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Bedrijf   MVO  

Pr�zen beste
duurzaamheidsrapporten 2020
uitgereikt
  28 januari 2021   duurzaamheidsrapport, Peter Thoelen

Op 26 januari 2021 vond de uitreiking van de
Awards for Best Belgian Sustainability Reports
plaats. Dat was al voor de 20  keer. De
jubileumeditie vond plaats via een goed
geregisseerde live streaming in een lege zaal
van het KBC-hoofdkantoor in Brussel,
aangevuld met op voorhand opgenomen
�lmpjes en een paar live getuigenissen. Het
evenement werd online gevolgd door 300 à 350
geïnteresseerden.

Jury en criteria
De prijs wordt uitgereikt door IBR-IRE, het Instituut voor
Bedrijfsrevisoren. Zoals de naam het zegt, gaat het niet om de
beste duurzaamheidsprestaties, maar om de volledigheid, de
transparantie en de vernieuwing in de rapporten. Kandidaten
konden hun rapport indienen tot 18 september. Van dan af
ging een jury aan de slag. De jury bestond uit 24 mensen uit
het bedrijfsleven, de NGO-wereld, academici, journalisten en
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ecoTips is een onafhankelijk
platform over duurzaam
ondernemen. Met thema’s als
circulaire economie, MVO,

De ecoTips medewerkers zijn
ervan overtuigd dat bedrijven en
overheden een cruciale rol spelen

Steenweg Diest 4, 3271 Zichem

info@ecotips.org | +32 (0)13 29 46
04

een voorzitter uit IBR zelf. Juryleden met belangen bij �rma’s
die een rapport indienden, hebben zich vanzelfsprekend
onthouden bij de bespreking van hun ‘eigen’ rapport.
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Van buurtbak�etsen
tot slimme
batterijsoftware, dit
zijn de innovatiefste
mobiliteitstart-ups
van Europa

26 april 2019
In "Mobiliteit"

Leuven is Europese
hoofdstad van
Innovatie 2020

14 oktober 2020
In "Innovatie"

West-Vlaamse start-
up wint
internationale
designprijs
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In "Circulaire
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duurzame energie, klimaat,
mobiliteit en omgeving, bekoort
het bedrijfsleiders en managers,
HR-verantwoordelijken,
omgevings- en
duurzaamheidscoördinatoren,
overheidspersoneel, onderzoekers
en docenten.

in de omslag naar een
klimaatneutrale economie.

En aangezien kennis = macht, is
het de rol van ecoTips om
relevante kennis en expertise te
delen met zo veel mogelijk
geïnteresseerden. Ook met jou
dus!

Ma-vr 09:00 – 17.00
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