VOKA CHARTER
DUURZAAM
ONDERNEMEN

Duurzaam ondernemen is al lang
niet meer de speeltuin van idealisten.
Het gaat over omgaan met schaarse
grondstoffen, duurzaam energieverbruik,
investeren in menselijk kapitaal, inspelen
op de behoeftes van morgen, …
Duurzaam ondernemen betekent
duurzame winst, op vele vlakken.
Voka wil ondernemingen helpen
duurzaam ondernemen in hun
DNA te verankeren. Door mee te
stappen in het Voka Charter Duurzaam
Ondernemen, dat vanaf januari 2017 over
heel Vlaanderen wordt uitgerold, kan u op
maat van uw onderneming werk maken
van een duurzame bedrijfsvoering.

Samen ondernemen
voor een duurzame
toekomst

Met het Charter timmert u ook aan
de internationale reputatie van uw
bedrijf. Zo helpt u mee de zeventien
duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van
de VN te realiseren. Voka werkt daarvoor
samen met Cifal Flanders/Unitar, een
internationaal trainingscentrum dat
inzet op duurzaam management en dat
ondernemingen het internationaal erkend
UNITAR-certificaat kan toekennen.
Aarzel niet langer en ga volop voor
duurzaam ondernemen, duurzame
winst en internationale erkenning.
Meer info of een vrijblijvend gesprek?
vcdo@voka.be
www.voka.be/vcdo

WAAROM DEELNEMEN?
U neemt voorsprong in een
onafwendbare internationale trend
U werkt aan duurzame winst
U bespaart kosten
U werkt aan uw reputatie: voor
medewerkers, klanten, partners
U versterkt uw internationaal imago
U kan rekenen op de begeleiding van
experten op maat van uw bedrijf

U tekent in op een katalysator voor
continue verbetering en inspiratie
U werkt gegarandeerd conform de
sociale, welzijns- en milieuwetgeving
U kan rekenen op een jaarlijkse evaluatie

VOKA CHARTER
DUURZAAM
ONDERNEMEN

HOE GAAT DIT NU IN ZIJN WERK?
Binnen de tijdspanne van een jaar onderneemt
u een aantal acties gelinkt aan de zeventien
duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.
U kan daarbij rekenen op advies en tips van onze
experten. Op het einde van het actiejaar kan u uw
realisaties tonen aan een team van onafhankelijke
deskundigen. Na een positieve evaluatie ontvangt u
het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.
Wie gedurende drie opeenvolgende jaren
acties realiseert binnen elk van de zeventien
duurzaamheidsdoelstellingen van de VN ontvangt
van Cifal Flanders/UNITAR het internationaal erkend
UNITAR-certificaat, gelinkt aan de VN.

Samen ondernemen
voor een duurzame
toekomst

DEELNAMEPRIJS
Voka-lid

Niet-lid

< 25 werkn.
/non-profit

€ 1500

€ 1800

25 - 50 werkn.

€ 2000

€ 2400

51 - 250 werkn.

€ 2500

€ 3000

> 250 werkn.

€ 3000

€ 3600

DE BELANGRIJKSTE THEMA’S
Integratie van duurzaamheid in het
beleid
Corporate governance
Heldere communicatie
Kwaliteit van de werkomgeving
Talentontwikkeling
Risicobeheersing
Rationeel omgaan met energie
Kwaliteit van de leefomgeving
Duurzaam grondstoffenbeheer
Mobiliteit
Maatschappelijk engagement

