⏲ 16 september 2019, 18:10 (CEST)

ABN AMRO opent het gesprek met McDonald's
en Coca-Cola in nieuw B2B content format 'De
Strijd om Duurzaamheid'
Verduurzamen brengt dilemma's met zich mee. ABN AMRO gelooft dat deze
keuzes ondernemers juist sterker maken. Dat het de drijfveren zijn van innovatie
en verandering in de maatschappij. Vanuit die overtuiging wil de bank dilemma’s
en hoe ondernemers daarmee omgaan beter begrijpen. Daarom openen zij in het
nieuwe format ‘De Strijd om Duurzaamheid’ het gesprek onder leiding van Sander
Schimmelpenninck. Het programma werd bedacht door N=Content, het content
label van N=5.

In ‘De Strijd om Duurzaamheid’, het dilemmaspel voor ondernemers, gaan Kirsten van
Zandwijk (Coca-Cola Nederland) en Jeroen Dekkers (McDonald’s) de strijd met elkaar aan.
Beide bedrijven zetten vol in op duurzaamheid en dat brengt dilemma’s met zich mee. In snelle
rondes komen belangrijke duurzaamheidsthema’s aan bod en horen we het eerlijke verhaal van
de twee bedrijven. Zo vertelt Jeroen Dekkers van McDonald’s: “Afgelopen jaar hebben we 15%
van onze sla productie overgebracht naar een nieuw teeltsysteem, waardoor we 365 dagen
per jaar sla uit Nederland kunnen halen. Ik had het dolgraag willen vertellen, maar ik merk
dat de praktijk uitwijst dat we gaan voor een boodschap die meer met sales te maken heeft en
minder met het duurzaamheidsaspect.”
Om het gesprek open te breken kunnen de twee spelers elkaar met troefkaarten de loef
afsteken. Het programma 'De Strijd om Duurzaamheid' is hier te bekijken.
ABN AMRO & Duurzaamheid
Duurzame dilemma's is onderdeel van de 'Winst op alle Fronten’ campagne van ABN AMRO.
De campagne wil de zakelijke markt verder kennis laten maken met duurzame
businessmodellen. Want winst is in geld uit te drukken, maar ook in meer duurzame termen
zoals werkgelegenheid, sociale cohesie of behoud van natuur en milieu.
N=Content
N=Content is het label binnen N=5 dat zich specialiseert in brand publishing. Ze brengen
strategie, creatie, redactie en productie samen onder één naam. Inmiddels zijn er al diverse
succesvolle producties live gegaan. O.a. De Sleutels van het Rijks, een live serie voor het
Rijksmuseum, Een Huis vol Herinneringen voor ABN AMRO en Instaview voor KPN.
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