
scope 2: 0,457 ton CO2 (457 kg CO2)
scope 3: 0,037 ton CO2 (037 kg CO2)
Dit staat gelijk aan 25 bomen 1 jaar laten
groeien.
De gezamenlijke CO2-uitstoot van 2019 en
2020 binnen Scope 2 en 3 hebben we gecompenseerd door het af te kopen via Trees For
All. In totaal 0,995 ton CO2.
We controleren en registreren regelmatig emissies en hebben specifieke doelen
gesteld die nodig zijn om wereldwijde doelen
te bereiken om klimaatverandering aan te
pakken.

blikverruimende
videoportretten

Online magazine voor Nationaal Programma
Regionale Energiestrategie (RES)
We vertellen verhalen van mensen die, net
als wij, werk maken van een schone wereld.
Het magazine is gevuld met 13 blikverruimende videoportretten. Persoonlijke verhalen
van verschillende mensen uit Nederland.
Ieder met zijn kijk op de ontwikkeling om van
fossiele energie naar duurzame energie over
te gaan.
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HEALTHY,
VEGY &
YUMMI
Goede koffie en een lekkere gezamenlijke
lunch is voor ons belangrijk. We drinken koffie van een lokale ondernemer die zijn bonen
zelf inkoopt. We eten sinds 2020 90% vegetarisch en kopen steeds meer biologische en
lokale geproduceerde seizoensproducten.
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Frisse en gezonde salade
gemaakt door Tom.
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HOE
MAKEN WIJ
IMPACT...
Besluitvorming
Duurzaamheid en sociale impact maakt deel
uit van onze doelstellingen en onze besluitvorming. Hierbij nemen we het korte en lange
termijn belangen van onze stakeholders mee,
waaronder klanten, samenleving, lokaal en
wereldwijd milieu en onze medewerkers.
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Zo balanceren we winst en
maatschappelijk belang.
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Impact vergroten van duurzame en sociale opdrachtgevers

We vergroten de impact van onze opdrachtgevers. Door communicatie uitingen te
maken die de doelgroep van onze impactmakende klanten informeert, overtuigt en
activeert. We hebben selectiecriteria voor
nieuwe klanten.

3

Sociale en milieubewuste
bedrijfsvoering

We hebben een duurzame en sociale studio.
Duel hanteert een sociaal en milieubewuste
bedrijfsvoering voor haar studio en in haar
relatie met diverse stakeholders, zoals medewerkers, klanten, leveranciers en buurtbewoners. Dit maakt een belangrijk onderdeel
uit van de besluitvorming (Bijvoorbeeld:
zoals ethisch marketingbeleid, sociale studio
en duurzame studio: CO2-neutrale studio
2020).

2

Inspireren, informeren en adviseren van opdrachtgevers

We inspireren en adviseren onze klanten
over het het verduurzamen én sociaal inclusief maken van hun communicatiebeleid en
het proces.
Bijvoorbeeld; met ons ethisch marketingbeleid streven we naar meer diversiteit en
inclusie bij communicatie. Ook geven we advies over duurzame productie, zoals minder
papiergebruik en CO2-neutraal drukwerk.
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Kritische selectiecriteria van
toeleveranciers

We werken met voornamelijk duurzame en
sociale leveranciers. We hanteren een leveranciersselectie. We werken bijvoorbeeld
met een duurzame, CO2-neutrale drukkerij
die werkt met biologische inkten en chemievrije platen en een groene hostingprovider.

SOCIAAL
CULTUREEL
VERNIEWEND
DUURZAAM
EDUCATIEF

Selectiecriteria voor opdrachtgevers
Voor nieuwe opdrachtgevers verlangen we
dat ze minimaal passen binnen één van de
vijf pijlers. Voordat we overgaan tot samenwerken, doen we zelf research. We raadplegen websites, Google, KvK, referenties
of schakelen we ons eigen netwerk in ter
informatie.

Sociaal:

Op basis van de verzamelde informatie
beslist het management team of de potentiële opdrachtgever een geschikte partner is.
In 2020 zijn we meerdere samenwerkingen
niet aangegaan vanwege niet overtuigende
aansluiting bij de pijlers.

Opdrachtgevers die zich richten op
creativiteit, actieve deelnemer, musea,
inspiratie, experiment, podia.

Opdrachtgevers die zich richten op
inclusiviteit, non-profit, do-good, lgbti+,
positieve impact op mensen, inclusieve samenleving, gelijke rechten (man/
vrouw).

Cultureel:

Vernieuwend:

Opdrachtgevers die zich richten op vrijheid, experiment, onbekende wegen en
innovatie.

Duurzaam:

Opdrachtgevers die zich richten op geen
‘een keer gebruikte’-producten, circulaire
producten/ processen, energie (wind en
zon), WKO, footprint, een gezonde wereld
en alternatieve concepten.
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Educatief:
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Opdrachtgevers die zich richten op
politiek, journalistiek, ‘stof tot nadenken’,
kennisdeling, lesgeven, experiment,
universiteiten, wetenschap.

Duurzaam Marketingbeleid & Advies

De vlaggen die we ontwikkelden voor
Feest Aan Zee hebben een tweede
leven gekregen. Mijn Buuf, atelier voor
wereldvrouwen maakte er prachtige
tassen van. Zo laten we ons graag
inspireren door wat een product nu
en later kan betekenen en de impact
hiervan.

Duel adviseert al jaren haar klanten om zo duurzaam mogelijk te zijn. Stappen in de goede
richting zijn vaak makkelijker gezet dan gedacht. De makkelijkste vraag is heb je het wel
nodig. Zo ja hoe kunnen we het dan zo duurzaam mogelijk doen.

In het geval van drukwerk werken wij alleen
met papier met FSC specificatie of 100% gerecycled en via duurzame drukwerk methodes. Online vragen we altijd hoe het geheel
gehoost is. Maakt de hostingpartij gebruik
van duurame energie die de servers nodig
hebben.
Bij productontwerp voor onze klanten adviseren we grondstoffen die langer meegaan,
hergebruikt kunnen worden of goed recyclebaar zijn. Plastic proberen we te vermijden
in de productie van onze ontwerpen. We
denken altijd mee met organisaties hoe de
producten die we samen ontwerpen een
tweede of derde leven kunnen krijgen.

Doordat we onze focus op duurzaamheid
integreren in onze volledige waardeketen
betekent dit dat we;
• onze leveranciers zorgvuldig selecteren,
voornamelijk op duurzaamheid ;
• letten op terugdringen van ons eigen drukwerk en papiergebruik;
• al jaren onze klanten adviseren en inmiddels
ongeveer 90% van het drukwerk drukken bij
een duurzame drukkerijen.

5 groene tips
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1. Laat je website hosten bij een duurzame hosting provider, die bijvoorbeeld
gebruik maakt van groene energie.
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Ondervertegenwoordigde
groepen
Onze ambitie is om zoveel mogelijk in
onze keuzes ondervertegenwoordigde
groepen op te nemen. Dit zijn groepen
die traditioneel geen gelijke toegang
hebben tot economische kansen vanwege discriminatie of andere maatschappelijke barrières. Dit kan per context en
per activiteit verschillen. We houden
hierbij rekening met geslacht, etniciteit,
leeftijd, handicaps, en lage-inkomensstatus die een persoon kunnen kwalificeren als onderdeel van een eerder uitgesloten populatie.

2. Gebruik gerecycled en ongebleekt
papier voor je drukwerk met een
EU-Ecolabel. Wij gebruiken regelmatig
Nautilus van Antalis.
3. Werk, waar mogelijk ciculair. De
banners van Feest aan Zee kregen een
nieuw leven als tas.
4. Koop slim in. Hoe meer drukwerk je
bestelt, hoe goedkoper het lijkt. Toch
blijf je vaak met het drukwerk zitten en
beland het uiteindelijk in de papierbak.
5. Kies voor groene bezorgdiensten. Als
afstanden klein zijn, is de fiestkoerier
een perfecte duurzame oplossing.
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Kwaliteitscontrole
Kwaliteit leveren aan onze klanten is voor ons belangrijk. Daarvoor hanteren we het
‘4-ogen-principe’. Alle uitgaande ontwerpen, offertes en contracten worden minimaal
door één ander iemand binnen Duel gecontroleerd voordat ze naar de klant worden verstuurd.

Tijdens onze communicatie adviestrajecten
benoemen we succesfactoren van effectieve
communicatie, identificeren we ook mogelijke belemmeringen en negatieve bij-effecten
(ook mbt tot sociale en milieuaspecten).

Proces van evaluatie
Met dit formele evaluatieproces zijn we gestart in 2021. We voeren dit proces, op vaste
momenten, uit met onze grootste klanten.

Guidelines for Change | Studio Duel 2021

Opvolging
• De evaluatie wordt kort beschreven in een
Natuurlijk vinden we het belangrijk of ons
e-mail (zo is iedereen op de hoogte binnen
werk resultaat oplevert; of de boodschap die
Duel en makkelijk terug te zoeken bij volwe willen overbrengen krachtig genoeg is
gende opdracht voor de klant).
geweest en de doelgroep is bereikt. Samen
met de klant volgen we bijvoorbeeld de likes •De scores worden gerapporteerd in de Duel
impactmeting.
op hun social media en en monitoren het
website bezoek. Daarnaast evalueren we met
onze klanten het proces.
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Welke bijdrage levert dit project aan het
creëren van een betere wereld?
Met de ontwikkeling van de identiteit voor
de RES, is een sterk merkbeeld ontstaan dat
voor iedereen herkenbaar is. Dit bracht de
mensen die werken aan het klimaat en aan
de RES bij elkaar. Het merkbeeld zorgt voor
een taal die iedereen begrijpt. De animatie
is het eerste product van het merk RES.
Hiermee starten we het gesprek met een
positieve toon.
Hoe heb jij het creatieve proces ervaren?
Eerlijk en inspirerend. Open en niet bang
voor elkaar. Je hebt het gevoel dat je een
team bent met elkaar.
Jullie weten soms beter wat bij er bij anderen
in hetzelfde speelveld leeft dan wij.

Nicky Struijker Boudier
Communicatie expert Regionale
Energiestrategieën
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Een interview met
Nicky Struijker Boudier
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Nicky Struijker Boudier gelooft dat een goede samenwerking leidt tot een duurzaam
Nederland. Dat geloven wij ook. Een jaar geleden vroeg ze ons te helpen met de identiteit
voor de Regionale Energiestrategie (RES). Samen met Nicky en haar team werkten we aan
een identiteit waarin 30 regio’s verbonden zijn. Nicky’s enthousiasme werkt aanstekelijk.
Wij gaan erop aan in elk geval. We vroegen haar hoe zij het proces beleeft.

Zorgde het ontwerp dat mensen in actie zijn
gekomen, is het gelukt ze in beweging te
brengen?
Veel regio’s in het land hebben de huisstijl en
animaties omarmd en aan de hand hiervan
nieuwe middelen ontwikkeld. Dat mensen er
zelf mee aan de slag gaan betekent beweging
en vooruitgang.
De animaties zijn 5.000 keer bekeken, de
directe doelgroep heeft het dus maximaal
bekeken.
Welke invloed heeft de huidige pandemie op
het realiseren van de Klimaatprogramma’s
en het Klimaatakkoord?
Dat verschilt per regio. Grootse struikelblok
is dat raads- en inwonersavonden soms niet
door konden gaan. Daarom is de planning
voor het indienen van de RES’en verruimd.
Maar sommige regio’s komen online bij elkaar
of hebben de concept-RES al geschreven en
al veel bijeenkomsten gehad. Het voordeel:
er wordt veel en sneller geschakeld en er
ontstaat veel creativiteit in online bijeenkomsten. Het is belangrijk door te gaan. ‘De
energietransitie is urgent.’‘De energietransitie is urgent.’

Hoe is de samenwerking verlopen?
‘We delen dezelfde drive: het moet potverdorie nu gebeuren!’
Deze gedeelde ambitie zorgt ervoor dat
ik er relatief weinig werk aan heb gehad.
Jullie zijn professionele partners die hun
ding doen. Dat je het ‘merk RES’ maar ook de
klimaatprogramma’s overal in het land ziet
terugkomen, is het resultaat van een goede
duurzame samenwerking. In vertrouwen
hebben we elkaar kunnen verbeteren. We zijn Wat is jouw tip aan ons om het de volgende
samen gegroeid.
keer nog beter te doen?
We werken regelmatig onder hoge druk. Dat
Zijn de grenzen opgezocht en zo ja op welke vraagt veel van ons allemaal. Het vertroumanier?
wen onderling is groot, dat betekent dat ik
‘Dat kun je wel zeggen, iedereen stond maxi- regelmatig op jullie kan ‘leunen’, hier ben ik
maal op cowboystand’
zeer dankbaar voor. In de drukste tijd komt
Er is interbestuurlijk samengewerkt, zonhet ook voor dat ik jullie overvraag. Dus ik
der enige terughoudendheid. De noodzaak
zou andersom willen vragen: zeg gerust nee
en meerwaarde van samenwerken met de
als het niet gaat. Dat hoort ook bij een goede
Klimaatprogramma’s was glashelder. Het
werkrelatie.
zorgde ervoor dat iedereen zich tot het
uiterste inspande om in de eigen organisatie ‘Ik ben heel dankbaar voor de flexibiliteit.
het gezamenlijk verhaal over het voetlicht
Niet om te slijmen, maar ga zo door.’
te krijgen. Jullie startten nog voor de eerste
‘officiële’ gesprekken met het ontwerp.
Daardoor werd het ontwerp een deel van de
oplossing en van de samenwerking.

5000
views

animatie door directe doelgroep
31

Meaningful
matters

Leveranciers-selectie
Duel selecteert haar leveranciers, freelancers en partners (hierna ‘partners’ genoemd) op
kwaliteit, prijs en op de impact van haar dienstverlening. Met impact bedoelen we de impact die de beoogde partner maakt op maatschappij en milieu, dit speelt een belangrijke
rol in het besluit tot een samenwerking.

Duel koopt bij voorkeur in bij zelfstandige, lokaal in Den Haag gevestigde ondernemingen
We hebben een langdurige relatie met onze
partners, freelancers en zorgen voor een
marktconforme betaling. Natuurlijk krijgen
onze freelancers de gelegenheid om voor
andere opdrachtgevers te werken.
Bij voorkeur werken we met partners en
leveranciers die verder gaan op het gebied
van sociaal beleid en het helpen van de lokale
gemeenschap.
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We werken met partners en freelancers die
voldoen aan onze gedragscode.
Voordat met een nieuwe leverancier gaan
werken screenen we de betreffende partij
op milieu en sociale aspecten, via google,
referentiecheck, kvk.
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Lokaal en onafhankelijke ondernemers
Binnen Duel gaat onze voorkeur altijd uit
naar lokale en onafhankelijke ondernemers.
Bijvoorkeur in Scheveningen en de stad Den
Haag.
Een "onafhankelijke" leverancier is een leverancier die in privébezit is (d.w.z. niet beursgenoteerd), geen franchisenemer is van een
ander bedrijf en geen volledige of meerderheidsdochter van een ander bedrijf is.

Ons drukwerk vindt plaats bij een
CO2-neutrale drukkerij die werkt met
bio inkt en chemievrije platen. Voor ons
drukwerk kiezen we altijd voor minimaal
FSC gecertificeerd papier. Liever gaan
we nog een stapje verder door te kiezen
voor papier dat 100% gerecycled is en
niet gebleektmet chloor. Ook papier uit
afvalstromen als zoals tomatenplanten
heeft nog meer onze voorkeur. Inkt op
basis van soja bonen.

Nieuwjaarsgeschenk Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

De productie van het boek is verzorgd
door drukkerij Spring Eruit. De drukkers hebben een overtuigende sociale
en maatschappelijke betrokkenheid.

De Coronacrisis heeft een enorme impact op
onze fysieke, geestelijke en sociale impact.
In haar nieuwjaarsgeschenk blikt de RVS
terug op een bewogen jaar, maar kijkt ook
verder. Ze biedt perspectief door routes te
verkennen die houvast bieden.
Kunstenaar Lionel Plak legt in zijn werk ook
routes vast. Dat biedt hem houvast. Zijn werk
ondersteund op een prachtige manier de
boodschap van de raad. Bekijk het werk van
Lionel Plak op de website van Museum van
de Geest.
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Onze gedragscode
Deze gedragscode beschrijft gedrag dat je van ons bedrijf en onze medewerkers kan
verwachten. We verwachten ook van leveranciers, freelancers en partners dat ze onze
gedragscodes kunnen naleven.

Medewerkers, leveranciers,
freelancers en partners
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ZO GAAN
WE MET
ELKAAR
OM

34

Respect
We creëren samen een werkomgeving waarbinnen we met respect omgaan met elkaars
verschillen. Medewerkers en partners gaan
respectvol om met collega’s, klanten, partners en andere stakeholders.
Intimidatie, discriminatie en het creëren van
een onveilige werksfeer wordt niet getolereerd.
We verwachten dat wanneer er intimidatie
of discriminatie (of een vermoeden hiervan)
wordt opgemerkt, dit direct kenbaar wordt
gemaakt aan het Duel management. Zij
zullen dit bespreken met de betrokkenen en
waar nodig disciplinaire acties ondernemen.
Heeft een medewerker, klant of partner een
klacht, dan zal dezelfde procedure worden
gevolgd.
Integriteit
We voldoen aan de wet en helpen nooit een
klant, partner of collega om de wet te overtreden.
Ook wordt er voldaan aan alle wetgeving op
het gebied van milieu, mensenrechten en
arbeidsrecht.

(Vermoeden van) fraude, corruptie of ander
oneerlijk gedrag wordt niet getolereerd en
wordt onmiddellijk besproken met het Duel
management.
Informatie die niet bedoeld is om openbaar
te maken, wordt vertrouwelijk behandeld.
Voorbeelden hiervan zijn klantinformatie,
commerciële informatie, financiële informatie en persoonlijke informatie. Alle marketing
en e-mail lijsten volgen de AVG. Duel heeft
een Privacy Statement.
Transparantie
Transparantie en open communicatie met
medewerkers, klanten, partners en andere
betrokkenen is een kernwaarde. Vanzelfsprekend rekening houdend met de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie.
Indien niet wordt gehandeld volgens deze
gedragscode, kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen zoals waarschuwing,
schorsing, ontslag of beëindiging van de
samenwerking. Vanzelfsprekend na overleg
met de betrokkenen.

Diversiteit en inclusie bij werving

Bij werving van nieuwe medewerkers speelt de diversiteit
in het team een grote rol, zowel tijdens het wervings- en
selectieproces, als in de besluitvorming. Voornamelijk diversiteit man-vrouw is een belangrijke factor. Wanneer mogelijk
geven we de voorkeur aan andere ondervertegenwoordigde
bevolkingsgroepen. Bij het opstellen van de vacaturetekst
vermelden we onze toewijding aan diversiteit en inclusie.
Vervolgens analyseren we het taalgebruik en de gestelde
eisen, om een zo divers mogelijke doelgroep aan te spreken.

In 2019 zwom Duel mee met de ‘Free the Sea’
actie van het Wereld Natuurfonds. Samen
met 600 andere zwemmer haalden we
€147.000,- op en vroegen we aandacht voor
een plasticvrije zee.
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We hielden er ook nog een mooie badmuts
aan over.
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Duels ethisch
marketing beleid
Wij zijn ons ervan bewust dat de impact van communicatie heel groot is. Hoe het onze
kijk op de wereld beïnvloedt. Zowel in positieve als in negatieve zin. Communicatie
stuurt wat je ziet, denkt, koopt en doet. Daarom zet Studio Duel communicatie in voor
een hoger doel.
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WE VERTELLEN
EERLIJKE EN
RESPECTVOLLE
VERHALEN
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We zetten onze creativiteit en strategische
kennis in voor een eerlijke, duurzame en
gezonde wereld waarin niemand achterblijft.
We vergroten de impact van onze klanten
met inspirerende en activerende communicatiecampagnes. We maken complexe
problemen en onderwerpen inzichtelijk. Met
onze communicatie zetten we ons in voor
een diverse en inclusieve samenleving, dragen we bij aan het behalen van de SDG-doelen en stellen we de toegankelijkheid van de
zorg aan de kaak. Zo dragen we bij aan een
eerlijker wereldbeeld.

We motiveren onze klanten en onszelf om
ook kritisch naar onze eigen groene en
sociale bubbel te kijken. Soms lijkt het alsof
iedereen al heel goed bezig is. Je netwerk,
vriendengroep en social media feeds bestaat veelal uit ‘like-minded people’. Er is een
grote groep die een totaal ander wereldbeeld
heeft. Eén waarin diversiteit, inclusiviteit en
duurzaamheid geen grote rol speelt. Ook hen
willen we over de streep trekken/bereiken.
We zijn erop gebrand om ze te laten zien dat
we dezelfde planeet delen, ondanks dat we
een verschillend wereldbeeld hebben. Dat
doen we door eerlijke en respectvolle verhalen te vertellen die leesbaar en begrijpelijk
zijn voor iedereen.

Beelddragers (zoals foto’s, illustraties en
infographics) zijn een goede manier om een
ervaring of verhaal over te brengen op de
doelgroep. Ze kunnen emoties en herkenning We helpen onze klanten om hun verhaal op
oproepen om een mening, een oordeel en
een eerlijke, empathische manier te vergedrag te beïnvloeden.
tellen. Daarbij houden we rekening met de
raciale- en genderstereotypen die in onze de
maatschappij bestaan. We zetten beeld- en
tekst in op basis van menselijke gelijkwaardigheid, onze bezorgdheid voor het milieu en
een eerlijk persoonlijk verhaal.
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Een voorbeeld:

Richtlijnen voor
communicatie in
beeld & tekst

FMO de Nederlandse
Ontwikkelingsbank

We vliegen alle communicatie op een ethisch verantwoorde manier aan en hanteren de
volgende richtlijnen;

1.	Actief promoten van diversiteit, gender-balans, diverse culturele achtergrond met als doel voorbeeld rollen te
creëren en het gevoel van erbij horen te
vergroten.We adviseren de klant om een
eerlijk en ‘inclusief’ verhaal te vertellen.
2.	We beperken het gebruik van manipulatieve beelden of in scene gezette beelden, tenzij dit duidelijk is voor de doelgroep.
3.	Behandel alle onderwerpen met respect
en waardigheid.
4.	Schenk speciale aandacht aan kwetsbare
onderwerpen en personen.
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5.	We proberen stereotypen te vermijden.
We proberen te voorkomen dat eigen
vooroordelen in het werk te zien zijn.
We doen ons best om te blijven leren
en staan altijd open voor verschillende
perspectieven.
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6.	We adviseren klanten foto/tekst/geïnterviewden diverser (bijv. multicultureler
man/vrouw gebalanceerde) te maken.
Hoewel deze situatie niet altijd de werkelijke situatie weergeeft, denken we
dat het bijdraagt aan het betrekken van
ondervertegenwoordigde groepen.

7.	Fotobijschriften plaatsen als de context
niet duidelijk is. We doen ons best om,
waar mogelijk, namen, functies en verantwoordelijkheden van de mensen in de
foto te vermelden.
8. 	Bij de beelden die we maken of kiezen
willen we zorgen dat een diverse doelgroep zich ermee kan identificeren.
9.	
Het begrijpelijk en toegankelijk maken
van verhalen om mensen van verschillende achtergronden te betrekken.
10. 	We gebruiken geen stock foto’s als dat
niet nodig is.
11. 	We laten ons (door de klant en andere
stakeholders) goed informeren over het
verhaal achter de foto, om zo goed te
kunnen beoordelen of de foto het juiste
verhaal vertelt

FMO investeert en realiseert duurzame en
sociale projecten in opkomende landen.
Voor FMO gebruiken we ‘storytelling’ om de
positieve impact van de bank te laten zien.
Fotografie speelt daarbij een grote rol. In
veel van de landen waarin FMO opereert zijn
onderdrukking en uitbuiting aan de orde van
de dag. Daar is FMO zich zeer bewust van.
Onze studio heeft een belangrijke adviserende rol voor de keuze foto’s. Dat kan soms
complexer zijn dan het lijkt. Bijvoorbeeld, een
beeld van een blanke man en donkere vrouwelijke arbeider kan verschillende verhalen
vertellen en een ander gevoel oproepen bij
verschillende doelgroepen. De scheidslijn
van wederzijds respect en samenwerking
of van een westerse man die komt vertellen
‘hoe het moet’ is dun. De context is daarbij
erg van belang. Ook de verhouding tussen
man en vrouw ontgaat ons niet.

41

Een interview met
Nienke Schuitemaker
‘Weg met het stof uit het oude trappenhuis!’ Dat was de grote wens van Nienke Schuitemaker, communicatieadviseur bij ProDemos. Dagelijks moeten 45 schoolklassen op
meerdere momenten door het trappenhuis van vier verdiepingen en 1000 treden naar de
verschillende onderdelen van hun educatieve programma’s toe. Leerlingen begonnen al
zuchtend en steunend aan hun tocht omhoog, het trappenhuis biedt weinig inspiratie.
Duel had wel een idee voor Nienke.

Wat was de aanleiding om het trappenhuis
een nieuw uiterlijk te geven?
‘Enerzijds is het een oud trappenhuis in een
monumentaal pand, dat dagelijks intensief
wordt gebruikt. Het was toe aan een opknapbeurt. Anderzijds kwam uit een klantreisonderzoek onder docenten en leerlingen dat
het trappenhuis de grootste tegenvaller is in
onze programma’s.’
Met als doel: jongeren zonder zuchten en
steunen door het trappenhuis te laten lopen
en hen een duidelijke routing te geven, zodat
ze weten waar ze naartoe moeten.
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Hoe heb je het aangepakt?
‘Het trappenhuis is vaker ter sprake gekomen, maar nog niet eerder aangepakt omdat
het een groot project is voor ProDemos. We
wilden het goed doen.
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In 2020 wonnen we een Creative Communication Award in de categorie Signage &
Functional Typography met ons concept en
design voor het trappenhuis van ProDemos.

Dagelijks beklimmen honderden jongeren,
met frisse tegenzin, de trappen van het
monumentale pand van ProDemos. Allen op
zoek naar de verdieping waar ze op een interactieve manier kennis maken met politiek en
recht. We bedachten een bijzonder concept
waardoor het trappenhuis betrokken werd bij
het kleurrijke en speelse karakter van ProDemos. Zo wordt traplopen weer leuk.

Wat was de grote uitdaging van het trappenhuis
‘Na het ontwerp kwam eigenlijk de grootste
uitdaging: de uitvoering. Gaandeweg kwamen we erachter dat het ontwerp aan meer
eisen moest voldoen dan alleen aan de eisen
die ProDemos stelt. Zo kwam de BHV om
de hoek kijken. Jullie hadden het ontwerp
bedacht voor het plafond, maar het plafond
mocht de geluiddempende functie niet
verliezen, erg belangrijk in zo’n gehorig pand
met ook andere huurders. Hiervoor hebben
jullie alternatieve oplossingen geboden,
andere materialen gezocht die de functie
behouden zonder ten koste te gaan van het
ontwerp.

Een andere uitdaging is de monumentale
status van het pand, deze moet je beschermen Zo zorgde een sticker op het raam al
voor een onderzoek naar welk materiaal geen
Voor ons was het heel logisch om Studio Duel beschadiging aan het glas zou geven.’
hiervoor te vragen, omdat we eerder goed
hebben samengewerkt met de ontwikkeling
Hoe krijg je mensen mee in verandering?
van onze huisstijl. Een ding wisten we zeker: ‘Door draagvlak te creëren en angst weg te
de huisstijl moest als statement terugkomen nemen. Mensen waren bang dat het ontwerp
in het trappenhuis.
op het plafond heel heftig zouden worden.
Dat kwam omdat ze de ontwerpen op hun
Hierna begon het proces om heel veel draag- beeldscherm zagen en daardoor de verhouvlak te creëren. Het lastige met zo’n groot
dingen kwijt waren. Jullie deden er alles aan
ontwerpproject is dat het niet om persoonlij- ervoor te zorgen dat mensen uit dat beeldke smaak gaat, maar om het inzetten van de scherm kwamen. Met verschillende stalen
huisstijl om je doel te bereiken. Veel mensen en een prototype maakten jullie het tastbaar
laten hun eigen smaak daarin echter moeiwaardoor wij ons er beter in konden verplaatlijk los. Het was dus zaak zoveel mogelijk
sen.’
mensen zo vroeg mogelijk in het proces te
betrekken en stukjes van het ontwerp te laten zien. Zo creëerden we ambassadeurs die
het enthousiasme verspreidden. Het hielp
dat het ontwerp feilloos aansloot op de huisstijl, dit sloot een discussie over ‘mooi/niet
mooi’ meteen uit. Al is het niet je persoonlijke
smaak, dit trappenhuis is heel duidelijk van
ProDemos en daar gaat het om.’
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In balans
Wij houden van ons werk, maar zijn pas écht effectief als we ook tijd hebben voor elkaar
en onszelf. Om uit te waaien op het strand, te golfsurfen of om lekker uitgebreid te lunchen. De biertjes op de vrijmibo komen natuurlijk van Brouwerij Scheveningen.

We vinden persoonlijke groei belangrijk,
daarom maken we een budget vrij voor
persoonlijke ontwikkeling. Ieder jaar krijgen
alle medewerkers een trainingsbudget. Na
afronding van de trainig of cursus geeft de
medewerker een presentatie aan de overige
teamleden.

Lunch wordt aangeboden door de studio.
En dagelijks is er de ruimte om even uit te
waaien aan het strand.

Ons team bestaat uit gepassioneerde surfers. Medewerkers mogen onder werktijd
surfen, mits de opdrachtgever en het team
er niet onder lijdt. We hebben op kantoor
De hele dag zitten is voor niemand goed. Ont- een douche en er is ruimte om je surfboard
spanning en beweging zijn belangrijk om ge- en wetsuit te bewaren. Medewerkers krijgen
zond te blijven. We stimuleren medewerkers een jaarlijkse surfvergoeding.
om geen overuren te werken. Dit gebeurt dan
ook alleen op incidentele basis.
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Tom in on fire!
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Patagonia (ook B Corp)
is altijd een grote
inspiratiebron geweest
voor onze studio. Dit is
waarom.

