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'Met trucks op aardgas  
bestrijden we vervuilend  
imago van transport'
Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) ondersteunt Voka 
bedrijven in hun duurzaamheidsverhaal. Ook bij heel wat bedrijven in de haven 
staat duurzaamheid hoog op hun prioriteitenlijst. Onder andere Maatschappij 
Linkerscheldeoever (MLSO) en Group GTS zien daarom een duidelijke meerwaarde 
in het VCDO.
door Sarah Hanegraef  |  fotografie Koen Fasseur

Jo Geerinck, Group GTS: 

Aandacht voor duurzaamheid is bij bedrijven niet meer weg 
te denken uit hun dagelijkse werking. Elk bedrijf probeert op 
zijn manier zijn steentje bij te dragen aan een duurzamere 
maatschappij en bij Maatschappij Linkerscheldeoever is 
dat niet anders, geeft adviseur maatschappelijke projecten 
Martien Segers aan. ‘Duurzaamheid zit al meer dan 10 jaar 
ingebakken in onze missie en visie. In ons beleid hebben we 
onder andere opgenomen dat we zo optimaal en duurzaam 
mogelijk nieuwe bedrijventerreinen willen inrichten. Het 
Logistiek Park Waasland is daar een voorbeeld van. Ook 
ondersteunen we projecten die de transitie naar hernieuwbare 
energie mogelijk maken en stimuleren we bedrijven om 
zo efficiënt mogelijk te kunnen samenwerken op vlak 
van energie. Als opdrachthoudende vereniging willen we 
innovatieve projecten initiëren, ondersteunen en opvolgen.’ 
Ook transportgroep Group GTS is op zijn logistieke site in 
Kallo de duurzame gedachte duidelijk genegen. ‘Transport 
heeft een vervuilend imago. We willen evenwel aantonen dat 
we ons als groep inzetten om duurzaam te ondernemen. Zo 
zetten we bijvoorbeeld in op een verminderde CO²-uitstoot 
door te investeren in trucks op vloeibaar aardgas (afgekort tot 

LNG, red.), waarmee we onze transporten duurzamer kunnen 
uitvoeren’, haalt business unit manager Patrick Geerinck maar 
een van de vele voorbeelden hiervan aan. ‘Al onze gebouwen en 
terreinen zijn sinds kort ook uitgerust met ledverlichting met 
licht- en bewegingsdetectiesystemen. Hiermee hebben we ons 
elektriciteitsverbruik met de helft kunnen terugdringen.’ 

EEN PLAN OP MAAT
Hoewel bedrijven vaak heel wat initiatieven nemen 
om duurzaam te ondernemen, kunnen ze zich daarvan 
dikwijls maar moeilijk een totaalbeeld vormen. Het Voka 
Charter Duurzaam Ondernemen helpt hen om daar een 
beter zicht op te krijgen. ‘We hebben de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen op grote prints tegen een muur 
in een vergaderzaal gehangen. Zo geven we ons personeel 
inzicht in de acties die we al hebben ondernomen en vragen 
we suggesties voor andere mogelijke acties. Aan de hand 
van deze inventaris hebben we de genomen acties al kunnen 
indelen in het zeventienpuntenprogramma. Tegelijk hebben 
we zo kunnen vaststellen dat er voor een aantal punten nog 
werk aan de winkel was. Onze zoektocht naar een externe 
partner om daarvoor een duidelijk actieplan op te stellen, 
heeft ons naar het VCDO geleid. Voka heeft getoond dat 
het ons op een volwaardige, gestructureerde manier kan 
begeleiden om substantieel verder te groeien in het hele 
duurzaamheidsverhaal’, vindt Patrick Geerinck van GTS. 
Ook Maatschappij Linkerscheldeoever had intern al heel wat 
duurzame acties lopen, zonder dat die waren samengebracht 
in een duidelijk plan. ‘Dankzij het VCDO krijgen we nu 
begeleiding en een plan op maat. Zo zien we duidelijk op 

‘Dankzij het Voka Charter Duurzaam 
Ondernemen zien we duidelijk op welke 
zaken we al goed scoren en waar er nog 
kansen liggen.’
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welke zaken we al goed scoren en waar er nog kansen liggen. 
Ter voorbereiding hebben we gesprekken gevoerd met 
het hele team om de jaaracties per collega aan duurzame 
doelstellingen te kunnen koppelen. Daarbij is ook afgetoetst 
wat dit betekent voor het VCDO. Nu kunnen we aan de  
slag om deze acties in praktijk toe te passen’, geeft Martien 
Segers aan.

MEERWAARDE HALEN UIT ACTIES
In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld die bedrijven als kader 
voor hun duurzame acties kunnen gebruiken. Martien Segers: 
‘Met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waren we al 
goed vertrouwd, bijvoorbeeld door het duurzaamheidsverslag 
van de havengemeenschap. Onze deelname aan het VCDO 
heeft ons geholpen om deze doelstellingen gestructureerd toe 
te passen in onze eigen werking. Dit wordt intern heel goed 
onthaald. Zo kunnen we meerwaarde zoeken in onze eigen 
acties, zonder dat dit ons veel meer werk bezorgt.’
Bedrijven die binnen een periode van drie jaar voor alle 17 
doelstellingen minstens een actie ondernemen, kunnen een 
UNITAR-certificaat verkrijgen. Zowel MLSO als GTS Group 
hopen dat te behalen. ‘We merken dat klanten alsmaar meer 
belang hechten aan het hele duurzaamheidsverhaal. Zeker 
de grote bedrijven zijn hiervoor vragende partij. Met dit 
certificaat kunnen we formeel aantonen hoeveel belang ook 
wij aan duurzaamheid hechten en hoe we dat omzetten in 
concrete acties en realisaties’, weet Patrick Geerinck.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG WEKT IDEEËN
Met de tweejaarlijkse publicatie van een overkoepelend 
duurzaamheidsverslag en de jaarlijkse uitreiking 
van een duurzaamheidsaward bewijst de Antwerpse 
havengemeenschap al enkele jaren dat duurzaamheid 
hoog op haar agenda staat. ‘Samen met Alfaport Voka 
en het Havenbedrijf Antwerpen stond Maatschappij 
Linkerscheldeoever mee aan de wieg van dat 
duurzaamheidsverslag. Tweejaarlijks brengen we een 
overzicht van de gezamenlijke inspanningen op vlak van 
duurzame ontwikkelingen en de resultaten daarvan. Na 10 
jaar duurzaamheidsverslaggeving geven dit verslag volgend 
jaar uit in de vorm van een trendrapport. Daarin komen ook 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen prominent aan bod’, 
geeft Martien Segers nog aan. ‘Daarmee willen we andere 
bedrijven inspireren tot duurzaam ondernemen en geven 
we hen meteen ook een forum om best practices te delen. En 
volgend jaar reiken we al voor de derde keer een award uit aan 
een bedrijf voor zijn inspanningen naar duurzaamheid om de 
wereld een beetje mooier te maken.’

‘Het duurzaamheidsverslag van de havengemeenschap 
geeft op deze manier alsmaar meer aandacht aan een toch 
wel belangrijk topic in de huidige maatschappij. Het VCDO 
kan hier mooi op aansluiten. Op termijn zou de haven 
ook bijvoorbeeld duurzaamheid mee kunnen opnemen 
met incentives in de concessievoorwaarden, zodat elk 
bedrijf optimaal gestimuleerd wordt om duurzaam te gaan 
ondernemen’, besluit Patrick Geerinck.  ◀

> www.group-gts.com
> www.mlso.be

OMGEVING EN DUURZAAMHEID
Samen met het bedrijfsleven zet Alfaport Voka zich in voor de duurzame 
ontwikkeling van de Antwerpse haven, met nadruk op een correct evenwicht 
tussen de verschillende aspecten op economisch en sociaal vlak en milieuvlak. 
Scan de QR-code voor meer info.

Meer weten via adviseur milieu en duurzaamheid Sofie Coppens:  
sofie.coppens@voka.be

WAT HOUDT HET VOKA 
CHARTER DUURZAAM 
ONDERNEMEN IN?

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen 
(VCDO) biedt ondernemingen de mogelijkheid om 
via een actieplan op maat resultaatgericht aan 
duurzaam ondernemen te werken. De duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties vormen hiervoor het universeel kader.  
Na een jaar van acties opzetten en uitwerken, 
ontvangt het bedrijf na een positieve evaluatie  
van de realisaties het VCDO. Elke onderneming die 
het VCDO onderschrijft, verbindt er zich toe om:

• duurzaam ondernemen op een proactieve  
manier te integreren in het bedrijfsbeleid.

• doelstellingen en concrete acties te  
formuleren passend binnen de SDG’s van  
de Verenigde Naties.

• te rapporteren over de geboekte resultaten  
aan de evaluatiecommissie.

• extern te communiceren over de  
uitgevoerde acties.

• continu te werken aan de conformiteit met  
de sociale, welzijns- en milieuwetgeving.

Voka bekijkt samen met het bedrijf waar de 
uitdagingen liggen voor het komende jaar en 
op welke vlakken er nog meer vooruitgang kan 
worden geboekt. Al die zaken worden in een 
actieplan gegoten. Zo schept het charter een 
kader voor de vele duurzame acties die het bedrijf 
misschien al doet.

Meer info: vcdo-aw@voka.be


