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Duurzaamheidsverslag 2012

Een duurzaamheidsverslag omvat het meten en publiceren
van de prestaties van een organisatie op het vlak van
duurzaamheid (People‐Planet‐Profit). We willen met onze
stakeholders op een transparante manier communiceren
over onze economische, sociale en milieuactiviteiten, alsook
over ons bestuur. Ons duurzaamheidsverslag voldoet aan de
Global Reporting Initiative (GRI) internationale referentie‐
standaard voor duurzaamheidsverslaggeving, niveau C.

“Een van de prioriteiten in de Voka‐werking blijft ook in 2012 aandacht voor het stimuleren en
faciliteren van ondernemerschap. Dat is de beste garantie voor de welvaart en het welzijn van
onze regio,” aldus gedelegeerd bestuurder Geert Moerman.
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Voorwoord
Het peloton komt pas in beweging als er gedemarreerd
wordt. Daarom heeft Voka Oost‐Vlaanderen haar eigen
duurzaamheidsrapport opgesteld.

We willen zelf het

goede voorbeeld geven en “de medicijnen innemen die
we zelf voorschrijven“. Het hefboomeffect wordt pas
zichtbaar als onze leden ons hierin volgen en ook hun
talrijke duurzame initiatieven zichtbaar maken.

Op jaarlijkse basis communiceren wij onze visie, strategie en activiteiten via ons Activiteiten‐
verslag. Als aanvulling hierop willen wij met dit document ook een langetermijnrapportering
brengen die onze duurzame evolutie weergeeft op de 3 P’s: People, Planet en Profit.

We gaan verder dan de gebruikelijke termijn voor een duurzaamheidsanalyse: waar mogelijk
rapporteren wij over 5 jaar in plaats van 3 jaar. Zo zetten we op een longitudinale manier een
trendlijn uit over meerdere jaren. Dit geeft de mogelijkheid tot een langetermijnanalyse op onze
People‐Planet‐Profit evolutie en laat ons toe onze sterke en zwakke punten beter in kaart te
brengen. De koers van de voorbije jaren wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Elk jaar
waarnaar we verwijzen, heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december,
tenzij anders vermeld.

We zijn bijzonder verheugd om dit nieuwe concept en de eerste resultaten van onze duurzame
ontwikkeling te kunnen voorstellen. Is hiermee de kous af? Absoluut niet. Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen is een continue streven naar verbetering. Dit wil zeggen dat Voka
Oost‐Vlaanderen zich samen met u in de toekomst zal blijven engageren om het welzijn van de
gemeenschap, de bescherming van het milieu en de belangen van onze ledenbedrijven en
medewerkers in evenwicht te houden.

Geert Moerman
Gedelegeerd bestuurder

Jean‐Paul Van Avermaet
Voorzitter
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5

Bedrijfsprofiel

1.1 Historiek, missie en kernwaarden
De Kamer van Koophandel Oost‐Vlaanderen ontstond begin 2000 na een fusie van drie
arrondissementele Kamers van Koophandel: Gent‐Eeklo, Dendermonde en Zuid‐Oost‐Vlaanderen
(Aalst‐Oudenaarde‐Ronse).
De Kamer is geen overheidsinstantie, maar een onafhankelijke en sectoroverschrijdende
bedrijvenorganisatie die kan bogen op een bijzonder lange traditie. De Gentse Kamer werd
opgericht in 1729, terwijl in andere steden van de provincie een soortgelijke organisatie het licht
zag in het midden van de 19de eeuw: Aalst (1841), Dendermonde (1842), Oudenaarde (1854) en
Ronse (1899). Sinds 1875 hebben de Belgische Kamers van Koophandel – ooit begonnen als
publieke instellingen – een privaat statuut en functioneren zij vóór en dóór bedrijven die er op
vrijwillige basis lid van zijn.
Sinds 2004 maakt de Oost‐Vlaamse Kamer, samen met de 7 andere Vlaamse Kamers en het
Vlaams Economisch Verbond (VEV), deel uit van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.
Missie
Voka – Kamer van Koophandel Oost‐Vlaanderen wil als het meest nabije en meest invloedrijke
professioneel netwerk van ondernemers en als representatieve organisatie van ondernemingen in
Oost‐Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil fundamenteel
bijdragen tot welvaart en welzijn van haar regio.
Waarden
In 2008 werden tijdens een Teaminfo met de medewerkers de waarden van onze organisatie vast‐
gelegd: openheid – gedrevenheid – integriteit – respect – professionaliteit – groepsgevoel. Deze
waarden vormen een doorsnede van de reeds geldende waarden en de waarden die belangrijk zijn in
een flexibele en projectgedreven organisatie.
We communiceren deze aan onze leden via het Colofon van ons tijdschrift Ondernemers en aan de
medewerkers via schermberichten. Gezien de nood aan concretisering, vertalen we deze waarden
momenteel in generieke competenties en concrete gedragingen voor onze medewerkers. Een
eerste aanzet is gegeven om de competenties binnen de organisatie in kaart te brengen. Eerst
bepaalden we de generieke competenties die de waarden en de werking van Voka representeren.
Daarnaast werden ook de specifieke competenties vastgelegd die we koppelden aan vier
verschillende loonvorken. Aan de hand van deze competenties kunnen we verschillende HR‐
technieken, zoals werving en selectie, toepassen.

Duurzaamheidsverslag 2012

1.2 Voka‐regio
Voka Oost‐Vlaanderen is opgedeeld in vijf regio’s (zie kaartje):
 Aalst
 Dendermonde
 Gent (inclusief Gent‐Zeehaven)
 Leiestreek‐Meetjesland
 Vlaamse Ardennen

De overige Oost‐Vlaamse gemeenten behoren tot het werkingsgebied van Voka Antwerpen ‐
Waasland.
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1.3 Diensten en producten
De activiteit van Voka – Kamer van Koophandel Oost‐Vlaanderen is gebaseerd op 3 pijlers:
netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening.
1.3.1

Netwerking
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Netwerking: professionele contacten

Het Voka netwerk geeft u exclusieve toegang tot het professionele netwerk in Oost‐Vlaanderen.
Hiervoor bieden wij tal van netwerkactiviteiten aan. De performantie ervan meten wij aan de hand
van het aantal deelnemers en hun tevredenheid (zie hoofdstuk kwaliteit).
1.3.2

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging heeft tot doel het formuleren van vragen en aanbevelingen bij betrokken
overheden. Bedrijvenclusters, ook Voka Politica bijeenkomsten genoemd, hebben tot doel
bedrijven uit de eigen regio te leren kennen, interbedrijfssamenwerking te stimuleren en overleg
te voeren met de gemeente over het socio‐economisch beleid en lokale knelpunten. De regiora‐
den hebben een adviserende functie, dragen bij tot meer visibiliteit van Voka en de Voka‐leden in
de regio en helpen de contacten met de lokale overheden te intensifiëren. Voka heeft tevens
mandaten in verschillende raden en adviesorganen. Verder willen we via belangenbehartiging de
publieke opinie informeren door het uitsturen van persberichten.
Aantal gelanceerde persberichten
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1.3.3

Dienstverlening
Aantal afgeleverde oorsprongscertificaten
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Voka ‐ Kamer van Koophandel viseert certificaten van oorsprong in opdracht van de Federale
Overheidsdienst Economie. Een oorsprongscertificaat is een document dat de niet‐preferentiële of
economische oorsprong van het te exporteren goed vermeldt.
Aantal georganiseerde seminaries
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KamerAcademie informeert ondernemers via seminaries.
Aantal helpdeskvragen
1500
1000
500
0
2007

2008

2009

2010

2011

Via onze dienstverlenende helpdesk willen we naar oplossingen zoeken voor problemen en
antwoord bieden op vragen van ondernemers.
Leden van Voka Oost‐Vlaanderen ontvangen het maandelijks zakenmagazine Ondernemers met
informatie die relevant is voor hun onderneming.
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1.4

Onze strategische thema’s

De inhoud van ons aanbod is gebaseerd op onze 6 strategische thema’s: ondernemerschap,
internationale competitiviteit, innovatie, ruimte om te ondernemen, talent en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. We hebben deze eind 2009 met de Raad van Bestuur vastgesteld en
bekrachtigd in 2010 (horizon 2016).
1.4.1

Ondernemerschap
Aantal bedrijven geïnformeerd op vlak van ondernemerschap
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Op thematische basis wensen we bedrijven te informeren via evenementen, infosessies en
seminaries (korte duur).
Aantal bedrijven begeleid rond ondernemerschap via PLATO
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Voka biedt tal van begeleidingstrajecten rond ondernemerschap aan, waarvan PLATO de meest
gekende is. In 2011 ging PLATO zijn 21ste jaargang in. Via kennisoverdracht, ervaringsuitwisseling
en netwerkactiviteiten begeleidt het PLATO‐project gedurende 2 jaar kmo’s van maxiumum 250
medewerkers bij hun bedrijfsvoering. Die begeleiding gebeurt door kaderleden uit grote
bedrijven, de PLATO‐peters en –meters. Naast overkoepelende activiteiten organiseert het
PLATO‐team voor elke groep 10 sessies met de peters en meters.
Aantal personen geïnformeerd over het starten van een eigen zaak
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Aantal personen begeleid naar een eigen zaak d.m.v. projecten
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Ondernemerschap is de basis van alle welvaart. We lanceren daarom intiatieven rond startend
ondernemerschap, waarvan Bryo het meest gekende project is. Bryo staat voor Bright & Young en
is een netwerk van jonge (18‐36 jaar) gedreven mensen die op maandelijkse basis samenkomen
rond concrete vraagstukken. De aanpak met mini‐workshops is praktisch, informeel en interactief.
1.4.2

Internationale competitiviteit
Aantal bedrijven geïnformeerd over 'nieuwe' markten in het buitenland
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Internationaliseren is voor veel bedrijven een voorwaarde voor verdere groei. Daarover
informeren we bedrijven via evenementen, infosessies en seminaries (korte duur).
1.4.3

Innovatie
Aantal bedrijven geïnformeerd over innovatie
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Innovatie is belangrijk, omdat het net datgene is waar wij, als kennisregio kunnen en moeten in
uitblinken.
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1.4.4

Ruimte Om Te Ondernemen (ROTO)
Totale oppervlakte van de
bedrijventerreinen (exclusief
haventerreinen)
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Over het aanbod aan bedrijventerreinen/bedrijfsgebouwen is momenteel weinig informatie
beschikbaar. Het doel van de indicator is een ijzeren voorraad aan beschikbare bedrijventerreinen
in kaart te brengen. Enerzijds geeft de grafiek de totale oppervlakte aan bedrijventerreinen weer
binnen het werkingsgebied (Voka‐regio) van Voka Oost‐Vlaanderen. Tot de niet‐ingenomen
oppervlakte behoren de bouwrijpe percelen en de nog uit te rusten percelen (percelen die nog in
ontwikkeling zijn).
Het verschil tussen de jaren 2011 en 2008 enerzijds en het jaar 2010 anderzijds is een gevolg van
een andere berekeningswijze. POM Oost‐Vlaanderen houdt rekening met alle bedrijventerreinen
in de Oost‐Vlaamse gemeenten. Een eerste stap in de berekening van deze indicator is het elimi‐
neren van alle gemeenten die niet tot de regio Voka Oost‐Vlaanderen behoren. In 2010
berekende de POM deze oppervlakten zonder rekening te houden met de haventerreinen, wat ze
in 2008 en 2011 wel deden.
Het grote verschil is te wijten aan het feit dat de gemeente Beveren rond de 4.000 ha haventerrein
bezit. De grafiek in 2010 houdt hier geen rekening mee. Bij de andere jaartallen hebben we het
totaal verminderd met dit aantal.
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1.4.5

Talent
Aantal bedrijven geïnformeerd op vlak van sociale thema’s
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Om het beschikbare talent optimaal te ontwikkelen en in te zetten, informeren wij bedrijven via
evenementen, infosessies en seminaries (korte duur).
In diverse domeinen ontwikkelde Voka lerende netwerken om in een open en vertrouwelijke sfeer
ervaringsuitwisseling en kennisdeling te faciliteren.
Aantal vacatures bij bedrijven ingevuld door kansengroepen via Jobkanaal
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Door de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten bedrijven op een nog
creatievere manier recruteren. Jobkanaal is een extra wervingskanaal van Voka voor werkgevers
die openstaan voor de invulling van hun vacatures door arbeidsgehandicapten, allochtonen en 50‐
plussers. Het aantal ingevulde vacatures is afhankelijk van het aantal consulenten. Minder
consulenten in 2011 zorgen voor een terugval van het aantal ingevulde vacatures.
1.4.6

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Aantal bedrijven geïnformeerd op vlak van milieuthema’s en energie
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Aantal bedrijven begeleid d.m.v. projecten rond duurzaam ondernemen
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een gedeelde verantwoordelijkheid en tevens een
belangrijke prioriteit voor zowel onze ondernemingen als voor Voka als organisatie. We
organiseren een aantal begeleidingstrajecten voor bedrijven (lange duur). Milieucharter Oost‐
Vlaanderen is het meest bekende. Bedrijven die conform zijn met de milieuwetgeving en
milieuverbeteringsacties ondernemen, ontvangen een certificaat.
1.4.7

Globale interpretatie strategische thema’s

Globale interpretatie van de indicatoren toont aan dat we gestadig resultaat boeken in alle
belangrijke strategische thema’s. Onze focus op deze thema’s werpt dus vruchten af. We zullen
onze strategische focus in de toekomst verder uitbouwen.

13

Duurzaamheidsverslag 2012

1.5 Feiten en cijfers
Voka is een onafhankelijke en sectoroverschrijvende bedrijvenorganisatie waar leden vrijwillig
kiezen voor het lidmaatschap. Ons ledenaantal geeft de grootte van onze organisatie weer.
Aantal leden
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Voka werkt aan een groei uit inkomsten van activiteiten en sponsoring. We bewaken hierbij sterk
de stafkosten.
Financieel
Bedrijfsopbrengsten
Ledenbijdragen

2007
2008
2009
2010
2011
5 380 204,72 € 5 602 418,57 € 5 634 061,95 € 5 562 084,63 € 5 745 844,14 €
878.247,43
928.475,13 €
930.663,92 €
951.006,72 €
994 974,39 €

Projectsubsidies

1.508.760,07 € 1.398.482,83 € 1.593.017,47 € 1.309.396,62 € 1 415 440,68 €

Inkomsten uit activitei‐
ten en sponsoring
bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen

2.993.197,22 € 3.275.460,61 € 3.110.380,56 € 3.301.681,29 € 3 335 429,07 €
2.594.205,97 € 2.520.615,31 €

2.859.464,47

2.709.252,47 € 2 635 602,37 €

Veel activiteiten van Voka Oost‐Vlaanderen zijn mogelijk met de steun van:




Vlaanderen: Vlaanderen in Actie (VIA), Agentschap Ondernemen, Vlaamse overheid, Flanders
Investment & Trade (FIT)
Europa: EURES, EFRO, INTERREG IV A, ESF, Europese Unie, EPOS, Lifelong Learning Programme
Provincie Oost‐Vlaanderen
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2

Duurzaamheidsbeleid

Voka – Kamer van Koophandel Oost‐Vlaanderen hecht veel belang aan ethisch en duurzaam
ondernemen. Zij wil door haar stakeholders erkend worden als een toonaangevende bedrijvenor‐
ganisatie die streeft naar een duurzaam evenwicht tussen het welzijn van de gemeenschap, de
bescherming van het milieu, de belangen van haar leden en medewerkers en goede financiële
resultaten. De hoekstenen hiervoor zijn innovatie, creativiteit, nieuwe technologieën en part‐
nerships. Hierover willen wij een open communicatie voeren met al onze stakeholders. Kinderar‐
beid, schending van de mensenrechten en van het milieu tolereren we niet.
Als organisator van Quadrant, het lerend netwerk dat sinds 2004 ondernemers op hun MVO‐weg
begeleidt, konden we niet achterblijven om ook de pijlers van MVO strategisch te integreren in ons
eigen beleid. In navolging van het succes van Quadrant besliste de Federatie van Kamers voor
Handel en Nijverheid van België in 2007 om het Oost‐Vlaamse concept uit te rollen over heel het
land. Dit resulteerde in een dubbel engagement: Belgische Kamers organiseren voor de belang‐
stellende bedrijven in hun regio het lerend netwerk Quadrant en participeren samen met de
collega‐Kamers ook in een Quadrant‐traject. Niet alleen sensibiliseren, maar dus ook zelf actie
ondernemen.
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2.1 Medewerkers
2.1.1

Personeelsbestand

Voka – Kamer van Koophandel Oost‐Vlaanderen erkent haar medewerkers als de belangrijkste
schakel bij de realisatie van haar doelstellingen. We willen toonaangevend zijn in de ondersteuning
van onze medewerkers om ten volle hun potentieel te ontwikkelen, met respect voor hun persoon
en welzijn en met aandacht voor een veilige werkomgeving.
Alle medewerkers hebben een bediendencontract en zijn aan de slag met een contract van
onbepaalde duur.
Totaal in voltijds equivalenten (FTE)
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Het aantal personeelsleden blijft vrij stabiel, doch zien we nauwlettend toe op een zo efficiënt en
doelgericht mogelijke taakinvulling. Zeker in een crisisperiode en gezien het hoge aandeel van de
loonlasten in onze kostenstructuur dienen we – solidair met onze leden‐ondernemingen – zeer
kostencompetitief te zijn en ‘lean and mean’ in de markt te staan.
2.1.2

Opleidingen

Aangezien onze activiteiten informatief en met een hoog opleidingsgehalte zijn, krijgen
medewerkers volop de kans om zich bij te scholen rond onze strategische thema’s. We stimuleren
onze medewerkers om zoveel mogelijk Voka‐activiteiten bij te wonen. We registreren enkel de
opleidingen die ze extern bijwonen.
2.1.3

Diversiteit
Diversiteit en gelijke kansen
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Voka Oost‐Vlaanderen draagt gelijkheid van mensen hoog in het vaandel en maakt geen onder‐
scheid in leeftijd, geslacht, origine, persoonlijke overtuiging, … We willen kansen creëren voor
specifieke doelgroepen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Horizon 2016
In de toekomst wensen wij meer vrouwen op beslissingsniveau op te nemen. Via de seniorwerking
willen wij de verantwoordelijkheden binnen onze organisatie ruimer spreiden en is er een evolutie
naar een betere genderverdeling op de beslissingsniveau’s. Over de hele organisatie bekeken,
dienen we aandacht te hebben voor de aanwerving van voldoende mannen, aangezien de verhou‐
ding man‐vrouw nu op ongeveer 20/80 staat. Daarnaast moedigen we ook kansengroepen aan
om bij ons te solliciteren.
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Bovenstaande keuzes worden gemaakt binnen een kader waarbij competenties in de eerste plaats
de doorslag geven bij aanwerving en promotie.

2.1.4

Medewerkersbetrokkenheid

Op jaarbasis houden we 9 personeelsvergaderingen (duurtijd: 1u) die telkens plaatsvinden op 2
locaties: Gent en Dendermonde. Collega’s hebben de kans om één van beide vergaderingen bij te
wonen en op de hoogte te blijven.
Ieder personeelslid neemt jaarlijks deel aan een functionerings‐ en evaluatiegesprek.
Jaarlijks plannen we minstens 2 Teaminfo‐bijeenkomsten waarop we de medewerkers informeren
over de strategische doelstellingen van de organisatie aan de hand van het businessplan.
In 2011 organiseerden we 3 workshops die kaderden in het Aranea‐project dat tot doel heeft onze
organisatie om te vormen naar een projectgedreven en –gestructureerde organisatie. In 2012
zullen er in dit kader opnieuw workshops plaatsvinden.
Om op een gestructureerde manier overlegmomenten te creëren, werd besloten om de werking
van onze interne dienst voor preventie en bescherming op het werk mee op te nemen in de MVO‐
werkgroep (MVO = maatschappelijk verantwoord ondernemen). Op deze manier komen we tot
een geïntegreerd veiligheidsbeleid. De MVO‐werkgroep zorgt ook voor sensibilisering van de
werknemers. Op regelmatige basis publiceren we MVO‐tips op het bureaublad van de computer.

Horizon 2016
In het verleden gaven we meer individuele geschenken. In de toekomst willen we meer inzetten
en aandacht besteden aan informele groepsmomenten, zoals een Sinterklaasfeest, een gezinsdag,
deelname aan toneelvoorstellingen, ...
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2.2 Kwaliteitszorg
Voka – Kamer van Koophandel Oost‐Vlaanderen onderzoekt systematisch en kritisch alle afspraken
en interne processen in overeenstemming met de eisen van de ISO 9001:2000‐norm.
Het kwaliteitsborgingssysteem van Voka Oost‐Vlaanderen werd geauditeerd
door het Belgisch centrum van certificatie volgens de internationale norm:
NBN EN ISO 9001: 2008.

Klachten
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We hebben een klachtenprocedure opgesteld die de afspraken vastlegt voor het behandelen van
aanvragen voor correctieve acties zodat:
- tekortkomingen of verbeteringen op een klantgerichte en doeltreffende manier opgelost worden
- corrigerende en preventieve maatregelen kunnen opgezet worden
- bij het beoordelen van het kwaliteitssyteem een overzicht kan gegeven worden van de
belangrijkste verbetervoorstellen en tekortkomingen
We willen blijven werken aan een verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie. Externe auditors
van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voeren een 3‐jaarlijkse audit uit volgens het EFQM‐model
(European Foundation For Quality Management) en kennen op basis hiervan het ESF‐
kwaliteitslabel toe.
Het EFQM‐model is een Europees model die het kwaliteitsbeheer binnen de
organisatie opvolgt. De bedoeling van het model is binnen de organisatie
vooruitgang en verbeteringen te realiseren op het vlak van kwaliteit.
Het uiteindelijke doel is het behalen van het ESF‐kwaliteitslabel.
Om alle kernactiviteiten te borgen, maken we gebruik van het kwaliteithandboek dat alle
procedures, werkinstructies, … van onze organisatie vervat. Introduceren we nieuwe procedures?
Dan komen die eveneens in het kwaliteitshandboek terecht en kunnen we deze kenbaar maken
aan het voltallige personeel.
Voka ‐ Kamer van Koophandel Oost‐Vlaanderen beschikt over verschillende manieren om de
tevredenheid van de klanten te evalueren:
- Via de regelmatige contacten waarin we informeel polsen naar de tevredenheid
- Via de klachtenregistratie in het ISO‐kwaliteitssysteem
- Via een beoordeling van de regionale activiteiten door de regioraad
- Via de evaluatieformulieren bij opleidingen en projecten
- Via een 2‐jaarlijkse enqûete naar onze klanten
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- Via een overkoepelende positioneringsenquête door Voka
De directie bespreekt de resultaten en zet indien nodig verbeteracties op.
Na afloop van seminaries en projecten vullen de deelnemers een beoordelingsformulier in. We
verwerken de gegevens en informeren de gastsprekers en projectcoördinatoren hierover.
Behoefte‐analyse en tevredenheidsonderzoek bij onze leden
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Via de klantenbezoeken willen we voldoende contact hebben met onze leden om de vinger aan de
pols te houden.

Horizon 2016
In de toekomst willen we:
‐ de huidige labels ISO 9001 en ESF behouden
‐ het kwaliteitshandboek gebruiksvriendelijker maken
‐ het aantal klantenbezoeken verhogen om voldoende onder de ondernemers te zijn en zo te
voelen en te weten wat echt leeft bij de bedrijven
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2.3 Milieu
Voka – Kamer van Koophandel Oost‐Vlaanderen wil minimaal de wetgeving naleven en, waar
mogelijk, meer doen dan de wettelijke verplichtingen. Hiervoor streven we voortdurend naar een
verbetering van onze milieu‐ en energieprestaties met maximale aandacht voor preventie. We
maken hiervoor gebruik van de systematiek van Milieucharter Oost‐Vlaanderen.
Tijdens de voorbije uitreiking van het Milieucharter in 2011 telde
Voka Oost‐Vlaanderen een recordaantal ondernemingen die het
Milieuchartercertificaat in de wacht sleepten. Maar liefst 52 Oost‐
Vlaamse bedrijven realiseerden samen bijna 800 acties in het
kader van milieuzorg. Als werkgeversorganisatie zijn we bijzonder
trots dat we enerzijds over de ‘power’ beschikken om zo veel
bedrijven in onze provincie te mobiliseren rationeel om te gaan met milieu en energie en dat we
anderzijds zelf al 3 jaar op rij het Milieucharter behalen. We creëren dus niet alleen inspirerende
voorbeelden, maar willen ook zelf een toonbeeld zijn van een organisatie die planet, maar ook
people en profit hoog in het vaandel draagt.
Onze deelname aan Milieucharter in 2008 was meteen één van de eerste projecten waar onze pas
opgerichte interne werkgroep ‘Milieu’ haar schouders onder zette. Aanvankelijk voerde het team
op de werkvloer acties uit om onze medewerkers meer bewust te maken van milieuzorg. Al vlug
groeide de ambitie om de milieuacties (planet) te evalueren binnen de context van onze economi‐
sche prestaties (profit) en ons maatschappelijk engagement (people). De juiste balans vinden tus‐
sen die drie elementen, daar draait het om bij Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen
(MVO). Onder die impuls wijzigde de naam van de werkgroep ‘Milieu’ in ‘MVO’.
Ook als administratief gebouw kunnen wij bijdragen aan de biodiversiteit. Op 20 september 2010
werden in samenwerking met Regionaal Landschap Schelde en Durme en stad Dendermonde
nestkastjes voor gierzwaluwen geplaatst.
Ons afval wordt opgehaald tijdens de gemeentelijke ophaling.
2.3.1

Papier
Papierverbruik (A4 wit)
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Om het papierverbruik te verminderen, stimuleren we het recto‐verso printen. Om het papierafval
te verminderen en de orde en netheid in de kopieerlokalen te verhogen, kozen we in plaats van
dozen met 5 riemen van 250 vel, nu voor bulkdozen van 5000 vel. Dit vermijdt de omverpakking
van 5 riemen en zorgt dus voor minder papierafval.
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Horizon 2016
Sensibilisering vermindering papierverbruik. In het nieuwe kantoor hebben wij op lange termijn
de ambitie om paperless te werken.

2.3.2

Water‐ en energieverbruik

Voor de panden die wij in eigendom hebben, registreren wij de verbruiken van water, gas en elek‐
triciteit. Momenteel is dit enkel het kantoor in Dendermonde. In de toekomst zullen wij deze regi‐
stratie ook uitvoeren voor het kantoor in Gent.
Leidingwaterverbruik m³ (kantoor Dendermonde)
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Het dalend waterverbruik is te wijten aan een wijziging in het poetspersoneel in 2011 en een
gedeelte van het gebouw dat niet verhuurd werd in 2011. De wisselende bezetting van de
vergaderzalen en het bedrijvencentrum hebben tevens een invloed op het waterverbruik.
Al het waterverbruik wordt terug geloosd als huishoudelijk afvalwater.

Aardgasverbruik kWh (kantoor Dendermonde)
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Gasverbruik kWh (kantoor Dendermonde)
Gasverbruik gekoppeld aan graaddagen (kantoor Dendermonde)

We kunnen het stijgende aardgasverbruik enerzijds verklaren door de komst van een bijkomend
verwarmingstoestel en anderzijds door een defect aan de buitenvoeler die de temperatuur van de
ketel afstemt op de buitentemperatuur.
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Aangezien het gasverbruik voor verwarming sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden,
bekijken we ook het gasverbruik gerelateerd aan het aantal graaddagen. Deze zijn een maatstaf voor
de koude over een bepaalde periode en geven dus inzicht in de efficiëntie van de verwarming.
Elektriciteitsverbruik kWh (kantoor Dendermonde)
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Wegens een defecte meter in 2007 kon de registratie van het elektriciteitsverbruik pas starten in
2008. Het dalend elektriciteitsverbruik is te wijten aan sensibilisering van het personeel over
verlichting en gebruik van de koelinstallatie. Jaarlijks organiseren wij een Dikke truiendag ter
sensibilisering van ons personeel.
2.3.3

Mobiliteit
Dieselverbruik ‐ aantal firmawagens
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Momenteel geven we de verhouding weer van het dieselverbruik van de firmawagens, gerelateerd
aan het aantal firmawagens. Vanaf 2012 willen we twee vaste momenten inlassen waarop elke
houder van een firmawagen zijn kilometerstand doorgeeft.
Dienstverplaatsingen door personeel (exclusief firmawagens)
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De indicator dienstverplaatsingen houdt rekening met de totaal uitbetaalde bedragen aan het
personeel (inclusief tickets voor parkeren en openbaar vervoer), de geraamde foutenmarge be‐
draagt 20 %. Het tarief wordt pro‐rata berekend en is afhankelijk van jaar tot jaar.
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Horizon 2016
Bij de ingebruikname van ons nieuw gebouw aan de Lammerstraat in Gent willen wij het aantal
verplaatsingen verminderen door nieuwe vergadergewoontes te implementeren. Door flexibel in
teams te werken, brengen we meer medewerkers samen op de meest efficiënte plaats (efficiënt
qua tijd, km, verplaatsing). We testen Skype en conference call. Tevens willen we duurzame ver‐
plaatsingen stimuleren.
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2.4 Ons sociaal engagement
Voka Oost‐Vlaanderen werkt samen met opleidingsinstituten om stageplaatsen aan te bieden,
zodat studenten de kans krijgen op een eerste werkervaring bij Voka Oost‐Vlaanderen. Daarnaast
faciliteren we de contacten tussen studenten en bedrijven om snel een match te kunnen maken
met de juiste personen.
Aantal stageplaatsen bij Voka Oost‐Vlaanderen per academiejaar
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Voka Oost‐Vlaanderen neemt haar sociaal engagement op via verschillende initiatieven:
‐ Deelname aan Zuiddag waar studenten de kans krijgen om werkervaring op te doen.
De opbrengst gaat naar een goed doel. ‐ www.zuiddag.be
‐ Organisatie van werkplekleren om jongeren te laten proeven van het echte werkleven
‐ Gedetineerden begeleiden naar ondernemerschap via Best Practice in Promoting Enterprise
(BPPE)
‐ Allochtoon ondernemerschap in Oost‐Vlaanderen in kaart brengen en ondernemers van
vreemde origine in het Voka‐netwerk opnemen.
‐ Oproep Jobkanaal hoe we als werkgevers kunnen bijdragen tot de integratie van personen
die in armoede verkeren in onze bedrijven.
Het nieuwe concept Connect 2012 voor de eindejaars‐ en nieuwjaarsrecepties zamelde geld in
voor het project Beyond the Moon en een regionaal goed doel.
Beyond the Moon biedt kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun familie de gelegenheid
om samen een aangename tijd te beleven en te genieten van een onvergetelijke, koste‐ en zorge‐
loze vakantie in een kindvriendelijke omgeving, ver weg van de ziekenhuizen en de dagelijkse
behandelingen. In 2012 werd voor Beyond the Moon 4.000 euro ingezameld.

Horizon 2016
In het verleden werd niet systematisch bijgehouden aan welke goede doelen we steun boden.
In de toekomst willen we dit op een gestructureerde wijze noteren.
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Onze stakeholders ‐ Realisaties communicatie en dialoog

Stakeholdermanagement:
 Stelt de stakeholders in staat om gehoord te worden bij het proces van sociale en ethische
verantwoording, beoordeling en verslaggeving zonder dat ze beslissingsbevoegdheid krij‐
gen
 Laat de organisatie toe op een juiste manier met de stakeholders te communiceren
 Legt een basis voor samenwerkingsverbanden
 Principes Accountability verantwoordelijkheid ten opzichte van stakeholders:
Transparantie – Communiceerbaarheid – Afspraken nakomen
De eerste stap was het inventariseren van alle stakeholders, daarna gingen we na welke stake‐
holders veel invloed hebben op en interesse hebben in onze organisatie. Op basis van die informa‐
tie konden we acties voor hen bepalen.
In eerste instantie verwijzen wij naar ons Activiteitenverslag met een uitgebreide beschrijving van
alle samenwerkingsverbanden met stakeholders. Hieronder enkele opmerkingswaardige acties
waarop we uw aandacht wensen te vestigen.
Selectie stakeholders
Leden/Ondernemers

Reden selectie
In een glocaliserende wereld
neemt het belang van de regionale
werking toe. (glocal is een samen‐
smelting van globaal en lokaal)

Ondernomen acties
Voka Oost‐Vlaanderen werkt aan een
eigen planontwikkeling voor de regio’s
door het opzetten van een nieuwe regio‐
werking voor Gent & Zeehaven en
Meetjesland & Leiestreek. De regio‐
werking omvat o.a. het aanstellen van een
regiodirecteur, het samenstellen van een
regioraad, organiseren van regiogebonden
netwerkactiviteiten en een intensievere
samenwerking met de partners in die
regio.
Zo ondertekenden we op 28 september
2011 een samenwerkingsovereenkomst
met het Havenbedrijf Gent om met een
versterkte synergie tussen beide
organisaties een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling en groei van de haven en de
hele regio.
Sinds 2007 organiseert Voka Oost‐
Vlaanderen de verkiezing van regionale
‘Ambassadeurs’. Opzet van het initiatief is:
uitstraling bieden aan kmo’s met een
voorbeeldfunctie in de streek en tegelijk
de dynamiek van een regio beklemtonen.
In 2011 werden voor het eerst regionale
Ambassadeurs verkozen in vijf Oost‐
Vlaamse regio’s (Vlaamse Ardennen,
Meetjesland‐Leiestreek, Dendermonde,
Gent, Aalst) én in Gent‐Zeehaven. Bij deze

Duurzaamheidsverslag 2012

Overheid

Ondernemerschap bevorderen en
faciliteren

Maatschappij

Ondernemerschap promoten bij de
publieke opinie

Maatschappij

Draagvlak verbreden van onze
organisatie

Medewerkers

Sinds een jaar bereidt Voka Oost‐
Vlaanderen een kanteling voor van
de organisatie naar een meer
klantgerichte aanpak. Klantgericht
werken betekent voor ons:
aansluiten bij de missie en de
strategische thema’s die inspelen
op de noden en verwachtingen van
de leden. ‘Aranea’ ‐ Latijn voor spin
‐ is de naam van het vernieuwings‐
project en verwijst naar spinrag.
De webstructuur staat symbool
voor de nieuwe projectmatige
aanpak, waarbij de talenten van
onze medewerkers op een meer
veelzijdige en oordeelkundige ma‐
nier worden aangesproken met als
finaal resultaat: zinvolle projecten
en maximale klantentevredenheid.
Andere Voka‐Kamers Voka streeft naar een betere
van Koophandel
samenwerking. In het kader van
de peterschapsprojecten (PLATO)
werd een nieuwe beheers‐
overeenkomst afgesloten met
Agentschap Ondernemen. Voka
Oost‐Vlaanderen coördineert dit
project.
Onderwijs
Voorafgaand aan de professionele
loopbaan willen we studenten
warm
maken
voor
onder‐
nemerschap
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editie werd bijzondere aandacht
geschonken aan de innovatiegerichtheid
van de genomineerden. Uit de 6 winnaars
werd op 13 oktober 2011 de Provinciale
Voka Ambassadeur verkozen: een groei‐
bedrijf dat bovendien bijzonder
performant is op vlak van innovatie.
 Actieve agendasetting op overleg‐
organen
 Invloed uitoefenen op publiek debat
 Evaluatie mandaten in 2012
Dynamiek tot ondernemerschap onder‐
steunen,
aanzetten
tot
en
informeren over ondernemerschap door
middel van persberichten
Toneelstuk uitgevoerd in leegstaand
gebouw door acteurs van de Vooruit.
Politie Gent heeft gedurende 2 maanden
gebruik gemaakt van het leegstaand
gebouw om interventietechnieken in te
oefenen
In het kader van de Aranea‐wijziging
hebben we de medewerkers uitgenodigd
voor klantengroepen, workshops, piloot‐
teams, infosessies, … Nadien volgden er
met alle collega’s plannings‐ en interesse‐
gesprekken om de nieuwe team‐
samenstelling te kunnen bepalen.

Het indienen van een gezamenlijke
subsidieaanvraag met alle Voka – Kamers
van Koophandel (dit gebeurde voor de
eerste keer) leidde tot een verlaging van
de administratieve lasten.







Mega‐Brainstorm
Startersschool
Werkplekleren
Economische wandelingen
Mini‐ondernemingen
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Horizon 2016
Selectie stakeholders

Reden selectie

Leden

Voka is een ledenorganisatie

Lokale overheden

Omwille van de gemeenteraads‐
verkiezingen 2012 willen we de
politieke programma’s beïnvloe‐
den door belangrijke bedrijfs‐
relevante thema’s op de agenda
te zetten vóór de verkiezingen en
het gevoerde beleid na de
verkiezingen af te toetsen aan
onze memoranda

Maatschappij

Door de uitstraling van het
nieuwe gebouw van Voka Oost‐
Vlaanderen als blikvanger aan de
Lammerstraat in Gent dragen wij
als privépartner bij aan de stads‐
vernieuwing.

Europees
Fonds (ESF)

Sociaal ESF ondersteunt projecten die
nauw aansluiten bij onze missie.

Ondernomen acties


Behoeftenanalyse en tevredenheids‐
onderzoek bij de leden verder uitbouwen
 Klantgerichte benadering door het
hanteren van afgelijnde expliciete klanten‐
groepen (grote, middelgrote en kleine
ondernemingen) met bijzondere aandacht
voor de zorgsector
 Samenwerkingsverbanden
opzetten
tussen starters en accountants
Door het organiseren van een jaarlijkse
ontmoeting per economisch knooppunt onder
de naam Voka Politica (vroeger bedrijvenclus‐
ter genaamd) wil Voka bruggen bouwen tus‐
sen bedrijfsleiders en lokale overheden.
Doelstellingen zijn:
 Kennismaking/netwerken met bedrijven
uit eigen regio
 Check samenwerkingsverbanden tussen
bedrijven
 Overleg met gemeente over het
socio‐economisch beleid
 Behandelen van lokale knelpunten en
aandachtspunten
Door de verbouwing op een duurzame manier
aan te pakken met binnenin een flexibele
innovatieve werkorganisatie willen wij een
voorbeeld zijn voor onze leden. De locatie
staat open voor al onze leden die er gebruik
kunnen maken van moderne accommodatie
en de nieuwste communicatietechnieken.
Pierre Van Aemersfoort (ESF) begeleidt ons
bij de implementatie van de nieuwe
organisatiestructuren .
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Deugdelijk Bestuur

Voka – Kamer Van Koophandel Oost‐Vlaanderen past de
principes van deugdelijk bestuur (‘Corporate Governance’) toe
om de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, de ge‐
delegeerd bestuurder en het management zo goed mogelijk af
te bakenen en belangenvermenging te vermijden.
Deugdelijk bestuur is gericht op het verbeteren van efficiëntie,
kwaliteit, transparantie en de verspreiding van informatie.
De werking van een raad van een bestuur vereist een juist
evenwicht tussen controle, strategie en ondernemerschap.

4.1 Beheerstructuur

4.2 De Raad van Bestuur (RvB)
De raad van bestuur van Voka – Kamer van Koophandel Oost‐Vlaanderen is samengesteld uit 103
onafhankelijke leden uit diverse sectoren en verschillende bedrijfsgrootte en de gedelegeerd
bestuurder van Voka Oost‐Vlaanderen. Zij vormen een goede weerspiegeling van de bedrijven in
onze regio.
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De RvB heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging. De RvB
delegeert al haar machten aan het bestuurscomité, behoudens deze die door de wet voor‐
behouden zijn aan de RvB, dit zijn ondermeer:





strategische keuze inzake zijn doelstelling
opstelling jaarrekening en begroting voor voorlegging tot goedkeuring aan de algemene
vergadering
benoemingen, zoals voorzien in de statuten
aan‐ en verkoop van onroerende goederen

Bij de benoeming van haar leden wordt gelet op :




voldoende heterogeniteit
een passende representatie over het gehele werkgebied
ideologische en politieke neutraliteit

Voorwaarden voor benoeming bij de Raad van Bestuur zijn opgenomen in de statuten en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
Bestuursstructuur – Raad van Bestuur
Onafhankelijke leden
Geslacht
Man
Vrouw
Regiospreiding
Aalst
Dendermonde
Gent(inclusief Gent‐Zeehaven)
Leiestreek‐Meetjesland
Vlaamse Ardennen
Andere regio’s

2007

NB
NB
NB

2008

NB
NB
NB

2009

2010

2011

95
8

95
8

94
8

14
18
41
3
17
9

14
18
41
3
17
9

16
16
42
4
14
8

4.3 Bestuurscomité (BC)
Uit de raad van bestuur wordt, op voorstel van het benoemingscomité, een bestuurscomité
verkozen bestaande uit 16 leden, die de hoedanigheid moeten hebben van bestuurder. Samen
met de gedelegeerd bestuurder waken zij over de dagelijkse werking van onze organisatie.
Het Bestuurscomité fungeert als uitvoerend orgaan van de raad van bestuur. Het evalueert de
werking van het dagelijks bestuur, auditcomité, de commissaris, het remuneratiecomité en het
benoemingscomité. Zij evalueert in algemene zin de werking van de vereniging.

4.4 Overleg voorzitter / gedelegeerd bestuurder
Dit overleg regelt de nodige voorbereidende werkzaamheden voor de goede werking van alle
controle en bestuursorganen. Het neemt tevens de uitvoering en de voorbereiding op zich van alle
beslissingen van de algemene vergadering en van de controle‐ en bestuursorganen.
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4.5 Advies‐ en controleorganen
Teneinde een deugdelijk bestuur van onze organisatie te verzekeren, werden een aantal toezicht‐
houdende comités samengesteld :








Benoemingscomité (4 leden uit het bestuurscomité)
Taak: voordrachten RvB, BC, auditcomité, voorzitter, regiovoorzitters, ondervoorzitters en
gedelegeerd bestuurder
Auditcomité (4 leden, voor benoeming, rechtstreeks voordragen aan de Raad van
Bestuur)
Taak: nazicht jaarrekeningen en financiële rapporten
Remuneratiecomité (ambtshalve samengesteld uit de voorzitter die dit comité voorzit, en
de vicevoorzitters)
Taak: toezicht op de lonen
Regioraad (ambtshalve samengesteld uit de regiovoorzitter en alle leden van de raad van
bestuur die als ondernemer economisch actief zijn in de betrokken deelregio)
Elke regio heeft een regiodirecteur en een regioraad met een regiovoorzitter.

4.6 Gedelegeerd bestuurder
De gedelegeerd bestuurder is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle opdrachten en
beslissingen genomen door de raad van bestuur, het bestuurscomité en het dagelijks bestuur.
Hij neemt de taken die aan de bestuursorganen zijn opgedragen waar naar concrete invulling,
standpuntbepaling en actie.
Hij heeft de concrete dagelijkse leiding van de organisatie.
Hij neemt de eindbeslissingen betreffende benoeming en ontslag van de personeelsleden.

4.7 Businessplan (b‐plan)
Jaarlijks opmaken van een b‐plan en een overeenkomstige begroting.
Zowel de bestuurders als de medewerkers zijn hierbij betrokken.
Goedkeuring door Raad van Bestuur.
Iedereen kan het b‐plan inkijken. We publiceren de hoofdlijnen in het maandblad ‘Ondernemers’.

4.8 Jaarrekeningen
We maken de Jaarrekeningen intern op en leggen deze voor aan het bestuurscomité.
Doorheen het volledige jaar: budgetopvolging door het management.
Jaarlijkse audit van de jaarrekening door een onafhankelijk bedrijfsrevisor (tussentijdse controles)
Toelichting bij jaarrekeningen gebeurt jaarlijks op de algemene vergadering.
De jaarrekeningen maken deel uit van het jaarverslag dat alle leden ontvangen.
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4.9 Richtlijnen
4.9.1

ISO‐procedures

Om het kwaliteitsbeleid te borgen, moet dit bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet
zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen
van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van
de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit aantonen.
4.9.2

Gedragscode (Voka)

In de gedragscode worden duidelijk de gedragsnormen en –praktijken die Voka verwacht van zijn
medewerkers geformuleerd teneinde een professionele werking te garanderen en een organisatie
te creëren waar het voor haar medewerkers goed is om te werken. De gedragscode wil deze
principes eenduidig maken over de verschillende Voka‐entiteiten heen om zo te werken aan een
gemeenschappelijke Voka‐cultuur. Hierdoor willen wij bereiken dat de reputatie van Voka, zowel
naar de leden‐bedrijven als naar onze stakeholders toe, integriteit, hoge ethische normen,
vertrouwen en kwaliteit uitstraalt. De manier waarop we handelen en anderen behandelen, zal
een positief effect hebben op de impact en groei van de organisatie.
4.9.3

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement handelt samen met de vermeldingen in de statuten over de
organisatie en de werking van de vereniging en haar leden. Hierin worden de benoemings‐
voorwaarden en de duur van het mandaat van de bestuursorganen bepaald. Ook hun taak‐
omschrijvingen en bevoegdheden staan vermeld in het huishoudelijk reglement.
De voorzitter van Voka is samen met de gedelegeerde bestuurder het gezicht van de organisatie
naar derden toe. Hij draagt zorg voor het goede imago en de uitstraling van de vereniging.
Naast een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder stelt Voka ook een vice‐voorzitter aan die de
voorzitter assisteert bij de uitvoerende taken.
Aan het hoofd van elke regioraad staat een regiovoorzitter. De regiovoorzitter is ambtshalve lid
van het dagelijks bestuur en het bestuurscomité.
We vragen van elk van de bestuursorganen ideologische en politieke neutraliteit. Dit houdt in dat
zij geen uitvoerend politiek mandaat op zich mogen nemen. Zij mogen geen functie uitoefenen als
minister, parlementslid, burgemeester enz.,..
4.9.4

Mandatarissen: gedragscode

Elke Voka‐mandataris aanvaardt en ondertekent de code of conduct. Deze code of conduct
beoogt de mandataris enkele richtlijnen aan te reiken die, voor hem en onze organisatie, van toe‐
gevoegde waarde zijn voor de invulling van het mandaat. Het gaat om een aantal richtlijnen die
gericht zijn naar de mandatarissen toe, maar evengoed over een aantal richtlijnen gericht naar
Voka zelf.
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5

Samenvattende tabel GRI

5.1 Profiel
GRI G3 Inhoudsopgave
STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel
1. Strategie en Analyse
§
1.1

Omschrijving
Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame
ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

1.2

Rapporteringsniveau
volledig (pg. 4)
niet

2. Organisatieprofiel
§
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Omschrijving
Naam van de organisatie
Voornaamste merken, producten en/of diensten
Operationele structuur van de organisatie
Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie
Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de
duurzaamheidskwesties).
2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm
2.7 Afzetmarkten
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie
2.9, 2.10
3. Verslagparameters
§
Omschrijving
3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft
3.3 Verslaggevingscyclus
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van:
relevantie, materialiteit en stakeholders
3.6 Afbakening van het verslag
3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag
3.8

Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochter‐
ondernemingen in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede
activiteiten of andere entiteiten
3.12 Inhoudsopgave
3.2, 3.9‐3.11, 3.13
4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
§
Omschrijving
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die
vallen onder het hoogste bestuurslichaam .
4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het
aantal en het geslacht van de onafhankelijke en/of niet‐leidinggevende
leden van het hoogste bestuurslichaam
4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen
of medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam
4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders
4.2, 4.5‐4.13, 4.16, 4.17

Rapporteringsniveau
volledig (pg. 4)
volledig (pg. 7)
volledig (pg. 29)
volledig (pg. 34)
volledig (pg. 5)
volledig (pg. 5, vzw)
volledig (pg. 6)
volledig (pg. 14)
niet
Rapporteringsniveau
2007‐2011
jaarlijks
volledig (pg. 34)
gedeeltelijk (pg. 26)
volledig
enkel gebouwen in
eigendom
volledig (pg. 26)

GRI‐tabel
niet
Rapporteringsniveau
volledig (pg. 29)
volledig (pg. 30)

volledig (pg. 29)
volledig (pg. 26)
volledig (pg.26)
niet
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5.2 Prestatie‐indicatoren
GRI G3 Inhoudsopgave
STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL III: Prestatie‐indicatoren
Economisch
Indicator Omschrijving
Rapporteringsniveau
EC1
Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd
gedeeltelijk (pg. 14)
EC4
Significante financiële steun van de overheid
gedeeltelijk (pg. 14)
EC2, EC3, EC5‐EC9
niet
Milieu
Indicator Omschrijving
Rapporteringsniveau
EN3
Direct energieverbruik door primaire energiebron
volledig (pg. 24)
EN4
Indirect energieverbruik door primaire bron
volledig (pg. 23)
EN5
Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen
volledig (pg. 23)
EN10
Percentage en totaal volume van gerecycleerd en hergebruikt water
0%
EN8
Totale wateronttrekking per bron
volledig (pg. 22)
EN21
Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming
idem EN8
EN1, EN2, EN6, EN7, EN9, EN11‐EN20, EN22‐EN30
niet
Sociaal: Arbeidsomstandigheden en Volwaardig Werk
Indicator Omschrijving
Rapporteringsniveau
Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio
LA1
volledig (pg. 16)
opgesplitst volgens geslacht
Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop en nieuwe aan‐
LA2
gedeeltelijk (pg. 16)
wervingen per leeftijdsgroep, geslacht en regio
Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen,
LA5
conform wetgeving
inclusief of dit wordt gespecificeerd in collectieve overeenkomsten.
Letsel‐, beroepsziekte‐, uitvaldagen‐ en verzuimcijfers en het aantal
LA7
gedeeltelijk (pg. 16)
werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht.
Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van mede‐
werkers per medewerkerscategorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het
LA13
volledig (pg. 17, 30)
behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere
indicatoren van diversiteit.
Snelheid waartegen werknemers terugkeren uit ouderschapsverlof, naar
LA15
conform wetgeving
geslacht.
LA3, LA4, LA6, LA8, LA9, LA10, LA11, LA12, LA14
niet
Sociaal: Mensenrechten
Indicator Omschrijving
Rapporteringsniveau
HR1‐HR11
niet
Sociaal: Maatschappelijke indicatoren
Indicator Omschrijving
Rapporteringsniveau
SO1‐SO10
niet
Sociaal: Productverantwoordelijkheid
Indicator Omschrijving
Rapporteringsniveau
Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten
gedeeltelijk (pg. 19,
PR5
van onderzoeken naar klanttevredenheid
20)
PR1‐PR4, PR6‐PR9
niet
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5.3 De gegevensreeksen (getallen horende bij de grafiek) voor de GRI‐
indicatoren
Indicator Omschrijving
EC1
EC4
EC1
EN3
EN3
EN4
EN8
EN22
EN29

LA1

LA1
LA1
LA10

LA13

LA2
LA2
LA7
LA7
LA7

PR5

Inkomsten
Significante financiële
steun van de overheid
Bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen
Brandstofverbruik wagens
Gasverbruik
Elektriciteitsverbruik
Waterverbruik
Papierverbruik
Zakelijke en woon‐
werkverplaatsingen
vervoer per auto
dienstverplaatsingen door
personeel
(excl. firmawagens)
Totaal personeelsbestand
(einde boekjaar)
waarvan
arbeidsovereenkomst
onbepaalde duur
waarvan voltijds
waarvan deeltijds
Aantal VTE (voltijdse
equivalenten)
Stagiairs
Aantal uren externe
opleiding arbeiders
Aantal uren externe
opleiding bedienden
Naar functie en geslacht
(einde boekjaar)
directie (M)
directie (V)
senior projectleiders (M)
senior projectleiders (V)
andere medewerkers (M)
andere medewerkers (V)
alle medewerkers (M)
alle medewerkers (V)
Ingetreden (tijdens het
boekjaar)
Uitgetreden (tijdens het
boekjaar)
Ziektedagen
Dagen afwezigheid owv
arbeidsongeval
Andere afwezigheidsdagen
(o.a. zwangerschap)
Aantal behoefte‐analyses
en
tevredenheidsonderzoeken
bij onze leden

2007
2008
2009
2010
5.380.204,72 5.602.418,57 5.634.061,95 5.562.084,63
€
€
€
€
1.508.760,07 1.398.482,83 1.593.017,47 1.309.396,62
€
€
€
€
2.594.205,97 2.520.615,31 2.859.464,47 2.709.252,47
€
€
€
534,19
535,00
732,42
729,33
542,13
629,67
615,57
779,41
NB
363,978
364,788
349,488
182
183
186
174
500000
600000
600000
700000

NB
NB

323.418
NB

283.434
157.431

356.981
148.091

2011
5 745 844,14
€
1 415 440,68
€
2 635 602,37
€
833,46
786,95
339,768
142
700000

270.540
123.737

Toelichting
uit jaarrekening
uit jaarrekening, subsidies ed.
uit jaarrekening
in GJ (1 l diesel * 0,036455743 = 1 GJ)
in GJ
in GJ
in m³
in aantal vellen A4‐papier

in km

in km, eigen berekening (foutenmarge 20%)
47

50

51

49

45

uit sociale balans

47
37
10
44,2

50
34
16
46

51
33
18
46,7

49
32
15
44,8

45
29
16
43,3

uit sociale balans
uit sociale balans
uit sociale balans

10
NB

7
NB

15
NB

12
NB

15
0

NB

NB

NB

109

NB

uit sociale balans (tijdens het boekjaar)
uit sociale balans
uit sociale balans
uit sociale balans

5
2
0
0
7
33
12
35
10

5
2
0
0
10
33
15
35
10

5
2
0
0
9
35
14
37
3

5
2
0
0
7
35
12
37
5

4
1
3
4
4
29
11
34
2

‐14

‐7

‐2

‐7

‐6

NB
NB

NB
NB

349
12

481
50

414
10

NB

NB

189

237

337

0

0

214

176

155

uit sociale balans
uit sociale balans
uit sociale balans
uit sociale balans
uit sociale balans
uit sociale balans
uit sociale balans
uit sociale balans
uit sociale balans
uit sociale balans
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