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Duurzame ontwikkelingen op de REO Veiling
De REO Veiling ontving haar tweede jaarcertificaat van het West-Vlaams Charter Duurzaam
Ondernemen. Een duurzaamheidsbeleid vraagt naar continue verbetering en een langetermijnvisie.
De duurzame ontwikkelingen van de REO Veiling worden daarom vanaf 2013 geïntegreerd in de
bestaande ISO-structuur. Door deze bewuste integratie wordt elk onderdeel van de organisatie op
haar duurzaamheid afgetoetst.

Tien thema’s
Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen kwam vier jaar geleden in de plaats van het West-Vlaams Milieucharter
en is een initiatief van de POM West-Vlaanderen, VOKA KvK West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification. Het wordt
ondersteund door de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen. Het Charter is een hulpinstrument om
duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en te werken aan een continue verbetering van de prestaties op
economisch, sociaal en ecologisch vlak. Via het ondertekenen van het Charter engageren bedrijven en organisaties zich
om proactief te werken rond tien thema’s, waaraan elk jaar nieuwe doelstellingen en concrete acties worden gekoppeld.
De ondertekenaars leveren op die manier jaar na jaar inspanningen om hun bedrijfsvoering stap voor stap om te vormen
richting duurzaam ondernemen.
Tijdens een jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de geleverde prestaties. De
bedrijven ontvangen een jaarcertificaat bij een positieve evaluatie. De uitreiking van de jaarcertificaten 2012 had deze
zomer plaats tijdens een academische zitting in Bredene. De vijftig bedrijven die het jaarcertificaat 2012 behaalden, waren
in het voorbije jaar samen actief rond ruim 1.500 duurzame ontwikkelingen. Het Charter blijft trouwens de West-Vlaamse
bedrijven aanspreken. Reeds 188 organisaties ondertekenden het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en dit
cijfer blijft groeien. Ook in de land- en tuinbouw is duurzame ontwikkeling geen modetrend, maar een vast begrip om
meerwaarde te creëren en kosten te besparen.
Verankering
Bij de laureaten van het jaarcertificaat 2012 waren 37 bedrijven die minstens al voor de tweede keer een jaarcertificaat
van het West-Vlaamse Charter ontvingen. De REO Veiling was er daar één van. ‘We behaalden ons tweede jaarcertificaat
door een jaar lang samen werk te maken van meer dan dertig concrete aandachtspunten en verbeteropties, gaande van
kleine interne aanpassingen over sensibiliseringsacties tot belangrijke investeringen. Het behaalde jaarcertificaat 2012
inspireert en motiveert onze veiling om blijvend in te zetten op een geloofwaardig duurzaamheidsbeleid. Een belangrijk
speerpunt in het huidige actieplan is de verankering van onze duurzame ontwikkelingen in de bestaande ISO-structuur. Dit
moet toelaten ons duurzaamheidsbeleid te stroomlijnen en de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten.
Bovendien wordt de dynamiek voor continue verbetering versterkt.’

