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Duurzaam ondernemen… 

…want een duurzaam bedrijf 

is : 

 

een sterk bedrijf ! 

een verankerd bedrijf ! 

een maatschappelijk geïntegreerd bedrijf ! 

een bedrijf met een toekomst ! 



Evenwichtige aandacht in bedrijfsvoering / integratie : 
• PLANET (beperken milieubelasting) 

• PROFIT / PROSPERITY ( optimaliseren economische + 
maatschappelijke winst ) 

• PEOPLE (verbeteren werknemersklimaat) 

People

Planet Profit

People

Planet Profit

DO=  3P³ 

Participation 

Policy 

Passion  Processes 

Products 

Performance 

Indicators 



 

• Integreren in beleid : Missie - Visie - Strategie   

• (Middel)Lange termijn perspectief 

• Bedrijfsvoering, beleid, proces in vraag stellen 

• Ketenbenadering (buiten grenzen bedrijf kijken) 

• Dialoog en overleg met stakeholders 

• Transparantie in bedrijfsvoering :  rapportering 

• Continue verbetering 

• Meten is Weten 

• Teamwerk  

• Vrijwillig engagement 
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Basiskenmerken DO - beleid 



‘DO’ – managementsystemen 

de keuze… 

• ‘GRI’ – Global Reporting Initiative : 

• United Nations Global Compact 

• ISO 26000 : richtlijn (7 generieke principes, 7 
kernthema’s en 36 subthema’s) - niet te 
certificeren  ; daarnaast ISO 14001 (milieu), ISO 
18001 (veiligheid) , ISO 50001 (energie),….  

• MVO Prestatieladder  : 7 MVO-kernthema’s en 33 
MVO-indicatoren -> 5 niveaus 

• SR10 : compilatie van alle aspecten uit SA 8000 
(Social Accountability), BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) en ISO 26000 

• West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen : 6 
beleidsprincipes en 10 actiethema’s 



Wat als u… 

…kennis kon verwerven via 

netwerking & peterschap 

…kostenefficiënt kon werken 

door zuinig om te springen 

met energie, water en 

grondstoffen. 

…potentiële werknemers kon overtuigen om voor uw 

bedrijf te komen werken 

…elke dag opnieuw mocht samenwerken met 

gemotiveerde, goed opgeleide en 

gelukkige medewerkers die met u 

meedenken 

…kon rekenen op een uitgebreid 

expertisenetwerk  

…uw inspanningen rond duurzaam 

ondernemen in het daglicht kon 

zetten door een label 

…uw processen op een hoger niveau kon 

tillen 
…uw bedrijf veilig 

kon stellen door nu in 

te spelen op de 

uitdagingen van de 

toekomst 

…geholpen zou worden om het bos door 

de bomen te zien rond milieu- en 

welzijnswetgeving 



Hulpinstrumenten voor een 

duurzaamheidsbeleid 

 

• Het West-Vlaams Charter Duurzaam 

Ondernemen  

 

• Star*t to DO  



Het WVCDO : Een sterk partnership 
 
 
• Initiatiefnemers met gedreven werknemers : 

 
 

 

• Ondersteund met deskundigheid via Evaluatiecommissie  en 
Evaluatieteams door: 

– Vlaamse en Provinciale instellingen (vb. Agentschap 

Ondernemen, Diensten Minawa & Milieuvergunningen 

Provincie West-Vlaanderen, OVAM) 

– Sector- (vb Sirris, Essenscia, Centexbel,) en andere 

organisaties (vb SERR, VITO, SdWorx, Prebes,… )  

– Onafhankelijke deskundigen 
 

• Mét en vóór de bedrijven! 



Evolutie ondertekenaars (1993-2015) 

    2008 ->  WVCDO : 

 21 nieuwe deelnemers 

 + 44 bedrijven stappen 

  over van Milieucharter 

naar Charter DO 

 

 

222 ondertekenaars  

sinds de start! 

 

147  ondertekenaars 

Charter DO 
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Evolutie gehonoreerden (1994-2015) 

766 certificaten uitgereikt! 

 

364 certificaten WVCDO  
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53 laureaten vertegenwoordigen een 

tewerkstelling van 16.700 VTE’s 
(2014 : 16200 VTE’s) 
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Enkele deelnemers… 

En vele anderen… 



Het West-Vlaams Charter Duurzaam 
Ondernemen :  

de DO tienkamp ! 



6 beleidsprincipes 

Vrijwillig engagement bedrijf: 
 
• Integratie van Duurzaam Ondernemen in bedrijfsbeleid 

• Invoering relevante prestatie-indicatoren   

• Duurzame groei en continue verbetering 

• Opnemen maatschappelijke verantwoordelijkheid 

• Werken aan conformiteit met wetgeving 

• Open communicatie en dialoog 

• Uitdragen van de voorbeeldfunctie  

 

Concreet:  
Jaarlijkse vertaling van 10 thema’s in doelstellingen/acties 

 



WVCDO  KAPSTOK voor uw duurzaamheidsbeleid 
10 THEMA’S brengen structuur in uw beleid  

CONTINUE VERBETERING 

M
e
te

n
 is

 W
e
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n
  

1. Behoorlijk bestuur 

2. Maatschappelijk engagement 

3. Communicatie en dialoog 

4. Mensvriendelijk ondernemen 

5. Risicobeheersing 
6. Duurzaam investeren, aankopen 

 – en dienstontwikkeling 

7. Ketenbeheer 

8. Klimaatverandering en energie 

9. Kwaliteit van de directe leefomgeving 

10. Duurzame logistiek en mobiliteit 



4. Mensvriendelijk 

Ondernemen 

• Respect voor de werknemer 

• Oog voor de kwaliteit van de arbeid, het 

welzijn van de werknemers, ergonomie,… 

• Gezonde voeding, beweging 

• Het nieuwe werken 

• Diversiteit op de werkvloer 

• Werknemers motiveren, competentie-

analyse, doorgroeimogelijkheden, 

opleidingen  

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kmo-insider.biz/sites/default/files/imagecache/general-large-image/Het_nieuwe_werken-cartoon_2.jpg&imgrefurl=http://www.kmo-insider.biz/nieuws/artikels/acht-partnerorganisaties-stichten-alliantie-rond-het-nieuwe-werken&docid=mktZw1THiK0e4M&tbnid=-Uw5ZAv5QQuL2M:&w=513&h=400&ei=nEE9U5yBLojZPeuRgZAO&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=H7K1a27lxHMBTM&tbnid=fpmmhBKXHaHWKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diversiteitwerkt.be/index.php?id=180&ei=pUI9U8KREM3FPJ2egMAM&bvm=bv.63934634,d.ZWU&psig=AFQjCNGc5q-7WrQuRZMsipcYGTDQQEzboA&ust=1396609986721168
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.ersv.be/cms_files/N-334-Photo.jpg&imgrefurl=http://www.ersv.be/nl/159&docid=lZBH80QsQLHX_M&tbnid=qT5VkbKtT1wAXM:&w=209&h=155&ei=L0Q9U4LeEYSfO4TKgMAB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Trends in de actieplannen 2014-2015 

thema 4: ‘mensvriendelijk ondernemen’  

• Sterke toename acties ‘mensvriendelijk ondernemen’ 

– Competentiematrixen (oa Vleeswaren Depuydt…)   

– Functioneringsgesprekken + opleidingen voor leidinggevenden 

– Opleiding ‘Veiligheid op de werkvloer’ voor leidinggevenden 

(Dupontcheese ) 

– Zelfroosteren (Milcobel Kallo, Parmentier Autobus ) 

– POP’s  

– Tevredenheidsenquetes (oa Betafence, Prosafco, thuiszorgwinkel) 

– Verzuimbeleid -> aanwezigheidsbeleid  

– Aangepast werk na arbeidsongeval ( Vandemoortele ) ! 

 



Trends in de actieplannen 2014-2015 

thema 4 : ‘mensvriendelijk ondernemen’  

– Ergonomie (oa  Biostoom,  Vulkoprin, Daikin, ….) 

– Zelfsturende teams : Grandeco, Bel&B0,  TE Connectivity,… 

– Gezonde voeding en sport : 

• Fit@Ardo 

• Waak : week van gezonde voeding  

• Inagro : (h)eerlijke producten tegen (h)eerlijke prijzen 

• Vives : aanbieden vegetarische maaltijden  

• Comma Merkenmarketeers : week van de gezondheid 

met individuele doelstellingen  

 



Verloop deelname 

Jaarcyclus 

certificatie 

Startjaar 

Ondertekening 



 
Het WVCDO – een sterk netwerk !!! 

Ervaringsuitwisseling - bedrijfsbezoeken 
Netwerkactiviteiten  

 
- Materiaalkringlopen 
- Biodiversiteit 
- Duurzaam personeelsbeleid 
- Ervaringen met 5S 
- Flexibele Mobiliteit 
- Duurzaam Aankopen 
- Jaarlijks :  evoluties in 

reglementering : Milieu, 
Veiligheid, Sociale wetgeving  
 

Gepland oa : 
- LED Verlichting ( 26 november) 
- Prestatie indicatoren 

 
 



Website  
www.charterduurzaamondernemen.be 



Deelnameprijs 

 

 

 

 

 
   

 - Niet commerciële organisaties: lagere prijsklasse 

 - Jaarlijkse indexering, basisindex: 1 januari 2012 

Aantal VTE’s Deelnameprijs 2016  

(excl. BTW) 

< 25  € 730 

25 - <100 € 975 

100 - <250 € 1220 

250 - <500 € 1465 

500 - < 999 € 1950 

>= 1000 € 2150 



… Star*t to DO 
(Lancering eind 2015 ) 

Laagdrempelig 

Op maat 

Actiegericht  

Begeleidingstraject 

 

• KMO’s (< 100 werknemers)sensibiliseren en 

begeleiden bij duurzaam ondernemen 

Traject van drie jaar : PPP 

(Conformiteitsacties) 

Beperkt actieplan 

Betrokkenheid werkvloer 

Meten is weten 

Ervaringsuitwisseling 



 

 

 

 

 

POM West-Vlaanderen 
www.pomwvl.be 

 

p/a : Greenbridge 

Wetenschapspark 1 

8400 Oostende 

 

www.charterduurzaamondernemen.be 

Guido De Roo 

Guido.DeRoo@pomwvl.be 

059 36 99 32 

 

Philippe Tavernier 

(voorzitter evaluatiecommissie) 

Philippe.Tavernier@pomwvl.be 

059  36 99 37 

 

Contact :  



10 redenen om 

deel te nemen 

Structureren 

duurzaamheidsbeleid 

Pragmatisch 

Concreet jaarlijks 
actieplan als kapstok 

Motor voor continue 
verbetering 

Opstap naar ISO, 
GRI,… 

Betrokkenheid 
medewerkers -

teamwork 

Ervaringsuitwisseling 

en voorbeeldfunctie 

+ Netwerk 

Pro-actief :  

Aandacht voor nieuwe 
thema’s 

Inspirerend 

Verbetersuggesties uit 
audits en ondersteuning 

door de POM  

Imago & 

Communicatiemiddel 
naar stakeholders 

Haalbaar voor elke 
organisatie! 


