CASE MVO & DUURZAAMHEID CHARTER
Bij onze aanvraag als lid van CASE cv verbinden wij er ons toe om,
gedurende (minstens) de volledige duur van het lidmaatschap:



Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen1 op een
proactieve manier te integreren in ons bedrijfsbeleid;



Elk jaar minstens één doelstelling of concrete actie te formuleren die past
binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (zgn. SDG’s) van de
Verenigde Naties en deze elk jaar door te sturen via mail aan
info@case.vlaanderen;



Op een aanhoudende wijze aandacht te hebben voor en te werken aan
onze conformiteit met de sociale wetgeving, de welzijnswetgeving en de
milieuwetgeving;



Aandacht te hebben voor en samenwerking te zoeken met de sociale
economie (maatwerkbedrijven) indien mogelijk (vb. onderzoek naar
integratie van sociale economie in de bedrijfsvoering);



Aandacht en belang te hechten aan circulaire economie: Afval, recyclage
of hergebruik, afval omvormen tot grondstof van morgen, samenwerken
met kringwinkels, …;

 Aandacht en respect te hebben voor werknemers en de diversiteit op de
werkvloer.

1

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:
 MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit),
ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
 MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen
verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
 MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke
bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke
verantwoordelijkheid vorm te geven.
Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van
waarde aan zowel people, planet als profit en :
daarbij steeds opnieuw een zorgvuldige evenwicht zoekt
daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt
daarover met haar stakeholders/belanghebbenden een open dialoog voert.

