Vlassenroot België heeft deelgenomen en is geslaagd in het behalen van het
Charter Duurzaam Ondernemen met onderstaand actieplan.

DUURZAAM ONDERNEMEN CHARTER
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
CYCLUS 2016 – 2017
De onderneming voldoet aan de milieu- en sociale wetgeving en de voorwaarden van de verleende
vergunningen. De onderneming heeft vooruitgang verwezenlijkt op vlak van Duurzaam ondernemen
door de realisatie van specifieke acties binnen 6 thema’s, waarvan 3 milieu-acties en 3 acties
duurzaam ondernemen ( mens, maatschappij, strategie)

DO CHARTER - ACTIEPUNTEN cyclus 2016 – 2017
17 ACTIEPUNTEN IN 8 THEMA’s (MIN.: 6 ACTIEPUNTEN in 6 THEMA’s)
Actiepunt DO 1.1
THEMA
1
Doelstelling
Milieu, duurzaamheid en MVO structureel integreren in de uitbouw van het
beheer en het beleid van de organisatie Vlassenroot
Project: “Opmaak MVO beleidsverklaring, inclusief milieu –
Taakstelling
Bekendmaking en verspreiding”
Resultaten
De MVO-beleidsverklaring is opgesteld en ondertekend door de CEO en werd
opgenomen in de onthaalbrochure van nieuwe medewerkers. Tijdens een
personeelsvergadering zal dit aan de bestaande medewerkers
gecommuniceerd worden. En staat op de website.
Actiepunt DO 1.2
THEMA
1
Doelstelling
Verbeteren van strategische en beleidsmatige opvolging a.d.h.v.
indicatorenmanagement
Project: “Opmaak en toepassing van prestatie-indicatoren Mens-MilieuTaakstelling
Maatschappij” – selectie GRI
Resultaten
Overzicht prestatie-indicatoren is opgemaakt en toegepast
Actiepunt DO 1.3
THEMA
1
Doelstelling
Milieu, duurzaamheid en MVO structureel integreren in de uitbouw van het
beheer en het beleid van de organisatie Vlassenroot
Project: Opmaakt stakeholdersanalyse, inclusief Milieu als stakeholder
Taakstelling
Resultaten
Stakeholdersanalyse is opgemaakt en is terug te vinden in ons
duurzaamheidsverslag - ter beschikking op de website van Vlassenroot
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Actiepunt DO 1.4
THEMA
1
Doelstelling
Milieu, duurzaamheid en MVO structureel integreren in de uitbouw van het
beheer en het beleid van de organisatie Vlassenroot
Project: Opmaak Materialiteitsmatrix, inclusief Milieu
Taakstelling
Resultaten
De materialiteitsmatrix werd gemaakt en is terug te vinden in het
duurzaamheidsverslag 2015
Actiepunt DO 2.1
THEMA
2
Doelstelling
Integratie van duurzaamheid in het beleid
Project: Huidig aankoopbeleid uitbreiden met de volgende
Taakstelling
duurzaamheidsbeoordelingscriteria: Mens-Milieu-Maatschappij
Resultaten
Aankoopprocedure is aangepast, er is een Business Conduct for Suppliers
opgemaakt.
Actiepunt DO 2.2
THEMA
2
Doelstelling
Integratie van duurzaamheid in het beleid
Project: Huidig voorraadbeheer uitbreiden met de volgende
Taakstelling
duurzaamheidsbeoordelingscriteria: Mens-Milieu-Maatschappij
Resultaten
Er is een aangepaste procedure opgemaakt
Actiepunt DO 3.1
THEMA
3
Doelstelling
Rationeel omgaan met watergebruik
Project: Introductie “meten = weten”: registratie en verder optimaliseren
Taakstelling
van het waterverbruik
Resultaten
Meting en optimalisatie is lopende, eindevaluatie op 31/12
Actiepunt DO 5.1
THEMA
5
Doelstelling
Rationeel omgaan met energiegebruik (REG)
Project: Relighting in de productiehal: nodige hoeveelheid belichting –
Taakstelling
inplantingsposities – types - ….enz.
Resultaten
Nieuwe toestellen zijn geplaatst. Investering wordt in 2 jaar terugverdiend
Actiepunt DO 5.2
THEMA
5
Doelstelling
Rationeel omgaan met energiegebruik (REG) en beperking van de verliezen
Project: Persluchtlekken management invoeren: methodiek, frequentie,
Taakstelling
rondgang controles en herstellingsprocedure.
Resultaten
Grote lekken worden opgespoord via audiometrische test. Kleine lekken
kunnen opgespoord worden via een ultrasoon detectie-apparaat. Aantal kleine
lekken is te klein om dit toestel aan te kopen.
Actiepunt DO 5.3
THEMA
Doelstelling
Taakstelling
Resultaten

5
Rationeel omgaan met energiegebruik en verminderen van de milieu impact
Project: haalbaarheidsstudie transitie naar elektrische heftrucks
Volgende kleine heftruck in productie wordt vervangen door elektrische
heftruck. Deze zijn in aankoop duurder maar dit wordt terugverdiend door de
verminderde onderhoudskosten.

Actiepunt DO 6.1
THEMA
6
Doelstelling
Verbeteren Risicobeheersing
Project: Actualiseren Noodplan Vlassenroot nv: Relatiebeheer
Taakstelling
brandweer anno 2016 en specifieke opleidingen “Noodsituaties en
aanpak”
Resultaten
Noodplan is geactualiseerd, opleidingen zijn gegeven.
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Actiepunt DO 7.1
THEMA
7
Doelstelling
Vlassenroot en haar MVO-gedachtegoed beter en transparanter positioneren
in een breder maatschappelijk draagvlak op vlak van communicatie en dialoog
Project: Opmaak duurzaamheidsverslag GRI G4 Core – Bekendmaking
Taakstelling
en verspreiding
Resultaten
Het duurzaamheidsverslag werd gemaakt voor de activiteiten van het bedrijf in
2015. Staat op de website.
Actiepunt DO 7.2
THEMA
7
Doelstelling
Vlassenroot en haar MVO-gedachtegoed beter en transparanter positioneren
in een breder maatschappelijk draagvlak op vlak van communicatie en dialoog
Project: Verbeteren Stakeholderdialoog: uitbreiding van website met
Taakstelling
thema’s Milieu en MVO.
Resultaten
MVO beleidsverklaring en Duurzaamheidsverslag staan op de website
Actiepunt DO 8.1
THEMA
8
Doelstelling
Verbeteren van de beheersing van specifieke exploitatierisico’s en verhogen
van de betrokkenheid, bewustzijn en vakbekwaamheid van de eigen
medewerkers
Project: Eigen werknemers positief stimuleren door:
Taakstelling
“Sensibiliseringscampagnes duurzaamheids- en milieuthema’s anno
2016”
Resultaten
Verschillende acties hebben als plaatsgevonden, Sint-Elooi zal in het teken
staan van Duurzaamheid en communicatie. Er wordt volop al gewerkt aan de
planning van de acties 2017
Actiepunt DO 8.2
THEMA
8
Doelstelling
Verbeteren van de beheersing van specifieke exploitatierisico’s en verhogen
van de betrokkenheid, bewustzijn en vakbekwaamheid van de eigen
medewerkers
Project: Onthaalbrochure nieuwe medewerkers uitbreiden met thema’s
Taakstelling
Duurzaamheid en Milieu
Resultaten
Een volledig nieuwe onthaalbrochure is opgemaakt
Actiepunt DO 8.3
THEMA
8
Doelstelling
Verbeteren van de kwaliteit van de arbeid, de veiligheid en het welzijn van
externe werknemers door het verhogen van de betrokkenheid, bewustzijn en
vakbekwaamheid
Project: Gedragscode werken met derden: onderwerp Duurzaamheid en
Taakstelling
Milieu toevoegen met duiding en specificaties (vb. afval, asbest, …..)
Resultaten
Nieuwe gedragscode is opgemaakt en ter beschikking gesteld.
Actiepunt DO 10.1
THEMA
10
Doelstelling
Verminderen mobiliteitsimpact
Project: Meer duurzaam maken van de logistieke keten van Vlassenroot
Taakstelling
nv rekening houdende met de beïnvloedbare impact naar “Mens-MilieuMaatschappij”
Resultaten
Analyse van gegevens:
- externe transporteurs: optimale belading,
- intern transport: ‘blue plates’ voorkomt schade aan staal, wat het
aantal bewegingen vermindert, vervanging van gas naar elektrische
trucks, hoogfrequente laadstanden.
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