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COMPOST Hoe distels helpen om
de plastic afvalberg te verkleinen.

MVO Initiatieven van bedrijven en 
hun werknemers in de kijker.

TOEKOMST Belgïe kan centrale rol 
spelen op Europees niveau.
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Duurzame economie

Koen Staut en Toon Wassenberg 
van Aerocircular: “Wij zien 
een vliegtuig als een doos met 
materialen die je opnieuw kan 
gebruiken.”

doe ik dat? Welke alternatieven zijn er voor een bedrijfswagen? Waarom is biodiversiteit belangrijk? Is lokale economie dé oplossing? Wat heeft 

mijn bedrijf met mensenrechten te maken? Hoe breng ik mijn stakeholders samen voor overleg? Zijn er subsidies voor duurzaam ondernemen? 

Waar kan je een MVO-opleiding volgen? Wat is de MVO-scan? Zijn er praktijkvoorbeelden waarop ik me kan baseren? Hoe meet ik mijn CO2-

uitstoot? Welke duurzaamheidsdoelstelling is realistisch? Wat is duurzaam ondernemen? Wat betekent GRI? Is een duurzaamheidsverslag 

wettelijk verplicht? Circulaire economie, wat is dat? Waarom ligt palmolie onder vuur? Bestaan er netwerkorganisaties voor duurzaam 

ondernemen? Wat zijn stakeholders? Hoe maak ik mijn product duurzamer, maar niet duurder? Bestaan er ook lease-fi etsen? Hoe kan ik 

duurzaam zijn in de dienstensector? Wie controleert die duurzaamheidsrapporten? Hoe betrouwbaar is een energielabel? Wat is greenwashing? 

 Wat moet ik me voorstellen bij klimaatneutraal drukwerk? Hoe verminder 

ik mijn energieverbruik? Hoe motiveer ik mijn medewerkers? Hoe houd ik oudere werknemers aan boord? Wat kan mijn bedrijf betekenen voor 

trade? 
 Mijn klanten vragen wat ik rond duurzaamheid doe. Kan ik een certifi caat halen voor duurzaamheid? 

ons op weg zetten met een MVO-strategie? Wat wil duurzaamheid zeggen voor mijn bedrijf? Hoe begin ik aan een duurzaamheidsverslag? 

Waar vind ik een model voor mijn duurzaamheidsverslag? Wat doet de overheid om MVO te stimuleren? Innoveren, hoe doe ik dat? Welke 

alternatieven zijn er voor een bedrijfswagen? Waarom is biodiversiteit belangrijk? Is lokale economie dé oplossing? Wat heeft mijn bedrijf met 

mensenrechten te maken? Hoe breng ik mijn stakeholders samen voor overleg? Zijn er subsidies voor duurzaam ondernemen? Waar kan je een 

MVO-opleiding volgen? Zijn er praktijkvoorbeelden waarop ik me kan baseren? Hoe meet ik mijn CO2-uitstoot? Welke duurzaamheidsdoelstelling 

Bestaat er een toffer woord voor duurzaamheid? Wat is ISO26000 

Hoe kunnen mijn collega’s bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen? Is online communiceren duurzamer dan op papier? Wie kan 

de buurt? Wat is kringloopeconomie?  Wat is cradle to cradle? Hoe kan ik diensten ‘verduurzamen’? Hoe kan ik duurzaam aankopen? Wat is fair 

Hoe motiveer ik mijn medewerkers?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vragen over duurzaam ondernemen?
Vind de antwoorden op MVOVLAANDEREN.be 
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Veel bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties zien in de 
transitie naar een ander model 
enorme kansen. En terecht. 
Organisaties bouwen namelijk 

een competitief voordeel uit in de economie 
van morgen wanneer ze de maatschappe-
lijke vinger aan de pols houden, mee helpen 
denken naar waar onze maatschappij en eco-
nomie evolueert én zich daar tijdig op voor-
bereiden. De economie van de toekomst zal 
duurzaam, inclusief en (sociaal) innovatief 
zijn. De beste modellen voor deze economie 
zijn wellicht een combinatie van kringloop-
denken, gedeelde waardecreatie, creatief 
makerschap en sociale innovatie. 

Samenleving 3.0
Bedrijven en organisaties zoeken naar moge-
lijkheden om zich heruit te vinden. We heb-
ben heel veel initiatieven nodig: van bedrij-
ven, overheden, burgers, ngo’s, onderwijzers, 
wetenschappers, investeerders, bankiers, 
verzekeraars, enz. De Nederlandse profes-
sor Jan Rotmans voorspelt dat we naar een 
samenleving 3.0 evolueren. In vergelijking 
met de vorige eeuw, zitten we nu in een tran-

De samenleving 3.0: hoe ziet ze 
eruit en hoe geraken we daar?

sitie van ‘overheid’ naar ‘onderheid’ (die faci-
liteert in plaats van reglementeert) en  van 
‘onderdanen’ naar ‘overdanen’ (die zelf het 
initiatiefrecht gaan opeisen, onderling ver-
trouwen hebben in elkaar en zo de nieuwe 
orde gaan bepalen). De vernieuwende niche-
initiatieven moeten opgeschaald worden en 
er zal ook aan de knoppen van het regime 
moeten gedraaid worden. Toch als we ieder-
een willen meekrijgen in een toekomst van 
duurzaam produceren én consumeren. 

Steeds meer individuen, groepen en organi-
saties beseffen dat ze deze maatschappelijke 
uitdaging niet alleen kunnen oplossen, maar 
dat - integendeel - de inzet van vele actoren nodig 
is om tot een systeemverandering te komen. 
Daarom wordt steeds meer belang gehecht aan 
multi-actor samenwerking. Ook bedrijven zijn 
zich daarvan meer en meer bewust en zoeken 
actief de samenwerking met anderen op, onder 
meer in het kader van ‘open innovatie’-trajecten. 

Helpen opschalen via SDG’s
Als actiegericht netwerk wil The Shift helpen 
bij het opschalen van deze vernieuwende 
businessmodellen, bijvoorbeeld via Green 
Deals met de overheid, samenwerking tussen 

‘unusual suspects’, circulaire aankopen en 
recyclage, duurzaam investeren, enz. In deze 
bijlage volgen enkele mooie voorbeelden.

De agenda van de zeventien Sustainable 
Develoment Goals (SDGs) is een belangrijk 
instrument voor deze samenwerking. Het 
is een wereldwijde, globale duuraamheidsa-
genda die zeventien prioriteiten bevat. Deze 
gaan onder meer over het bannen van de 
honger en armoede, de naleving van de men-
senrechten en de gendergelijkheid, de strijd 
tegen de beschadiging van onze planeet, eco-
nomische groei in harmonie met de natuur 
en een vredevolle, en een correcte en inclu-
sieve maatschappij. 

Nu is het aan ons
Het succes van deze aanpak hangt volledig 
van ons af. Kunnen we samen een diepge-
wortelde cultuur van duurzaamheid ontwik-
kelen, of we nu aan het hoofd staan van een 
bedrijf, een vereniging of een gezin? De over-
gang kan niet gebeuren zonder een radicale 
verandering in ons bewustzijn, onze manier 
van leven, consumeren en produceren. We 
hopen alvast dat deze bijlage inspirerend en 
motiverend zal zijn.

The Shift is het Belgisch verzamelpunt voor duurzaamheid. Samen met zo’n 350 leden wil 
het de transitie naar een duurzamere samenleving en economie helpen realiseren. 
Uitleg door co-executive officers Sabine Denis en David Leyssens.
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Energie

Chris Prengels legt 
uit hoe we duurzame 
energie ook tot in 
de meest afgelegen 
gebieden ter wereld 
kunnen brengen.
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Voeding

Stijn De Pourcq 
gaat dieper in op 
het potentieel voor 
verduurzaming in de 
aardappelsector.
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Kleding

Ontdek waarom 
de vraag naar 
duurzame werk- en 
veiligheidskleding 
toeneemt.
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Sabine Denis
Co-executive 
officer The Shift

David 
Leyssens
Co-executive 
officer The Shift

GREEN DEAL
GREENDEALS.BEGREENDEALS.BE

DEPARTEMENT
OMGEVING
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De volgende generaties heb-
ben recht op een leven in 
een gezonde en welvarende 
omgeving. Daarom dienen 
we onze economische wel-

vaart en groei af te stemmen op het milieu en 
de grondstofb ehoeften van deze economie. 
De Green Deal is een nieuw Vlaams instru-
ment dat hierbij kan helpen.

De Green Deal stimuleert het concurrentie-
vermogen van de economie door haar innova-
tiekracht, creativiteit en ondernemerschap 
te verhogen. Het helpt bedrijven en organisa-
ties om heldere en duurzame doelstellingen 
te realiseren. Dat kan gaan om producten en 
diensten op het gebied van mobiliteit, grond-
stoff en, biodiversiteit, water, energie, klimaat, 
voedsel, ruimte, bouw, biobased economy, enz. 

De Green Deal is een initiatief van het 
Departement Omgeving voor een groenere 
Vlaamse economie. De vrijwillige overeen-
komst tussen (privé)partners en de Vlaamse 
overheid streeft milieudoelen na die gepaard 
gaan met een verhoogde competitiviteit en 
een goede bedrijfsvoering. Het is een inspan-
ningsverbintenis, geen resultaatsverbinte-
nis. De overeenkomst bevat een duidelijke 
rolverdeling, de verwachte resultaten en de 
hieraan gekoppelde acties en tijdsplanning. 

KMO’s moeten vandaag meer 
dan ooit rekening houden 
met duurzaamheid en zorg 
voor de mens en het milieu. 
Heel wat multinationals leg-

gen sociale voorwaarden en milieueisen op 
aan hun partners en leveranciers. Daarnaast 
beoordelen consumenten naast prijs, kwali-
teit en dienstverlening steeds vaker het ethi-
sche karakter van een bedrijf alvorens tot een 
aankoop over te gaan. Ook investeerders kij-
ken niet meer alleen naar de fi nanciële moge-
lijkheden van een bedrijf. Bedrijven hebben 
er dus alle belang bij om een duurzaamheids-
beleid te integreren in hun bedrijfsstrategie. 

Wat is MVO?
De Europese Commissie stelde in haar ‘ver-
nieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevor-
dering van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’ voor om maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (MVO) te defi niëren 
als ‘de verantwoordelijkheid van bedrijven 
voor het eff ect dat ze op de samenleving heb-
ben’. In de praktijk wordt MVO door bedrijven 
ingevuld door aandacht voor mensenrech-
ten, consumentenbelangen en sociale, ethi-
sche en milieukwesties te integreren in hun 
bedrijfsstrategie en dat in nauwe samenwer-
king met hun stakeholders. 

Hoe start je als bedrijf met MVO?
Heel wat bedrijven onderschrijven het belang 
van duurzaam ondernemen, maar slagen er 
niet in om zelf een MVO-beleid te integreren 
in hun dagelijkse werking. Het begint alle-
maal bij een goed inzicht in de impact van de 
bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maat-
schappij en hierover openlijk te communice-
ren naar de buitenwereld. De volgende stap is 
om de negatieve eff ecten op te sporen, te voor-
komen en te verminderen. Sommige bedrij-

ven gaan hierin nog een stuk verder en gaan 
vanuit hun expertise op zoek naar oplossin-
gen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze 
oplossingen kunnen op termijn economische 
waarde creëren en tegelijkertijd een positieve 
impact hebben op de maatschappij. 

Meerwaarde maximaliseren
Waar bedrijven in het verleden voorname-
lijk gericht waren op hun klanten en aan-
deelhouders, gaan ondernemingen met 

een MVO-beleid een stuk verder. Zij willen 
immers zo veel mogelijk meerwaarde creëren 
voor al wie betrokken is bij hun bedrijfsacti-
viteiten: klanten, leveranciers, aandeelhou-
ders, medewerkers en bij uitbreiding de hele 
maatschappij. Bedrijven vullen hun MVO-
intenties concreet in door hun CO2-uitstoot 
te beperken, hun energie-effi  ciëntie te verho-
gen, samen te werken met sociale werkplaat-
sen, te investeren in opleidingen voor mede-
werkers, een diversiteitsbeleid te integreren 
in hun HR-strategie, circulaire businessmo-
dellen op te zetten, enz. 

Wat is de meerwaarde van MVO
voor bedrijven? 
MVO biedt ondernemingen een concurren-
tieel voordeel en marktopportuniteiten. Een 
positief imago, aandacht voor werkbaarheid 
en verbetering van de reputatie vergroten 
immers de aantrekkelijkheid als werkge-
ver. Met de nakende krapte op de arbeidsmarkt 
is dat geen overbodige luxe.  Een doordacht 
stakeholderbeleid draagt ook bij tot een betere 
klantenbinding. Dat wordt steeds belangrij-
ker in een digitale wereld waarin je alles kan 
kopen, waar en wanneer je maar wilt.

Twee Green Deals werden dit jaar 
afgesloten: Green Deal Gedeelde 
Mobiliteit en Green Deal Circulair 
Aankopen.  

Green Deal Gedeelde Mobiliteit
De Green Deal Gedeelde Mobiliteit werd 

in maart 2017 door 83 partners, waaronder 
drie ministers, ondertekend. Het doel is om 
de implementatie van gedeelde mobiliteit te 
versnellen. Bedrijven, overheden en burgers 
worden gestimuleerd en ondersteund om 
hun mobiliteit duurzamer te organiseren 
door gebruik te maken van autodelen, fi ets-
delen en carpoolen. Meer autodelen en car-
poolen moet het aantal autokilometers doen 
dalen. Een verminderde CO2-uitstoot leidt 
tot een betere luchtkwaliteit en komt zo het 
klimaat ten goede. Daarnaast biedt minder 
autobezit kansen voor een duurzamer ver-
plaatsingsgedrag, maar ook voor een betere 
leefomgeving en beter gebruik van de open-
bare ruimte (minder parkeerdruk). 

Green Deal Circulair Aankopen
Meer dan 130 organisaties en bedrij-

ven hebben op 8 juni 2017 hun handtekening 
gezet onder de ‘Green Deal Circulaire Aanko-
pen’. Samen engageren ze zich, via hun aan-
koopbeleid, om meer werk te maken van een 

circulaire economie. Voorbeelden hiervan 
zijn: kiezen voor herbruikbare materialen, 
delen van middelen of producten of aanko-
pen van het gebruiksgenot van een product 
in plaats van het product zelf. Het systeem 
van de circulaire economie richt zich op het 
maximaal sluiten van materiaalkringlopen, 
bijvoorbeeld door hergebruik of recyclage van 
producten en grondstoff en met een mini-
maal waardeverlies. 

Overheden, bedrijven en andere organi-
saties die circulair aankopen, spelen een 
cruciale rol. Een grote vraag naar circulaire 
producten, diensten en verdienmodellen sti-
muleert namelijk de overgang naar een circu-
laire economie.

Nieuwe ideeën
De voorbeelden van de twee overeenkomsten 
tonen aan dat Green Deals een laagdrempelig 
maar krachtig instrument is om samen met de 
overheid afspraken te maken en obstakels te 
overwinnen. De resultaten van een Green Deal 
worden publiek gemaakt zodat anderen van de 
informatie kunnen gebruikmaken en leren. 
Wie zelf een idee heeft of een Green Deal wil 
opstarten, kan terecht bij het Green Deal loket.

redactie.be@mediaplanet.com

Bram Thiry
redactie.be@mediaplanet.com

Nieuw Vlaams instrument 
helpt bedrijven om duurzame 
doelstellingen te realiseren

Hoe start je als bedrijf met MVO?
Steeds meer bedrijven kiezen, al of niet onder druk van hun leveranciers, om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. Maar hoe kan je als organisatie een duurzaamheidsbeleid opzetten dat 
ook een meerwaarde creëert voor aandeelhouders?

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit
heeft als doel om bedrĳ ven, overheden en burgers 
te stimuleren om hun mobiliteit duurzamer te 
organiseren door gebruik te maken van autodelen, 
fi etsdelen en carpoolen.

Heel wat bedrĳ ven 
onderschrĳ ven het belang 
van duurzaam ondernemen, 
maar slagen er niet in om zelf 
een MVO-beleid te integreren 
in hun dagelĳ kse werking.



INSPIRATIE

4    WWW.DUURZAMETOEKOMST.BE MEDIAPLANET

Van distel tot compost
“De hernieuwbare en composteerbare zak-
ken op basis van kardoenzaalolie zijn ideaal 
om op een hygiënische manier organisch 
afval te sorteren. Als je ze bovendien gebruikt 
in een speciaal hiervoor ontwikkeld geventi-
leerd keukenemmertje, dan gaan ze het rot-
tingsproces tegen en heb je merkbaar minder 
onaangename geurtjes, minder insecten en 
minder schimmelvorming.”

Erik: “Na een aantal dagen is het zakje vol, 
knoop je het dicht en gooi je het in de gft-bak. Zo 
houd je ook die bak proper. En in de composteer-
installatie vergaan ze samen met het organisch 
afval tot compost, een natuurlijke bodemverbe-
teraar. Organische recyclage op zijn best!”

Alternatieven voor 
niet-afbreekbare producten
“We blijven ook zoeken naar alternatieven 
voor andere plastic producten die vaak bij 
het organisch afval terechtkomen, zoals bij-
voorbeeld de groenten- en fruitzakjes in de 
supermarkt. Zakjes op basis van kardoen-
zaadolie veroorzaken geen problemen bij de 
compostering en ze laten in compost geen 
micro-plasticdeeltjes achter die zich gedu-
rende honderden jaren kunnen opstapelen in 
de bodem”, aldus Vanderlinden.

“Onze zakjes houden groenten en fruit zelfs 
langer vers in de koelkast omdat ze water-
dampdoorlatend zijn, en zo condensatie en 
voortijdige rotting vermijden. Vervolgens 

kan je ze een tweede leven geven voor het sor-
teren van organisch afval. We bedachten ook 
alternatieven voor plastic hondenpoepzakjes 
en plastic tuinfolie.”

“Onze materialen komen van het veld en 
onze producten eindigen ook weer op het veld 
als compost. Het is immers belangrijk om in 
elke schakel van de keten de weg van de laagste 
impact te kiezen. Duurzaamheid zit niet enkel 
in woorden, maar ook in daden. Op 1 oktober 
nemen wij trouwens deel aan de Open Bedrij-
vendag. Dan kan je in onze fabriek in Herent 
komen kijken hoe alles effectief in zijn werk 
gaat”, besluit Vanderlinden.

Via het carpoolplatform car-
pool.be van Taxistop en de 
bijhorende applicatie kunnen 
pendelaars zeer eenvoudig 
afspreken om te carpoolen. 

Bedrijven kunnen er hun werknemers belo-
nen voor hun duurzame verplaatsingen en 
de werknemers zelf kunnen er een fiscaal 
attest genereren waardoor ze recht heb-
ben op een verhoogde vrijstelling op woon-
werkverkeer. We vragen meer uitleg aan 
gebruiker Anton Goethals (Atlas Copco).

Wat is carpool.be en waarvoor 
gebruik je het?
“Samen met Taxistop werken wij ons car-
poolbeleid uit. Carpool.be is een portaal dat 
toelaat om carpoolgegevens te registreren en 
als wettelijk bewijsmateriaal te gebruiken 
voor de belastingaangifte. Bovendien laat het 
toe om eventueel nieuwe carpoolpartners 
te vinden. Intussen maak ikzelf al zo’n drie 
maanden gebruik van carpool.be en zijn er 
al meer dan honderd medewerkers van ons 
bedrijf geregistreerd als gebruiker.”

“Vooral voor hen die hun woon-werkverkeer 
forfaitair aangeven, is het een groot voordeel. 
Zo krijg je dankzij het fiscale attest een ver-
hoogde vrijstelling tot bijna honderd procent. 
Ik ben er dus van overtuigd dat er zich op ter-
mijn ook nieuwe profielen zullen aanmelden. 

I eder jaar komt bijna tien miljoen 
ton niet-afbreekbare plastics in 
onze zeeën en oceanen terecht, met 
een ‘plastic soep’ tot gevolg. Minder 
bekend is dat dit ook dreigt te gebeu-

ren op het land, in onze bodem. Er bestaan 
nochtans alternatieven voor niet-afbreekbare 
plastics. Meer uitleg door Erik Vanderlinden, 
CEO van The Compost Bag Company.

“Het is perfect mogelijk om composteer-
bare plastic zakken en folies te maken uit 
kardoenzaadolie. Kardoen is een distel die 
wordt gewonnen op dorre gronden in Sardi-
nië en die geen irrigatie of bemesting vereist. 
Daarmee is het bijzonder duurzaam. Maar 
het heeft ook grote socio-economische voor-
delen: de lokale boeren kunnen er nauw bij 
betrokken worden en varen er wel bij, net 
zoals de productiearbeiders in een door werk-
loosheid geteisterde streek”, opent Erik.

Atlas Copco is immers op de hoogte van ons 
initiatief. Hoe meer mensen er toetreden, hoe 
efficiënter we zullen worden.”

Wordt dit aangemoedigd door 
je werkgever?
“Ons bedrijf geeft alle ruimte aan werknemers 
om zelf met initiatieven te komen om op een 
duurzame manier naar het werk te komen. 
We merken dat er steeds meer inspanningen 
worden geleverd om carpooling te stimuleren. 
Recent werden er zelfs speciale carpoolplaat-
sen voorzien op onze personeelsparking, ten 
koste van de managementparking.”

“Daarnaast zijn we zeker dat wie zich regis-
treert als carpooler steeds thuis geraakt, wan-
neer dat door omstandigheden toch niet zou 
lukken via carpooling. Het bedrijf heeft met 
MyMobiCalendar, de multimodale tool van 
Taxistop, bovendien een instrument in han-
den dat het mobiliteitsmanagement vereen-
voudigt en dat een zicht geeft op de mobili-
teitskeuzes van de werknemers én de impact 
van het beleid. Los van de steun van onze 
werkgever heeft carpoolen echter ook op zich 
heel wat voordelen, zowel op financieel vlak 
als op het vlak van efficiëntie.”

Hoe werkt het precies?
“Er is enerzijds de algemene website carpool.
be en anderzijds een bedrijfsportaal dat zich 

specifiek richt op de werknemers van onze 
vestiging in Wilrijk. Dat bedrijfsportaal is 
verder verfijnd door onze eigen personeels-
dienst. Iedere werknemer van Atlas Copco 
kan er zich registreren en zijn carpoolkalen-
der bijhouden. Daarnaast is er voor iedereen 
een heel praktische mobiele applicatie voor 
smartphones, die heel wat van mijn collega’s 
gebruiken. Je kan dus op ieder moment zelf 
kiezen via welk kanaal je toegang wenst, 
afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren.”

“Eenmaal je geregistreerd bent, is het abso-
luut niet veel werk om alles bij te houden. 
Alles is immers zeer intuïtief. Op het einde 
van het jaar kan je met één simpele klik een 
fiscaal attest genereren dat aantoont hoeveel 
dagen je effectief hebt gecarpoold en op hoe-
veel verhoogde vrijstelling op woon-werkver-
keervergoeding je dan wettelijk recht hebt.”

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Website en app
maken carpoolen eenvoudiger

“Met distels de 
plastic afvalberg verkleinen”

Ken je VentiMax® en de 
Compost Bags® nog niet? Ga naar

WWW.COMPOSTBAG.EU/DEMORGEN

en maak kans op een gratis starterspakket.

Erik 
Vanderlinden
CEO The 
Compost Bag 
Company 

Op het einde van het jaar 
kan je met één simpele klik 
een fiscaal attest genereren 
dat aantoont hoeveel dagen 
je effectief hebt gecarpoold.

Anton Goethals
Gebruiker carpool.be bĳ Atlas Copco

WWW.CARPOOL.BE

Kardoen is een distel die 
wordt gewonnen op dorre 
gronden in Sardinië en die geen 
irrigatie of bemesting vereist. 
Kardoenzaadolie wordt gebruikt 
als basis voor composteerbare 
plastic zakken en folies.
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D oor te investeren in projecten die 
een antwoord bieden op sociale 
en duurzame uitdagingen bekom 

je naast een financieel rendement ook een 
enorm maatschappelijk rendement. Meer uit-
leg door Dirk Dalle, directeur van Hefboom.

“Hefboom is coöperatief georganiseerd. 
Onze middelen worden samengebracht door 
onze aandeelhouders die bestaan uit parti-
culieren en organisaties uit het middenveld, 
zoals gewone bedrijven, sociale bedrijven, 
werkgevers- en werknemersorganisaties, 
instellingen allerhande, enz. We worden dus 
breed gedragen”, zegt Dalle.

Maatschappelijke projecten
“De middelen die we ter beschikking krijgen, 
gebruiken we om maatschappelijke projecten 
te financieren. Zo investeren we bijvoorbeeld 
in beschutte en sociale werkplaatsen, organi-
saties die gelijke kansen stimuleren, sociale 
huisvesting en groene energie. Daarnaast 
bieden we microkredieten en begeleiding aan 

voor starters die normaal geen toegang heb-
ben tot bankkredieten. Op jaarbasis investeren 
we voor zo’n zeven tot vijftien miljoen euro.”

Dalle: “Als specialist in maatschappelijke 
projecten zijn wij zeer goed vertrouwd met deze 
sectoren. Onze professionele kredietmensen 
kennen zowel de financiële als de maatschap-
pelijke aspecten en risico’s door en door. Zo 
kunnen ze goed inschatten welke organisaties 
een groot potentieel hebben en dus interessant 
zijn om in te investeren. Na hun eerste beoorde-
ling en selectie beslist een kredietcomité welke 
projecten finaal in aanmerking komen.”

Draagvlak verder vergroten
“We hebben zeer trouwe aandeelhouders, 
waarvan sommigen erg grote bedragen ter 
beschikking stellen en dat ook in de toekomst 
willen blijven doen. Toch is het ook belang-
rijk dat we nieuwe mensen blijven betrekken 
om zo het maatschappelijk draagvlak nog 
verder te vergroten. We merken alvast dat de 
interesse hierin blijft toenemen.”

D e evolutie naar een échte circulaire 
economie houdt nog heel wat uit-
dagingen in, maar betekent vooral 

ook een enorm economisch potentieel. Meer 
uitleg door Karl Vrancken, research manager 
sustainable materials bij VITO.

“De grootste uitdaging voor de circulaire eco-
nomie is om verder te kijken dan het sluiten van 
de materialenkringloop. We zijn al heel wat jaren 
bezig met gescheiden inzameling en ophaling 
met het idee dat we materialen moeten recy-
cleren. Vaak gaat het echter over downcycling, 
waarbij laagwaardigere producten worden 
gemaakt op basis van het ingezamelde materi-
aal. Hierbij gaat nog te veel materiaal verloren.”

Hoogwaardige recyclage
“Het doel moet zijn om te evolueren naar 
een meer hoogwaardige recyclage én om er 
daarnaast voor te zorgen dat de materialen 
en producten niet of later in de recyclageke-
ten terechtkomen. Dat kan onder meer door 
producten op een andere en efficiëntere 
manier te gaan beheren en gebruiken én ook 
door gedeeld gebruik.”

“Er is een absolute nood aan betere sorteer-
technieken. De vermindering van de kwaliteit 
bij recyclage heeft er immers vaak mee te maken 
dat we de onzuiverheden niet volledig uit de 
materialen kunnen halen. Er komen geluk-
kig alsmaar geavanceerdere technieken op de 
markt die kleine onzuiverheden beter herken-
nen en toelaten om gemengde stromen beter 

van elkaar te scheiden. Voor wat betreft het delen 
van producten is vooral de rol van de gebruikers-
platformen zeer belangrijk. De aantrekkelijkheid 
hiervan hangt eerder af van de gebruiksvriende-
lijkheid van het platform dan van de gedeelde 
producten. Vanuit het Steunpunt Duurzaam 
Materialenbeheer (SuMMa) maakten we enkele 

jaren geleden een inschatting van het economi-
sche potentieel. Hieruit bleek dat de circulaire 
economie 2,3 miljard euro toegevoegde waarde 
kan opleveren voor Vlaanderen en dat er 27.000 
nieuwe jobs kunnen worden gecreëerd.”

“De circulaire economie zal mogelijk ook 
enkele andere economische activiteiten vervan-
gen. Als we producten langer gebruiken, hebben 
we ook minder snel nieuwe producten nodig. 
Omdat we vandaag nog veel producten importe-
ren, situeert dit verlies zich vooral in het buiten-
land. De circulaire economie zal dus een positief 
effect hebben voor Vlaanderen en onze internati-
onale positie versterken. We zullen immers min-
der afhankelijk worden van import.”

T iger Power ambieert als Vlaamse inno-
vatieve start-up om een positieve socio-
economische impact te creëren door 

het opzetten van kleine performante energie-
centrales in afgelegen dorpen in Indië en Sub-
Sahara Afrika. Van de 1,3 miljard mensen op 
aarde die geen toegang hebben tot elektriciteit 
leeft namelijk een groot deel in die twee regio’s. 
Meer uitleg door CEO Chris Prengels.

“Het uiteindelijke doel is om de klassieke 
dieselgeneratoren te vervangen door een ener-
giesysteem dat honderd procent duurzaam, 
maar ook schaalbaar is, economische activi-
teiten kan ondersteunen en dat vanop afstand 
kan worden bediend”, opent Prengels.

Modulair en schaalbaar
“Op technisch vlak heeft ons werk geresul-
teerd in de ontwikkeling en commercialisa-
tie van een innovatief ‘plug & play’-concept. 
Ieder element is bewust klein gehouden, en 
om het businessmodel haalbaar te maken, 
hebben we geopteerd voor standaardsys-
temen die bestaan uit modulaire bouwste-

nen. Die kunnen we dan per project in een 
bepaalde configuratie opstellen en opscha-
len. Dat laatste is immers noodzakelijk omdat 
mensen, van zodra ze toegang hebben tot 
energie, ook steeds meer gaan verbruiken.”

Prengels: “We willen portfolio’s ontwikke-
len van meerdere projecten in een bepaalde 
regio die telkens dezelfde bouwstenen bevat-
ten. Op die manier wordt het technische con-
cept zeer duidelijk voor banken, investeerders 
en lokale autoriteiten. Dat zorgt ervoor dat we 
sneller goedkeuring kunnen krijgen en grotere 
fondsen kunnen aantrekken om vervolgens 
stap per stap kleine projecten te realiseren.”

Donoren in contact met begunstigden
“Voor de financiering van onze projecten 
gaan we, naast de meer klassieke vormen 
van financiering, ook crowdfundingcampag-
nes opzetten. Daarbij brengen we elke donor 
rechtstreeks in contact met de begunstigde 
gezinnen ter plaatse, net zoals dat gebeurt bij 
Foster Parents. Zo kunnen ze de impact van 
hun donatie en de evolutie die deze gezinnen 
hierdoor maken zelf opvolgen.”

Maatschappelijke projecten bieden dubbel rendement

Circulaire economie maakt Vlaanderen competitiever

Duurzame energie, nu ook voor de meest afgelegen gebieden

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Chris Prengels
CEO Tiger Power

Karl Vrancken
Research manager sustainable materials bĳ VITO

Dirk Dalle
Directeur Hefboom

WWW.TIGERPOWER.EU

WWW.HEFBOOM.BE 

WWW.VITO.BE

De middelen die we 
ter beschikking krijgen, 
gebruiken we om 
maatschappelijke projecten 
te financieren.

Van de 1,3 miljard mensen 
op aarde die geen toegang 
hebben tot elektriciteit leeft 
een groot deel in Indië en 
Sub-Sahara Afrika.

De circulaire economie 
kan 2,3 miljard euro 
toegevoegde waarde 
opleveren en 27.000  
nieuwe jobs creëren.
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Koen: “Er is in de luchtvaart een enorme 
behoefte om een bestemming te zoeken voor 
vliegtuigen die aan het einde van hun levens-
duur komen. Wereldwijd zijn reeds een hon-
derdtal bedrijven actief op deze markt, maar 
deze richten zich allemaal op de ‘factual end 
of life’. Het gaat daarbij om vliegtuigen die 
echt volledig opgevlogen zijn en vaak zelfs 
niet meer mogen opstijgen. Deze bedrijven 
kopen deze vliegtuigen als schroothandelaar 
en halen er wat onderdelen uit die ze kunnen 
vermarkten. Het probleem is dan dat ze ach-
teraf met heel wat ‘afval’ zitten, waarvan de 
waarde onderbenut blijft.”

Toon: “Wanneer je wacht tot een vliegtuig 
dertig of 35 jaar oud is, dan rest er slechts hier 
en daar nog iets dat bruikbaar is in de lucht-
vaart. Met al de rest kan je niets anders meer 
doen dan het recycleren. De circulaire econo-
mie gaat er echter om dat we grondstoffen en 
materialen zo lang mogelijk in de kringloop 
houden. Het doel moet dus in eerste instantie 
zijn om onderdelen te hergebruiken.”

Focus op hergebruik van 
luchtwaardige delen

Koen: “Daarom benaderen wij deze markt 
anders en positioneren wij ons wat vroeger 
in de levensduur van het vliegtuig. Wij rich-
ten ons op vliegtuigen die tussen de vijftien 
en twintig jaar oud zijn, want die vliegtuigen 
hebben heel wat onderdelen die nog zeer 
waardevol zijn in de luchtvaart. Daarbij denk 
ik bijvoorbeeld aan de motoren, landingsge-
stellen,… Wij zien een vliegtuig als een doos 
met materialen. Hierdoor creëren we een 
waarde in de tweedehandsmarkt van onder-
delen.”

Toon: “Ons opzet is om onderdelen in de 
eerste plaats luchtwaardig te houden voor de 
eigenaar, wat impliceert dat wij nooit vlieg-

tuigen opkopen. We zijn louter een dienstver-
lener. We halen alle nog voor de luchtvaart 
bruikbare onderdelen van het vliegtuig af, 
demonteren, controleren, verpakken en cer-
tificeren deze onder de juiste procedures op 
onze site in Oostende, met een logboek en de 
juiste documenten, en stockeren deze dan 
gebruiksklaar.”

Wet van vraag en aanbod 
uitschakelen

Koen: “Dat geeft ons de mogelijkheid om 
klanten zeer snel verder te helpen, wanneer 
ze door een defect of schade zeer snel nood 
hebben aan bijvoorbeeld een motor of een 
landingsgestel. Wij hebben deze klaar liggen 
en kunnen deze snel verschepen naar de loca-
tie van het defecte vliegtuig. Dat is uiteraard 
zeer kostenefficiënt.”

“Een operator van een vloot die bijvoor-
beeld een acute nood heeft aan een motor die 
gewaardeerd staat op 1,5 miljoen dollar, zal 
bereid zijn om tot 2,5 miljoen dollar te betalen 
voor diezelfde motor. Tijd is immers geld en 
vertragingen kosten de sector veel geld. Een 
operator die motoren dus op de balans houdt, 
conserveert en luchtwaardig houdt, schakelt 
hiermee de wet van vraag en aanbod uit op 
de markt van tweedehandsonderdelen in de 
luchtvaart én wordt meteen ook groener.”

Te veel waardevolle materialen 
gaan nog verloren

Toon: “Wat overblijft, wordt klassiek gezien 
als schroot en met een betonschaar in stuk-
ken geknipt. Die brokken gaan dan mét alle 
materialen die er nog aanhangen naar de 
recyclage. Hierbij heeft men dan enorm veel 
gemengde materialen (kunststof, kabels, 
textiel, metalen,…) waarvan er in het recy-
clageproces slechts een beperkte hoeveel-
heid, zoals aluminium en koper, nog worden 

“Wij zien een vliegtuig 
als een doos met 
materialen”
Ieder jaar worden 3.000 tot 4.000 passagierstoestellen uit gebruik genomen. 
Deze toestellen bevatten heel wat hoogwaardige materialen en onderdelen, 
waardoor ze enorme opportuniteiten bieden voor de circulaire economie. 
Koen Staut en Toon Wassenberg van Aerocircular staan ons te woord.

Voor meer praktijktoepassingen binnen de circulaire economie, ga naar  www.duurzametoekomst.be

gescheiden. Dat is enorm jammer, want een 
vliegtuig is nu eenmaal een vliegende doos 
hightech die tal van hoogwaardige materia-
len bevat die speciaal gemaakt zijn om licht, 
temperatuur-, brand- en drukbestendig te 
zijn.”

Nichemarkten bieden een groot 
potentieel

Toon: “Veel materialen die op deze klassieke 
manier verloren gaan, kunnen perfect een 
andere bestemming krijgen. Zo bestaat er 
bijvoorbeeld een nichemarkt van luchtvaart-
fans die interesse hebben in ornamenten, 
meubels en gadgets die te maken hebben met 
de luchtvaart. Er bestaan ook bedrijven die 
reistassen maken van de bekleding van pas-
sagiersstoelen. Andere designfirma’s bouwen 
trolleys om tot barkasten en barmeubels.”

“Ook uit de veiligheidsvesten, de glijbanen 
en de reddingsboten kan men allerlei nieuwe 
producten maken. Er bestaat zelfs een Brugse 
firma die duurzame vloermatten voor inten-
sief gebruik maakt uit vliegtuigbanden. Dat 
zorgt ervoor dat die banden niet meteen naar 

Veel materialen die op de 
klassieke manier verloren 
gaan, kunnen perfect een 
andere bestemming krijgen.

Toon Wassenberg

Er is in de luchtvaart een 
enorme behoefte om een 
bestemming te zoeken 
voor vliegtuigen die aan het 
einde van hun levensduur 
komen.

Koen Staut
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de eindverwerking moeten en de grondstof-
fen waaruit ze bestaan eerst nog tien tot 
twintig jaar kunnen gebruikt worden in die 
toepassing.”

Metalen hebben mits een goede 
scheiding veel waarde

Koen: “Alleen al de romp van een vliegtuig 
bestaat uit verschillende legeringen van alu-
minium die samenzitten. Hoe beter we die 
scheiden, hoe meer ze waard zijn. De grote 
spelers in de markt zijn dan erg geïnteres-
seerd om ze als secundaire grondstoffen voor 
hun aluminiumproductie aan te kopen. Ze 
kosten hen tot negentig procent minder aan 
energieverbruik dan wanneer ze aluminiu-
mertsen smelten. Op die manier wint ieder-
een en past ons concept perfect in de circu-
laire economie.”

Toon: “Aluminium kan altijd terug voor bijna 
honderd procent worden gesmolten. Er gaat 
dus niets verloren, buiten dan de zuiverheid. 
Er bestaan immers veel soorten legeringen. 
Wanneer je die smelt, krijg je een mix van 

legeringen waardoor de kwaliteit achteruit 
gaat. Ons doel is om het aluminium zo veel 
mogelijk op het niveau van de legering te 
scheiden, zodat het aluminium dat er terug 
uit wordt gewonnen zo hoogwaardig moge-
lijk is. Een vliegtuig bevat ook heel wat zeld-
zame metalen. Dat zijn geen grote volumes, 
maar toch loont het de moeite om deze pro-
beren te scheiden. In de motoren zitten dan 
weer heel wat gegeerde metalen die bestand 
zijn tegen extreem hoge temperaturen en 
die in heel wat hoogtechnologische toepas-
singen kunnen worden hergebruikt. Een pas-
sagiersvliegtuig bevat bovendien tientallen 
kilometers aan kabels en heel wat elektro-
nica. Door deze terug gescheiden op de markt 
te brengen, vinden we kopers die bereid zijn 
om hier een correcte prijs voor te betalen.”

Toepassingen en 
scheidingstechnieken blijven 

evolueren

Koen: “We veranderen schroot in een grond-
stof en proberen voor ieder materiaal dat niet 
als onderdeel kan worden gebruikt de beste 

bestemming te vinden. Dat is uiteraard een 
permanente oefening, want er ontstaan 
steeds nieuwe toepassingen die alsmaar ren-
dabeler zijn.”

Toon: “Ook wordt er zeer intensief gezocht 
naar betere manieren om materialen te 
scheiden en te recycleren. Zo zullen in de toe-
komst ook heel wat kunststoffen een waarde-
volle bestemming kunnen krijgen, daar waar 
dat vandaag vaak nog niet altijd mogelijk is. 
We trachten in dat kader samen met onder-
zoeksinstellingen te zoeken naar wat er nog 
mogelijk is.”

Vlaamse start-up met 
grote plannen

Koen: “Aerocircular is een start-up in volle 
ontwikkeling. Onze vergunningsaanvragen 
wachten op goedkeuring, daarna beginnen 
we onze infrastructuur te bouwen en tegen 
het einde van het jaar zullen we operationeel 
zijn. Dankzij het algemene bewustzijn rond 
het circulaire gedachtegoed krijgen we alvast 
alle wind in de zeilen, ook qua financiering. 

Op korte termijn is het de bedoeling om onze 
klanten een economisch verdienmodel aan 
te bieden, maar op lange termijn willen we 
de pionier zijn die nu al inspeelt op een wet-
geving die het in de toekomst verplicht zal 
maken voor vliegtuigen om circulair te zijn.”

“In onze vestiging in Oostende zullen we 
ons focussen op passagiersvliegtuigen, maar 
we hebben ook plannen op de markt van de 
jachtvliegtuigen. Zowel heel wat Europese 
als Arabische landen zijn immers hun vloot 
van militaire toestellen aan het herorgani-
seren, wat in combinatie met de volumes 
van de passagiersvliegtuigen zeker ook nog 
een opportuniteit biedt. Bovendien toonde 
een studie onlangs aan dat ook de vloot van 
privéjets binnen de komende vijftien jaar zal 
worden vervangen. Er wordt van deze vlieg-
tuigen immers verwacht dat ze ‘state of the 
art’ zijn. Ook daar zien we dus nog heel wat 
potentieel.”

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Koen Staut en Toon Wassenberg van Aerocircular. © FOTO: KRIS VAN EXEL
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R espect voor mensen en respect 
voor de natuur, ecologie en het kli-
maat: het hangt uiteraard samen. 

“Als werkgevers ethische waarden duidelijk 
maken in hun klimaatacties, dan kunnen 
ze niet anders dan deze ook duidelijk maken 
naar hun medewerkers toe. Zeker in de hui-
dige ‘war for talent’ gaan werkgevers talent 
nog meer gaan koesteren en ontwikkelen”, zo 
zegt Wouter Beel, zaakvoerder van CERM-HR.

“Werkgevers hebben er alle belang bij om 
blijk te geven van ‘goed werkgeverschap’. Uit-
eindelijk kiezen werknemers voor een mens-
gerichte organisatie waar ze ingezet worden 
op hun talenten. Duurzaam HRM maken we 
concreet via talentmanagement, zodat het 
voor alle medewerkers duidelijk is binnen 
welk kader ze een rol hebben en hoe ze hierin 
ondersteund worden”, opent Beel.

“Duurzame inzetbaarheid is een vaste com-
ponent in duurzame HR. Welzijn is immers 
een voorwaarde voor jobtevredenheid en 
goede werkprestaties. De criteria voor de 
samenstelling en groei van het loon moeten 

bovendien voor iedereen helder zijn en recht-
vaardig ervaren worden.”

Beel: “Kenmerkend is verder het thema 
diversiteit. We sluiten niemand uit en erken-
nen ook de talenten van kansengroepen. Tot 
slot moet er aandacht zijn voor de ‘groene’ 
competenties: we verwachten dat medewer-
kers zich duurzaam en ecologisch gedragen.”

Duurzame HRM-audit kan 
het verschil maken
“Hoe ervaren de medewerkers het gevoerde 
beleid? En strookt deze perceptie met wat de 
leiding vooropstelt? Het is belangrijk om deze 
twee perspectieven naast mekaar te leggen. 
In de bevraging komt niet enkel ‘goed werk-
geverschap’ aan bod, maar ook ‘goed werk-

nemerschap’: welk engagement neemt de 
medewerker hierin zelf op?”

“Zodra de scores bekend zijn, maken we 
werk van de actiepunten. In overleg met de 
medewerkers bepalen we de ambities en pri-
oriteiten. Op die manier komen we in een 
verbetercyclus en verhogen we de kwaliteit 
van het personeelsbeleid. Zo maken we de 
brug tussen de afdelingen HRM, kwaliteit en 
MVO”, besluit Beel.

D e trend van duurzaam en demon-
tabel bouwen past in de filoso-
fie van een circulaire economie. 

“Nochtans is recyclage geen evidentie in de 
bouwsector”, zegt Tom Rommens, sustaina-
bility manager bij Gyproc.

Bouw- en sloopafval wordt nog niet 
altijd hoogwaardig gerecycleerd. 
Ligt de bouwsector wakker van 
duurzaam afvalbeheer?
“Het besef groeit dat recyclage hoe langer 
hoe meer noodzakelijk wordt om de sector 
op lange termijn duurzaam te houden. Er is 
echter nog een lange weg te gaan om afval-
stromen gescheiden te houden en circulaire 
processen te ontwikkelen die recyclage in 
de hand werken. Veel mensen beseffen niet 
dat onze producten gerecycleerd kunnen 
worden. Bovendien is het nog altijd rela-
tief gemakkelijk en goedkoop om bouwaf-
val gemengd af te voeren en bijvoorbeeld 
tot granulaten te downcyclen. Nochtans 
bestaan onze Gyproc gipskartonplaten bij-
voorbeeld voor bijna honderd procent uit 

recycleerbaar materiaal en dragen ze al jaren 
het cradle-to-cradle-certificaat. Ze passen 
dus perfect in een circulaire economie.”

Wat is er nodig om deze tendens 
te doorbreken?
“Op logistiek vlak moeten we als sector naden-
ken over hoe we de afvalstromen beter kun-
nen organiseren zodat recycleerbaar materi-
aal op een efficiënte manier terugvloeit naar 
de juiste partij. Daarnaast is sensibilisering 
enorm belangrijk en daarin heeft ook de over-
heid een rol te spelen. Door in openbare aan-
bestedingen bepaalde verplichtingen op te 

nemen op vlak van de afvoer van afval en het 
gebruik van gerecycleerde materialen, dwing 
je bedrijven om duurzaam te denken. Maar 
ook bedrijven hebben een grote verantwoor-
delijkheid. Met onze recycling service kunnen 
onze partners afvalcontainers huren. Zo kun-
nen gebruikte gipskartonplaten terug naar 
ons vloeien om de materialen te hergebruiken. 
Vorig jaar recycleerden we zo’n 32.000 ton gips. 
Daarnaast moeten bedrijven al in de ontwerp-
fase van nieuwe bouwproducten nadenken 
over de recyclagemogelijkheden.”

E r is binnen de voedingssector nog veel 
potentieel voor een verdere verduur-
zaming. Zo ook in de aardappelsector, 

waar er zowel op het vlak van voedselverlies 
als van verpakkingen nog verbetering moge-
lijk is. Meer uitleg door Stijn De Pourcq, qua-
lity manager bij Warnez Potatoes.

“Binnen onze activiteiten van het was-
sen en verpakken van aardappelen voor 
supermarkten kampen we met een vrij 
hoog uitvalpercentage. Voor iedere honderd 
kilogram aardappelen die we ontvangen, 
is vijftien tot twintig kilogram helaas niet 
verkoopbaar aan consumenten, omdat ze 
beschouwd wordt als ‘niet-conform’. We wil-
len deze hoeveelheid dus absoluut reduce-
ren. Ook de recyclage van verpakkingen kan 
nog stukken beter”, opent De Pourcq.

Green Deal biedt potentieel
“Als bedrijf denken we al langer na over duur-
zaamheid. Daarbij zagen we steeds opnieuw 
het verhaal rond de circulaire economie 
naar voor komen. Tijdens enkele sessies 
rond duurzaamheid leerden we het initiatief 

‘Green Deal’ kennen. Hierin zagen we heel 
wat potentieel om onze duurzaamheidsin-
spanningen verder uit te breiden.”

Verliezen maximaal beperken 
en valideren
De Pourcq: “Enerzijds willen we via ‘Green 
Deal’ nagaan waar we verliezen kunnen 
beperken. Anderzijds willen we kijken hoe we 
de verliezen maximaal kunnen waarderen: we 
moeten ernaar streven om nog zo veel moge-
lijk in menselijke consumptie te verwerken. 
Binnen het netwerk van ‘Green Deal’ hopen 
we hiervoor nieuwe partners te vinden.”

Plastic verpakkingen recycleren
“Een ander belangrijk aandachtspunt is de recy-
clage van plastic verpakkingen. De klassieke 
plastic verpakkingen, waar meer dan driekwart 
van onze aardappelen in wordt verpakt, belan-
den momenteel nog steeds bij het restafval. 
Daarom zijn we samen met onze leveranciers 
op zoek naar mogelijkheden rond recyclage. Er 
is op dit vlak nog veel verbetering mogelijk.”

“Duurzaamheid moet zich ook weerspiegelen in HR-beleid”

“Recyclage noodzakelijk om bouwsector duurzaam te houden”

“Nog veel potentieel voor verduurzaming in de aardappelsector”

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Bram Thiry 
redactie.be@mediaplanet.com

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Stijn De Pourcq
Quality manager bĳ Warnez Potatoes

Tom Rommens
Sustainability manager bĳ Gyproc

Wouter Beel
Zaakvoerder CERM-HR

WWW.WARNEZPOTATOES.BE

WWW.CERM-HR.BE

WWW.GYPROC.BE

Werkgevers hebben er alle 
belang bij om blijk te geven 
van ‘goed werkgeverschap’.

Voor iedere honderd 
kilogram aardappelen die 
we ontvangen, is vijftien 
tot twintig kilogram helaas 
niet verkoopbaar aan 
consumenten.

Bedrijven moeten al in 
de ontwerpfase van 
nieuwe bouwproducten 
nadenken over de 
recyclagemogelijkheden.
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Be Planet is een Belgische stich-
ting die twee jaar geleden werd 
opgericht op initiatief van de 
drie grootste Belgische milieu-
federaties. Dat gebeurde vanuit 

de vaststelling dat er heel wat duurzame burge-
rinitiatieven ontstonden, maar dat er nog geen 
platform bestond om die te begeleiden en een 
fi nancieel duwtje in de rug te geven. Meer uitleg 
door partnership manager Katrien Desrumaux.

“Doordat we een stichting van openbaar 
nut zijn, hebben we het mandaat om op een 
onafh ankelijke manier fondsen in te werven 
en die vervolgens te verdelen onder duur-
zame burgerinitiatieven. We doen hiervoor 
een oproep aan burgers om hun ideeën te 
laten weten en geven hen hierbij enkele dui-
delijke selectiecriteria. Een onafh ankelijke 
jury maakt dan een fi nale selectie. Zo komen 
we tot een portefeuille van duurzame bur-
gerinitiatieven die een lokale en positieve 
impact hebben op het leefmilieu.”

Samenwerking tussen alle lagen van 
de maatschappij
Desrumaux: “De fi nanciële ondersteuning 
voor deze projecten komt uiteraard niet alleen 
van ons, maar van donateurs die ons de nodige 
middelen geven waarmee wij aan de slag 
kunnen. Enerzijds zijn dat privépersonen die 
we onder meer bereiken via direct mailing. 
Anderzijds zijn er de bedrijven.”

“Bedrijven zijn een belangrijke hoeksteen 
omdat ze niet altijd de kans krijgen om in con-
tact te treden met innovatieve burgers, terwijl 
het hen eigenlijk wel kan interesseren. Burgers 
kunnen immers over heel wat kennis beschik-
ken die bedrijven zoeken, terwijl bedrijven ook 
van hun kant veel expertise hebben die ze ter 

beschikking kunnen stellen om een project te 
helpen realiseren. Het gaat dus echt over een dia-
loog tussen geëngageerde  burgers en bedrijven 
waarbij ze samen zoeken naar oplossingen ten 
voordele van de duurzame ontwikkeling en de 
ecologische transitie. We kunnen immers niet 
langer in hokjes denken. We moeten streven 
naar een model waarbij er wordt samengewerkt 
met de verschillende lagen van onze maatschap-
pij”, aldus Desrumaux. 

“Be Planet neemt alvast de rol op van ‘match 
maker’ tussen bedrijven die aandacht hebben 
voor het milieu en innovatieve oplossingen 
die worden aangereikt door lokale verenigin-
gen. Bedrijven krijgen zo een directe toegang 
tot een dertigtal kwaliteitsprojecten.”

Succesverhalen
“Een concreet succesverhaal is onze structurele 
en nauwe samenwerking met Elia. Het betreft 
een project van drie jaar waarbij biodiversiteit 
wordt aangebracht op de terreinen waar zij 
infrastructuurwerken uitvoeren. En dat zijn er 
heel wat. Ze zijn zelfs de tweede grootste eige-
naar van terreinen in België. Door hen ideeën 
aan te reiken om de biodiversiteit te herstellen 
op hun terreinen kunnen ze de impact van hun 
infrastructuurwerken op het milieu drastisch 
beperken. We lanceerden hiervoor een oproep 
voor burgerprojecten. We werken ook samen 
met het bedrijf IBA en de vzw Adalia rond het 
verminderen van het gebruik van pesticides tij-
dens het tuinieren. Van de stad Kortrijk en het 
daar gevestigde bedrijf Van Marcke krijgen we 
dan weer een budget ter beschikking waarmee 
wij op zoek gaan naar duurzame burgerinitia-
tieven in de regio Kortrijk. In totaal werden zo al 
ongeveer tien van de 32 projecten in onze porte-
feuille gefi nancierd”, besluit Desrumaux.

Meer en meer bedrijven zijn 
zich bewust dat recyclage 
van gebruikte materialen 
een noodzaak is om een 
antwoord te bieden op 

de groeiende grondstoff enschaarste. Door 
circulaire productieprocessen te ontwik-
kelen en samenwerkingen aan te gaan met 
andere partijen kunnen restproducten op een 
slimme manier hergebruikt worden. 

In bepaalde sectoren is recyclage al lang inge-
burgerd. Zo komt bijna zestig procent van het 
wereldwijd verbruikte lood vandaag uit gerecy-
cleerd loodafval. Bij lood-zuur batterijen, is het 
recyclagepercentage zelfs meer dan 95 procent. 
Dat is deels te verklaren door de wetgeving op 
batterijen die batterijfabrikanten verplicht om 
gebruikte batterijen terug te nemen en te recy-
cleren. Campine recycleert jaarlijks zo’n 75.000 
ton oude batterijen.

Metalen zijn ideaal voor recyclage
“Metalen lenen zich bovendien erg goed tot 
recyclage, want de eigenschappen van metaal 
blijven zo goed als hetzelfde na een recyclage-
proces.”, zegt David Wijmans, business unit 
manager lead & metals recovery bij Campine. 
“Bovendien is ook de logistieke fl ow in deze 
sector al goed georganiseerd. Zelf hebben we 
hier de laatste jaren sterk op gefocust, aange-
zien we vroeger volledig afh ankelijk waren 
van externe leveranciers die gebruikt lood in 
bulk aanvoerden. Daarnaast beschikken we 
nu ook over een eigen inzamelingsnet.”

Samenwerking leidt tot valorisatie
Ons land beschikt niet alleen over een uitge-
breide expertise op het vlak van recyclage, ook 
de geografi sche ligging van België zorgt ervoor 
dat wij een centrale rol kunnen spelen in de 
Europese circulaire economie van de toekomst. 
“Het Vlaams industrieel landschap telt heel 
wat metaalverwerkende bedrijven”, vertelt 
Hilde Goovaerts, plant manager bij Campine. 
“We moeten dit rijke netwerk gebruiken om 
de mogelijkheden van een circulaire economie 
te valoriseren. Door nauwer samen te werken, 
kunnen bedrijven hun productieprocessen op 
elkaar laten aansluiten. Een bedrijf kan dan de 

restproducten van een ander bedrijf recycleren 
en gebruiken in zijn eigen productieproces. Zo 
kom je tot een win-winsituatie en wordt de 
hoeveelheid afval tot een minimum herleid.”

Kritische grondstoffen behouden
Buiten het duurzaamheidsaspect, heb je als 
land ook een economisch belang bij het stimu-
leren van recyclage. Gebruikte materialen kun-
nen immers waardevol zijn. Het is dan ook zin-
vol om kritische grondstoff en zoals lood, tin, en 
edele metalen binnen Europa te hergebruiken. 
“Antimoon, dat wordt gebruikt om de brand-
vertragende eigenschappen van kunststoff en 

producten te verbeteren, is hier misschien het 
beste voorbeeld”, vertelt Goovaerts. “Het wordt 
wereldwijd op grote schaal gebruikt door zijn 
unieke eigenschappen. Volgens schattingen 
zullen de natuurlijke voorraden binnen twintig 
jaar volledig uitgeput zijn. Wij doen onderzoek 
naar de recyclagemogelijkheden van antimoon 
en hoe we onze productieomgeving hierop kun-
nen voorbereiden. Ondertussen hebben we al 
meer dan duizend ton in hoogwaardige toepas-
singen gerecycleerd.”

Door de export van tweedehandswagens 
verdwijnen er heel wat waardevolle materialen 
uit Europa. Het samenwerkingsproject Carloop 
wil dat probleem aanpakken door materialen 
en onderdelen van in Afrika afgedankte twee-
dehandsauto’s terug naar België te halen voor 
recyclage of hergebruik. Campine neemt actief 
deel aan dergelijke onderzoeksprojecten om 
een echte circulaire economie waar te maken.

Joris Hendrickx
redactie.be@mediaplanet.com 

Bram Thiry
redactie.be@mediaplanet.com

“Bedrijven en burgers samenbrengen 
rond duurzame projecten”

“België kan een centrale rol spelen in de 
Europese circulaire economie van de toekomst”

WWW.BEPLANET.BE

WWW.CAMPINE.BE

Katrien 
Desrumaux
Partnership 
manager
Be Planet
© FOTO: ROBIN VAN 
RAEMDONCK

Burgers beschikken over heel wat kennis die bedrĳ ven zoeken, terwĳ l bedrĳ ven veel expertise hebben die 
ze ter beschikking kunnen stellen om een project te helpen realiseren.

Door nauwer samen te 
werken, kunnen bedrĳ ven 
hun productieprocessen 
op elkaar laten aansluiten. 
Een bedrĳ f kan dan de 
restproducten van een 
ander bedrĳ f recycleren 
en gebruiken in zĳ n eigen 
productieproces.
© FOTO: PRIVÉ
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M ensen in armoede hebben net 
zoals anderen nood aan bepaalde 
producten en diensten om te kun-

nen leven. Zij moeten immers evenzeer hun 
huur, energiekosten, verzekeringen en eten 
kunnen betalen. Frederic Vanhauwaert van 
Netwerk tegen Armoede legt uit welke oppor-
tuniteiten dit inhoudt voor bedrijven.

“Netwerk tegen Armoede is een netwerk van 
59 verenigingen uit Brussel en Vlaanderen waar 
mensen die in armoede leven samenkomen 
om na te denken over hun uitdagingen én om 
bovendien oplossingen te formuleren naar het 
beleid toe. Samen met bedrijven kijken we hoe 
zij hun producten of diensten eventueel kun-
nen herontwikkelen zodat deze toegankelijker 
worden voor mensen in armoede. Het gaat 

hierbij over de prijs, maar zeker ook over de ser-
vice en de klantendienst”, zegt Vanhauwaert.

Voordelen voor bedrijven
“Voor bedrijven is dat in de eerste plaats inte-
ressant omdat ze hun producten en diensten 
op deze manier aan een grotere doelgroep 
zullen kunnen verkopen. Momenteel berei-
ken ze mensen in armoede vaak niet. Door 
producten en diensten toegankelijker te 
maken, kan dat wel, en dat zorgt meteen ook 
voor een positief effect op hun reputatie en 
inspanningen rond maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Ze worden hierdoor een 
inclusief bedrijf dat niemand uitsluit.”

Duurzame verandering
Vanhauwaert: “We vragen bedrijven niet enkel 

om financiële steun, maar proberen hen echt 
van binnenuit te veranderen. Zo trachten we 
armoede structureel te bestrijden. Door in het 
systeem veranderingen teweeg te brengen, gaan 
we voor een duurzaam effect op lange termijn.”

E r zijn verschillende manieren om je in 
te zetten tegen kansarmoede. Je kan 
geld geven, tijd geven of tijd inves-

teren. Tijd geven zorgt voor een kortdurend 
goed gevoel, terwijl tijd investeren gaat over 
het mobiliseren van jouw talenten met zicht 
op een duurzame maatschappelijke impact. 
ArmenTeKort (ATK) zet daarom buddy’s in 
die mensen in kansarmoede de nodige onder-
steuning kunnen geven.

Hoe werkt het?
ArmenTeKort verzamelt mensen die hun tijd 
en aandacht willen investeren in het oplos-
sen van kansarmoede. Als eerste stap krijg 
je een opleiding die je een hefboom geeft om 
echt een significante bijdrage te leveren aan 
dit belangrijk maatschappelijk probleem. 

Daarna ben je klaar om als buddy van een 
persoon in kansarmoede bij te dragen aan 
het empowermentproces dat zorgt voor een 
duurzame verandering in het denken en voe-
len van deze persoon.

Wat zit erin voor jou?
Je gaat op een heel bijzondere ontdekkings-
reis, een reis over de armoedekloof die je 
een nieuwe wereld laat zien. Je zal met zelf-
vertrouwen door een (voorlopig) onbekende 
omgeving bewegen. Je wordt wereldburger in 
je eigen stad of streek.

Je ontdekt en vertrouwt de verborgen krach-
ten in je buddy en in jezelf. Daardoor kan je kans-
zoekende buddy zijn zelfvertrouwen opbouwen. 
Je leert dit vermogen verder ontwikkelen tot je, 
samen met je buddy, durft te dromen en vertrou-

wen op een toekomst met een plan.
Jij helpt hem de deur te zien naar meer 

mogelijkheden én je staat hem bij om die 
deur te durven openen. Jij biedt datgene wat 
je buddy moeilijk op zijn eentje kan leren: met 
vertrouwen een stap in het onbekende zetten.

O nder het motto ‘Walk the World’ 
brengt de Refugee Walk op zon-
dag 24 september voor één dag een 

stukje van de wereld naar Limburg. Onder-
weg delen vluchtelingen hun verhalen, weer-
klinkt muziek uit alle hoeken van de wereld 
en worden de dappere stappers bevoorraad 
met een wereldse hap.

“Vluchtelingen leggen vaak lange afstan-
den af op zoek naar een veilige thuis”, zegt 
Charlotte Vandycke, directeur van Vluch-
telingenwerk. “Met de Refugee Walk dagen 
we mensen uit om zelf een uitdaging aan te 
gaan: veertig kilometer stappen en geld inza-
melen voor mensen op de vlucht en iedereen 
die hen ondersteunt.”

“Zo kunnen we asielzoekers en vluchtelin-

gen opvangen, informeren, ondersteunen en 
kunnen we blijvend opkomen voor hun rech-
ten. Omdat we dat niet alleen kunnen, wan-
delen we deze editie ook voor vrijwilligers om 
hen te ondersteunen in hun onschatbare en 
mooie werk. In 2016 verzamelden we 210.475 
euro voor mensen op de vlucht. Met deze 
tweede editie willen we 300.000 euro inza-
melen.”

Ambassadeur Rami Jeema
Rami, gekend in Gent en daarbuiten als kap-
per Rami, groeide als Palestijns vluchteling 
op in Syrische vluchtelingenkampen. Hij 
woonde bij zijn aankomst in België in de 
tijdelijke opvang van Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen en werd met hun ondersteuning 
erkend als vluchteling. 

Rami: “Ik hou ervan om anderen te hel-
pen. Zo trok ik naar Lesbos om te tolken voor 
andere vluchtelingen en open ik elke maand 
mijn kapsalon op basis van een vrije bijdrage. 
Klanten kiezen dan zelf wat ze betalen. Ik 
hoop zo anderen aan te zetten om samen van 
de wereld een betere plek te maken.” Rami 
stapt mee. Jij ook? 

U it onderzoek blijkt duidelijk dat heel 
wat migranten- en vluchtelingen-
kinderen te maken krijgen met emo-

tionele, gedrags- en leerproblemen. Helaas 
bereiken de klassieke methodes hen vaak niet, 
en zo worden hen kansen ontnomen om zich 
positief te ontwikkelen. Meer uitleg door Geer-
trui Serneels, coördinator van Solentra.

“Door eerst breder te kijken naar het maat-
schappelijke klimaat kunnen we de proble-
men benoemen en vervolgens oplossingen 
zoeken”, opent Serneels. “Die oplossingen 
bestaan niet enkel uit diagnostiek en een 
therapie,  maar vaak ook uit het meehelpen 
om de integratie te bevorderen. Integratie 
vormt namelijk de basis van welbevinden en 
verbondenheid. Van daaruit zal er dan ruimte 

ontstaan om te werken aan deze problemen.” 
Serneels: “Zo moeten vluchtelingenkinde-

ren met een trauma eerst terug een toekomst-
perspectief en hoop krijgen. Het is dus heel 
belangrijk om met alle verschillende partners 
(scholen, het OCMW, de integratiesector,…) 
samen eerst deze integratie te bevorderen. 
Anderzijds kan het trauma dit verhinderen.”

Gespecialiseerde hulp
“In die gevallen onderzoeken we of het 
ligt aan een psychische problematiek of 
een trauma. Maar in de eerste plaats is het 
dus belangrijk om hen te helpen hun leven 
terug op te bouwen. Niet alle symptomen 
zijn bovendien psychiatrisch. Alle vluch-
telingen gaan door een zeker rouwproces 
omdat ze alles moeten achterlaten. Ze moe-

ten tijd krijgen om dat te verwerken. Enkel 
een abnormaal rouwproces vraagt om 
gespecialiseerde hulpverlening.”

Help armoede structureel te bestrijden

Geef geen vis of vislijn, maar geef zin om te leren vissen!

Stap mee en zamel geld in voor vluchtelingen

Migranten- en vluchtelingenkinderen: focus op integratie

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

NETWERK TEGEN ARMOEDE

ARMENTEKORT

VLUCHTELINGENWERK

SOLENTRA

WWW.NETWERKTEGENARMOEDE.BE

WWW.ARMENTEKORT.BE/BUDDY

WWW.REFUGEEWALK.BE

WWW.SOLENTRA.BE
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Steeds meer bedrijven zetten in 
op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). Dat is echter 
meer dan enkel financiële steun 
geven aan goede doelen, het is 

namelijk belangrijk dat het hele bedrijf betrok-
ken wordt om iets positiefs bij te dragen aan 
de maatschappij. Meer uitleg door Cecile Huy-
ghe, financial controller bij Cargill en voorzit-
ter van de Cargill Cares Council Belgium

“We vinden het belangrijk dat je als bedrijf 
niet buiten de maatschappij staat. Daarom wer-
ken we samen met de gemeenschappen waarin 
onze medewerkers wonen. Zo kunnen we mee-
werken aan een betere toekomst voor iedereen. 
We werken hiervoor rond drie thema’s: voe-
ding, educatie en milieu”, opent Huyghe.

Wereldwijd engagement
“Cargill engageert zich als bedrijf wereldwijd 
om maatschappelijk verantwoord te onder-
nemen. Zo zijn enkele van onze doelstellingen 
onder meer de toegang tot gezond en veilig 
voedsel en het hergebruik van bepaalde zaken 
te bevorderen. In ieder land waar we actief zijn, 
engageert een groep vrijwilligers zich in de 
lokale gemeenschap rond de sites.”

Huyghe: “Ook duurzaamheid en het milieu 
zijn belangrijke pijlers. Daarom heeft onze 
CEO samen met de leiders van andere Ame-
rikaanse bedrijven onlangs nog bevestigd 
dat Cargill zal blijven meewerken aan het 
klimaatakkoord van Parijs, ondanks de uit-
stap van de Verenigde Staten. Als bedrijf zijn 
we eveneens ingeschreven op ‘The Shift’, het 
Belgische duurzaamheidsnetwerk.”

Betrokkenheid van 
medewerkers is cruciaal
“We kiezen er bij al onze MVO initiatieven 
bewust voor om niet enkel financiële steun te 
geven, maar ook onze medewerkers actief te 
betrekken en uit te sturen naar de organisaties, 
initiatieven en gemeenschappen. Wanneer 
medewerkers in de praktijk worden geconfron-
teerd met een bepaalde problematiek, beseffen 
ze pas welke noden er zijn, ook in onze westerse 
samenleving, en hoe ze daar op een eenvoudige 
manier aan kunnen bijdragen.”

Huyghe: “Cargill staat werknemers ook 
toe om zich twee uur per maand beschikbaar 
te stellen voor vrijwilligerswerk tijdens de 
werkuren. Dat in combinatie met initiatie-
ven in hun vrije tijd betekent dat veel van 
onze medewerkers veel ruimte vrijmaken 
voor diverse goede doelen.”

Duurzaam gebruik van grondstoffen
“Als voedingsbedrijf zijn we afhankelijk van 
het klimaat. We verwerken immers grondstof-
fen die uit de landbouw komen. De opwar-
ming van het klimaat zal er echter voor zorgen 
dat het steeds moeilijker zal worden om in die 
grondstoffen te blijven voorzien voor de groei-
ende wereldbevolking. Dat zou niet enkel een 
ramp zijn voor de wereld, maar het zou ook 
betekenen dat wij als bedrijf niet meer kunnen 
functioneren”, aldus Huyghe. “We proberen 
daarom om innovatieve oplossingen te zoeken 
om het water- en energieverbruik van onze 
fabrieken te beperken. Daarnaast werken we 
wereldwijd samen met plaatselijke coöpera-
tieven en boeren om te zoeken naar manieren 
hoe ze hun gronden optimaal kunnen gebrui-

ken. Een typisch voorbeeld van een intern 
initiatief is dat we aan al onze medewerkers 
vragen om de kurken van wijnflessen te verza-
melen. Die kurken laten we verwerken in een 
tehuis voor mindervaliden. De vermalen kurk 
gaat vervolgens naar een kurkfabriek om uit-
eindelijk te hergebruiken in kurkenvloeren en 
kurkenwanden. Zo trachten we de verspilling 
van materialen te voorkomen.”

Levensloop voor Bedrijven: 
deelname én ondersteuning
“Een ander mooi voorbeeld is Levensloop voor 
Bedrijven, waar maar vorig jaar liefst 85 colle-
ga’s ten voordele van de Stichting tegen Kanker 
rondjes hebben gelopen op de atletiekpiste van 
het Koning Boudewijnstadion. Daarnaast hel-
pen we de organisatie van het evenement door 
vijftig vrijwilligers een ondersteunende rol te 
laten opnemen. Op zich kadert deze Levens-
loop in het thema gezondheidszorg, maar dat is 
uiteraard ook gekoppeld aan gezonde voeding. 
We vinden het bovendien belangrijk dat er 
steun en hoop gegeven wordt aan mensen met 
kanker en dat het onderzoek hierrond kan wor-
den bevorderd”, zo zegt Huyghe.

Special Olympics: 
gezondheid staat voorop
“Ook bij het ‘Special Olympics Healthy Ath-
letes Programma’, dat als doel heeft de licha-
melijke gezondheid en de fysieke conditie van 
de atleten te evalueren, hielp een delegatie 
van Cargill mee. Gedurende drie dagen wer-
den zo’n driehonderd bezoekers ervan bewust 
gemaakt dat het belangrijk is om je bijvoor-
beeld te beschermen tegen de zon en gezonde 
voeding te eten. Daarnaast werden er door 
specialisten ook medische testen afgenomen.”

Pride netwerk: 
naar een inclusieve maatschappij
Huyghe: “Binnen ons bedrijf hebben we een 
‘pride netwerk’. We zien immers dat mensen 
met een andere geaardheid het soms heel 
moeilijk hebben om geaccepteerd te worden. 
We vinden het belangrijk om een inclusieve 
maatschappij te creëren, en daar dragen we 
binnen ons bedrijf alvast ons steentje toe bij.”

Voorbeeldfunctie als bedrijf
“Als bedrijf vervullen we een voorbeeldrol, 
daarom moeten er zulke initiatieven zijn. 
Maar het is even belangrijk om onze eigen 
medewerkers bewust te maken dat er ook in 
onze westerse maatschappij noden zijn waar-
voor er soms te weinig aandacht is. Dat helpt 
enorm, want wanneer medewerkers éénmaal 
hebben meegedaan, zijn ze meestal erg onder 
de indruk en enthousiast om zich ook het 
jaar erna weer in te zetten als vrijwilliger. We 
merken sinds enige jaren ook dat enorm veel 
sollicitanten vragen naar de inspanningen die 
we leveren op het vlak van MVO, goede doelen, 
duurzaamheid, enz. Jonge mensen vinden het 
dus belangrijk dat bedrijven zich inzetten voor 
de gemeenschap, en dat gaat verder dan enkel 
geld geven. Onze medewerkers willen ook 
echt betrokken worden”, zegt Huyghe.

Toekomst
“We trachten om enkele vaste waarden te 
creëren die ieder jaar terugkomen. Zo gaan de 
Special Olympics volgend jaar door in Moes-
kroen, waar we een vestiging hebben. We 
hebben ons daarom nu al geëngageerd om 
extra inspanningen te leveren en nog meer 
medewerkers te betrekken. Daarnaast gaan 
we bij de volgende Levensloop deelnemen met 
een ‘unified team’. Hierbij zullen zowel men-
sen met als zonder een beperking samen in 
één team deelnemen. We vinden het immers 
belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn beper-
king of gezondheid, kan deelnemen aan het 
leven in de maatschappij”, besluit Huyghe.

“Bedrijven staan niet
buiten de maatschappij”

Medewerkers van Cargill namen onder meer deel aan Levensloop voor Bedrĳven, ten voordele van de Stichting tegen Kanker, en de ‘Special Olympics Healthy Athletes Programma’, 
dat als doel heeft de lichamelĳke gezondheid en de fysieke conditie van de atleten te evalueren. © FOTO’S: PRIVÉ
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Cecile Huyghe
Financial control-
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Wanneer medewerkers in de 
praktijk worden geconfronteerd 
met een bepaalde problematiek, 
beseffen ze pas welke noden 
er zijn, en hoe ze daar op 
een eenvoudige manier aan 
kunnen bijdragen.



HAVEP, OP WEG NAAR CIRCULAIRE WERKKLEDING
HAVEP is een merk met karakter. Kwalitatieve werkkleding, 
gemaakt met respect voor mens en natuur, dat is waar ons 
merk al meer dan 150 jaar voor staat.

Wij ontwikkelen circulaire werkkleding en halen oude 
werkkleding op om daar nieuwe materialen van te maken. 

HAVEP tekende de Green Deal omdat we geloven in een 
duurzaam Vlaanderen. Want als je samenwerkt met HAVEP, 
dan werk je nooit alleen.

Contacteer ons op circulair@havep.com als je meer 
wil weten over duurzame werkkleding.

DUURZAAM IS NIET 
DROMEN, MAAR DOEN
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ONTDEK WAT HAVEP VOOR JOU KAN BETEKENENWWW.HAVEP.COM


