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1 INLEIDING 

Dit document is opgesteld conform de eisen in het handboek CO2 – prestatieladder 3.1. en heeft 

betrekking op invalshoek D van de CO2 – prestatieladder (Participatie).  Dit onderdeel schrijft voor dat 

ondernemingen actief deelnemen aan sector- en/of keteninitiatieven die CO2-besparing tot gevolg 

hebben. Op deze manier kan SBE zijn kennis delen en zelf kennis vergaren van andere organisaties. 

In eerste instantie maakten we een inventarisatie op van mogelijke initiatieven waaraan reeds 

gecertificeerde bedrijven uit gelijkaardige sectoren deelnemen. We bezochten de CO2-prestatieladder-

pagina’s op hun websites en hun SKAO pagina’s waar we informatie over hun ontwikkelingsprojecten, 

keteninitiatieven en CO2 – reductieprogramma’s konden raadplegen. Bijkomend werd er ook gekeken 

naar Vlaamse initiatieven waarvan we via mailings- en dergelijke op de hoogte werden gebracht. 

Naar de toekomst toe, willen we de initiatieven waaraan we momenteel deelnemen verder uitbreiden 

met initiatieven van deze lijst om zoveel mogelijk te kunnen bijdragen aan de reductie van CO2-

uitstoot. 
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2 DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN SBE 

 

2.1 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS VCDO 

2.1.1 DOEL 

Sinds 2017 neemt SBE deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Dit is een initiatief 
van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen en het grootste ondernemersnetwerk in 
Vlaanderen, om ondernemingen te ondersteunen bij het behalen van hun 
duurzaamheidsdoelstellingen. 
 

2.1.2 TOELICHTING 

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is opgebouwd rond de 17 Sustainable Development Goals 
(SDG's) van de Verenigde Naties die op de agenda staan tegen 2030. Deze 17 SDG’s focussen zich op 
vijf thema’s, ook wel de 5 P’s genoemd: people, planet, prosperity, peace en partnership.  
 
Jaarlijks moet SBE een nieuw actieplan voorleggen aan een  onafhankelijke evaluatiecommissie met 
acties gelinkt aan de 17 SDG's en minstens 10 van de voorgestelde actiepunten behalen in 4 van de 5 
P's. Bij positieve evaluatie ontvangt SBE het VCDO-laureaat.  
 
In de tabel hieronder kan je het actieplan van 2021-2022 terugvinden. Elk van deze acties werd gelinkt 
aan één of meerder SDG’s. In het actieplan werden doelstellingen opgenomen met betrekking tot CO2-
reductie van het wagenpark, HQ en het opstellen van een duurzaamheidsscore voor de projecten. 
 
Nr. Doelstelling Korte omschrijving actie 

1 Sensibiliseren rond emissievrije bedrijfswagens Car policy aanpassen 

2 Een goede gezondheid en levensstijl promoten De Twaalf 

3 Duurzaam ruimtegebruik Eerste verbouwingen uitvoeren 

4 Milieu-impact projecten in kaart brengen  
Toekennen van een 
duurzaamheidsscore aan een 5-tal 
projecten 

5 Vrijwilligerswerk stimuleren De Warmste Maand organiseren 

6 
Een werkplek zijn waarbij medewerkers uitkijken 
om naar het werk te komen 

Great Place to Work hercertificatie 

7 
Duurzamere oplossing voor drank op kantoor 
onderzoeken 

Nagaan of er een meer ecologisch 
alternatief is voor drankflessen op 
kantoor 

8 Wagenpark emissievrij maken 
Plan opmaken voor installatie 
laadpaleninfrastructuur 

9 CO2 emissies te reduceren 
CO2-prestatieladder certificaat niveau 3 
behalen 

10 
Een gezonde "work-life balance" nastreven voor 
alle medewerkers 

Onderzoek naar psychosociaal welzijn 
bij SBE ism externe dienst voor welzijn 
en preventie 

11 
Welzijn en gezondheid van werknemers 
verhogen 

Outdoor meeting day organiseren 
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12 Duurzaam energiegebruik 
Verduurzamen energiegebruik op 
kantoor 

13 Duurzaam loonbeleid Ontwikkelen transparant loonbeleid 

14 
3de graad enthousiasmeren voor hogere 
ingenieurstudies 

Onderwijsproject met stad Sint-Niklaas 
rond de Fietsbrug Vijfstraten 

15 
Woon-werkverkeer en werkgerelateerde 
verplaatsingen verduurzamen 

Mobiliteitsacties opzetten en beleid 
omtrent virtueel vergaderen uitwerken 

16 Inclusie van alle kantoren Taalbeleid aanpassen 

 
Meer info over het VCDO kan je hier terugvinden 

2.1.3 BEOOGD RESULTAAT 

Via het VCDO integreert SBE duurzaam ondernemen in de bedrijfsuitvoering aan de hand van een 

actieplan op maat, waarvoor de SDG's als referentiekader dienen. Met het actieplan investeer je als 

onderneming in een bedrijfsuitvoering die winstgevend is voor het bedrijf maar ook voor mens en 

milieu. De actiepunten met betrekking tot de CO2-uitstoot van het wagenpark, zullen invloed hebben 

op scope 1. Het actiepunt over het energiegebruik zal invloed hebben op scope 2. 

2.1.4 BUDGET 

- Jaarlijkse bijdrage organisatie lidmaatschap: €1.749 excl. Btw 
- Deelnemingskost € 2.500 excl. Btw 
- Tijdsbesteding medewerkers 

2.2 SDG CHAMPION: GDC 

2.2.1 DOEL 

Transitie naar een duurzaam business model met integratie van de SDG's in de waardeketen en 

kernactiviteiten. 

2.2.2 TOELICHTING 

Voka creëerde een SDG traject in samenwerking met CIFAL Flanders/ UNITAR. Dit is een internationaal 

trainingscentrum dat gespecialiseerd is in duurzaam management en dat de internationaal erkende 

UNITAR-certificaten uitreikt. Het SDG traject bestaat uit 3 fases SDG Pioneer, SDG Champion & SDG 

ambassador. 

In 2020 werd SBE, tot SDG Pioneer benoemd omdat we drie opeenvolgende jaren het VCDO-laureaat 

behaald hadden en daarbij acties gerealiseerd hebben in elk van de 17 SDG's. De volgende stap in dit 

traject is het SDG Championship. Hiervoor moeten de deelnemende organisaties een pilootproject 

rond duurzame transitie opstellen.  

Na het behalen van het SDG Pioneer certificaat, streeft SBE ernaar om SDG Champion te worden. 

Hiervoor worden de acties uit het actieplan meer gelinkt aan SBE’s corebusiness, en wordt 

duurzaamheid verwerkt in het projectwerk. 

Momenteel is een werkgroep binnen SBE volop bezig om een systeem uit te denken om een 

duurzaamheidsscore toe te kennen aan projecten. Dit systeem zal de Green Deal Calculator (GDC) 
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heten. De bedoeling van de score is om zowel klanten als collega's te sensibiliseren om voor 

duurzamere alternatieven te kiezen/ duurzamere ontwerpoplossingen te bedenken.  

De tool zal het projectteam vragen om voor elk project 7 thema's te beoordelen aan de hand van een 

scoreschaal. Deze thema's zijn: energie, materialen, water & bodem, ecosystemen, ruimte, sociale 

relevantie en bereikbaarheid. Bij de berekening van de score wordt dus ook rekening gehouden met 

de CO2-uitstoot van het project. 

Meer info over het traject kan hier teruggevonden worden. 

2.2.3 BEOOGD RESULTAAT 

De deelname aan het SDG traject en meer bepaald het SDG Championship traject, is waardevol omdat 

SBE op deze manier de impact op het milieu van zijn projecten kan beperken. Het levert dan wel geen 

directe bijdrage aan onze CO2-reductie in scope 1,2 of 3 maar wel aan de algemene CO2-reductie in de 

projecten, en wie weet als het GDC concept door andere organisaties opgepikt wordt, zelfs in onze 

sector. 

2.2.4 BUDGET 

 

- Jaarlijkse bijdrage organisatie lidmaatschap: €1.749 excl. Btw 
- Deelnemingskost € 2.500 excl. Btw 
- Tijdsbesteding werkgroep GDC + tijdbesteding projectteams 
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