Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) beloont bedrijven die belangrijke stappen hebben gezet
in de richting van het realiseren van duurzaam ondernemen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties (SDG's) vormen hierbij het universele kader. Voka is ervan overtuigd dat bedrijven
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de SDG's en heeft op basis van deze
universele doelstellingen het VCDO ontwikkeld.
Basisprincipes

Elke onderneming die het Voka Charter Duurzaam Ondernemen onderschrijft, verbindt er zich toe om:
• Duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid
• Doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDG’s van de Verenigde
Naties
• Te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie
• Extern te communiceren over de uitgevoerde acties
• Continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving
Wie kan deelnemen?
Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen voor deelname, ongeacht grootte van
de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. De enige voorwaarde is het engagement om
te voldoen aan de sociale, welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren van een actieplan.
Hoe verloopt de deelname ?

Opmaak
actieplan
• Deelnemer
• Evaluatie team

Startaudit

• Deelnemer

Uitvoering
actieplan
• Evaluatie
commissie

Aanvaarding
actieplan

• Deelnemer

Eindevaluatie
• Deelnemer
• Evaluatie
team

Tussentijdse
evaluatie

• Deelnemer
• Evaluatie team

• Evaluatie
commissie

Toekenning
VCDO

Evaluatiecommissie
Een evaluatiecommissie, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en bestaande uit onafhankelijke
deskundigen en vertegenwoordigers van diverse overheidsdepartementen, organisaties en het bedrijfsleven,
onderzoekt de mate waarin het actieplan is gerealiseerd. Dit gebeurt in het kader van een constructieve
samenwerking met de deelnemende bedrijven.
UNITAR Certificaat
Ondernemingen die drie jaar hebben deelgenomen aan het VCDO en in de loop van die drie jaar in elk van
de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties een actie hebben gerealiseerd
ontvangen van CIFAL Flanders een UNITAR-certificaat - UNITAR (United Nations Institute for Training and
Research) – www.unitar.org
CIFAL Flanders heeft als doel de verklaringen en principes van de Verenigde Naties te promoten en in het bijzonder
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Ze maakt als één van de 15 training centra van UNITAR deel uit van een
internationaal netwerk. Ze wil (lokale) besturen, instellingen, organisaties en het bedrijfsleven helpen om die
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te verankeren in de strategie van hun bedrijf of organisatie – www.cifalflanders.org

Meer informatie: https://www.voka.be/vcdo

