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R espect voor mensen en respect 
voor de natuur, ecologie en het kli-
maat: het hangt uiteraard samen. 

“Als werkgevers ethische waarden duidelijk 
maken in hun klimaatacties, dan kunnen 
ze niet anders dan deze ook duidelijk maken 
naar hun medewerkers toe. Zeker in de hui-
dige ‘war for talent’ gaan werkgevers talent 
nog meer gaan koesteren en ontwikkelen”, zo 
zegt Wouter Beel, zaakvoerder van CERM-HR.

“Werkgevers hebben er alle belang bij om 
blijk te geven van ‘goed werkgeverschap’. Uit-
eindelijk kiezen werknemers voor een mens-
gerichte organisatie waar ze ingezet worden 
op hun talenten. Duurzaam HRM maken we 
concreet via talentmanagement, zodat het 
voor alle medewerkers duidelijk is binnen 
welk kader ze een rol hebben en hoe ze hierin 
ondersteund worden”, opent Beel.

“Duurzame inzetbaarheid is een vaste com-
ponent in duurzame HR. Welzijn is immers 
een voorwaarde voor jobtevredenheid en 
goede werkprestaties. De criteria voor de 
samenstelling en groei van het loon moeten 

bovendien voor iedereen helder zijn en recht-
vaardig ervaren worden.”

Beel: “Kenmerkend is verder het thema 
diversiteit. We sluiten niemand uit en erken-
nen ook de talenten van kansengroepen. Tot 
slot moet er aandacht zijn voor de ‘groene’ 
competenties: we verwachten dat medewer-
kers zich duurzaam en ecologisch gedragen.”

Duurzame HRM-audit kan 
het verschil maken
“Hoe ervaren de medewerkers het gevoerde 
beleid? En strookt deze perceptie met wat de 
leiding vooropstelt? Het is belangrijk om deze 
twee perspectieven naast mekaar te leggen. 
In de bevraging komt niet enkel ‘goed werk-
geverschap’ aan bod, maar ook ‘goed werk-

nemerschap’: welk engagement neemt de 
medewerker hierin zelf op?”

“Zodra de scores bekend zijn, maken we 
werk van de actiepunten. In overleg met de 
medewerkers bepalen we de ambities en pri-
oriteiten. Op die manier komen we in een 
verbetercyclus en verhogen we de kwaliteit 
van het personeelsbeleid. Zo maken we de 
brug tussen de afdelingen HRM, kwaliteit en 
MVO”, besluit Beel.

D e trend van duurzaam en demon-
tabel bouwen past in de filoso-
fie van een circulaire economie. 

“Nochtans is recyclage geen evidentie in de 
bouwsector”, zegt Tom Rommens, sustaina-
bility manager bij Gyproc.

Bouw- en sloopafval wordt nog niet 
altijd hoogwaardig gerecycleerd. 
Ligt de bouwsector wakker van 
duurzaam afvalbeheer?
“Het besef groeit dat recyclage hoe langer 
hoe meer noodzakelijk wordt om de sector 
op lange termijn duurzaam te houden. Er is 
echter nog een lange weg te gaan om afval-
stromen gescheiden te houden en circulaire 
processen te ontwikkelen die recyclage in 
de hand werken. Veel mensen beseffen niet 
dat onze producten gerecycleerd kunnen 
worden. Bovendien is het nog altijd rela-
tief gemakkelijk en goedkoop om bouwaf-
val gemengd af te voeren en bijvoorbeeld 
tot granulaten te downcyclen. Nochtans 
bestaan onze Gyproc gipskartonplaten bij-
voorbeeld voor bijna honderd procent uit 

recycleerbaar materiaal en dragen ze al jaren 
het cradle-to-cradle-certificaat. Ze passen 
dus perfect in een circulaire economie.”

Wat is er nodig om deze tendens 
te doorbreken?
“Op logistiek vlak moeten we als sector naden-
ken over hoe we de afvalstromen beter kun-
nen organiseren zodat recycleerbaar materi-
aal op een efficiënte manier terugvloeit naar 
de juiste partij. Daarnaast is sensibilisering 
enorm belangrijk en daarin heeft ook de over-
heid een rol te spelen. Door in openbare aan-
bestedingen bepaalde verplichtingen op te 

nemen op vlak van de afvoer van afval en het 
gebruik van gerecycleerde materialen, dwing 
je bedrijven om duurzaam te denken. Maar 
ook bedrijven hebben een grote verantwoor-
delijkheid. Met onze recycling service kunnen 
onze partners afvalcontainers huren. Zo kun-
nen gebruikte gipskartonplaten terug naar 
ons vloeien om de materialen te hergebruiken. 
Vorig jaar recycleerden we zo’n 32.000 ton gips. 
Daarnaast moeten bedrijven al in de ontwerp-
fase van nieuwe bouwproducten nadenken 
over de recyclagemogelijkheden.”

E r is binnen de voedingssector nog veel 
potentieel voor een verdere verduur-
zaming. Zo ook in de aardappelsector, 

waar er zowel op het vlak van voedselverlies 
als van verpakkingen nog verbetering moge-
lijk is. Meer uitleg door Stijn De Pourcq, qua-
lity manager bij Warnez Potatoes.

“Binnen onze activiteiten van het was-
sen en verpakken van aardappelen voor 
supermarkten kampen we met een vrij 
hoog uitvalpercentage. Voor iedere honderd 
kilogram aardappelen die we ontvangen, 
is vijftien tot twintig kilogram helaas niet 
verkoopbaar aan consumenten, omdat ze 
beschouwd wordt als ‘niet-conform’. We wil-
len deze hoeveelheid dus absoluut reduce-
ren. Ook de recyclage van verpakkingen kan 
nog stukken beter”, opent De Pourcq.

Green Deal biedt potentieel
“Als bedrijf denken we al langer na over duur-
zaamheid. Daarbij zagen we steeds opnieuw 
het verhaal rond de circulaire economie 
naar voor komen. Tijdens enkele sessies 
rond duurzaamheid leerden we het initiatief 

‘Green Deal’ kennen. Hierin zagen we heel 
wat potentieel om onze duurzaamheidsin-
spanningen verder uit te breiden.”

Verliezen maximaal beperken 
en valideren
De Pourcq: “Enerzijds willen we via ‘Green 
Deal’ nagaan waar we verliezen kunnen 
beperken. Anderzijds willen we kijken hoe we 
de verliezen maximaal kunnen waarderen: we 
moeten ernaar streven om nog zo veel moge-
lijk in menselijke consumptie te verwerken. 
Binnen het netwerk van ‘Green Deal’ hopen 
we hiervoor nieuwe partners te vinden.”

Plastic verpakkingen recycleren
“Een ander belangrijk aandachtspunt is de recy-
clage van plastic verpakkingen. De klassieke 
plastic verpakkingen, waar meer dan driekwart 
van onze aardappelen in wordt verpakt, belan-
den momenteel nog steeds bij het restafval. 
Daarom zijn we samen met onze leveranciers 
op zoek naar mogelijkheden rond recyclage. Er 
is op dit vlak nog veel verbetering mogelijk.”

“Duurzaamheid moet zich ook weerspiegelen in HR-beleid”

“Recyclage noodzakelijk om bouwsector duurzaam te houden”

“Nog veel potentieel voor verduurzaming in de aardappelsector”
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Werkgevers hebben er alle 
belang bij om blijk te geven 
van ‘goed werkgeverschap’.

Voor iedere honderd 
kilogram aardappelen die 
we ontvangen, is vijftien 
tot twintig kilogram helaas 
niet verkoopbaar aan 
consumenten.

Bedrijven moeten al in 
de ontwerpfase van 
nieuwe bouwproducten 
nadenken over de 
recyclagemogelijkheden.


