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Elf ‘groene’ bedrijven uit 

Mechelen en Kempen krijgen 

toperkenning Verenigde Naties 

 
Elf bedrijven uit de regio Mechelen en Kempen zullen in oktober van de 
Verenigde Naties een UNITAR-certificaat krijgen. Dat meldt Voka – Kamer 
van Koophandel Mechelen-Kempen. De ondernemingen hebben de voorbije 

jaren duurzame acties ondernomen, zoals het vergroenen van hun 
wagenpark, het verminderen van hun CO²-uitstoot of het promoten van 

gezondheid op het werk. Ze werden vandaag al gehuldigd op een online 
event van Voka. In totaal kregen 25 bedrijven uit de regio er het Voka 

Charter Duurzaam Ondernemen. 
 

 
 

 

Hier draait het allemaal om: de 17 doelstellingen – of SDG’s - vastgelegd door de Verenigde Naties. 
De doelstellingen gaan van het aanpakken van armoede, tot het promoten van gezondheid op het 
werk of het recycleren van afval. 
 
“Die doelstellingen moeten bedrijven en burgers helpen om duurzaam te werken tot 2030 en verder. 
Het is hoopgevend dat veel bedrijven hun beleid aanpassen aan de doelstellingen van de Verenigde 
Naties. Ze gebruiken dit als kompas om hun bedrijf te runnen”, zegt Guido Evens, senior adviseur 

Duurzaam Ondernemen bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “Een 
evaluatiecommissie gaat na of bedrijven de doelstellingen hebben gehaald. Wie het charter van Voka 
krijgt, geeft het imago van zijn onderneming een serieuze boost. Een bedrijf dat drie keer een 
succesvol traject aflegt en laureaat is, binnen een periode van vijf jaar, kan uitpakken met een VN-
certificaat. Een toperkenning voor elk bedrijf.”  
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Vanmiddag, tijdens een online event, kregen elf ondernemingen uit de regio Mechelen en Kempen te 
horen dat ze in oktober zo’n UNITAR-certificaat zullen krijgen. Op de Dag Duurzaam Ondernemen van 
Voka. Het gaat om de volgende bedrijven: 
 

 BelOrta 
 Willemen Construct 
 Continental Automotive Benelux 
 Smulders 
 ODTH 
 Henco Industries 
 Pidpa 

 A-Kwadraat 

 Renotec 
 Coöperatie Hoogstraten  
 OVAM 

 
In totaal werden 25 bedrijven uit de regio vandaag al gehuldigd. Omdat ze succesvol een traject 
hebben afgelegd dat past in één van de 17 doelstellingen (of SDG’s) van de Verenigde Naties. De 
andere bedrijven zijn: 
 

 Havep 
 Roolit 

 Dafra Pharma International 
 Fresh & Saucy Foods 
 Voka – KvK Vlaams-Brabant 
 REM-B Hydraulics 
 Havi Logistics 
 Group Joos 

 Ooms Woonrealisaties 

 Cartamundi 
 ISOPROC 
 Vanhout.pro 
 Antilope De Bie Printing 
 Q-Lite 

 

 

Pioniers 
Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, 
feliciteerde de bedrijven op het online event en wees op het belang van hun rol als pionier. “Morgen 
(vrijdag) bellen de Europese regeringsleiders met elkaar in een videoconferentie op een nieuwe 
Europese top. Ze praten er onder meer over een som geld van 750 miljard euro. Om onze economie 

en onze bedrijven er weer bovenop te krijgen. De nadruk vanuit de EU zal liggen op groene 
investeringen. Voor Europa zijn jullie next generation companies. En ook voor Voka zijn jullie 

pioniers.” 
 


