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VOORWOORD

Beste lezer,
De laatste jaren is er binnen EuroSys heel veel ingezet
op Happy Profit en op duurzaamheid. Dit deden we niet
omdat het moet, maar vooral ook omdat we zien dat
de wereld verandert en de vraag van onze klanten ook.
Gelukkig maar.
Het oude denken over zoveel mogelijk producten verkopen, goed of slecht, maakt plaats voor het nieuwe normaal.
Duurzaam, circulair en met een sociale insteek. Want zij die
het minder goed hebben, kunnen hulp gebruiken en wij, die
hulp kunnen geven, zouden dat ook moeten doen. Of dat
nu dichtbij is, in armoede onder onze eigen bevolking, of ver
weg, in slechte werkomstandigheden bij de productie van
apparatuur. Wij moeten gebruik maken van elke invloed die
we kunnen uitoefenen.
Het laatste jaar heeft ons nog meer duidelijk gemaakt. De
coronacrisis heeft laten zien dat we niet zonder digitale middelen kunnen en vooral, niet zonder contact met elkaar. Ondanks het onderscheid met normaal contact, hebben alle
mogelijke kansen om digitaal contact te houden toch een
verschil kunnen maken. Voor bedrijven, maar zeker voor
het onderwijs. Ik hoop dan ook dat de Digisprong die het
onderwijs wil maken een mooie aanzet is tot een daadwerkelijke voorsprong voor onze leraren en leerlingen.
We werkten het afgelopen jaar aan nieuwe businessmodellen, nieuwe services en nieuwe samenwerkingen. Dit
leverde ontzettend veel moois op. En daar ben ik trots
op. We omschrijven een groot deel hiervan in ons eerste
duurzaamheidsverslag dat u hier kunt lezen. Volgend jaar
doen wij natuurlijk een update, met op dat moment nog
meer duurzame en circulaire producten, nog meer sociale
producten en hopelijk nog meer partners die met ons mee
doen. Zo blijven we trots op de waarde die we toevoegen.
Blijf gezond en zorg voor elkaar!
Mark Lens
Afgevaardigd bestuurder EuroSys

1. DE UITDAGING: DE WEG 		
NAAR DUURZAAMHEID
EN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE
1.2 Circulaire Economie

Voor we vertellen wat we allemaal doen om duurzamer te zijn, moeten we eerst even bekijken voor welke uitdagingen we staan. Hoe zit de economie vandaag

Om uit deze lineaire economie te komen, hebben wij onze

in elkaar en wat moet er gebeuren om deze duurzamer te

businessmodellen aangepast. Onze nieuwe modellen zijn

maken. Welke weg moeten we opgaan?

op basis van gebruik in plaats van verbruik en op basis van
toegevoegde waarde in plaats van het leveren van produc-

Omdat we graag een echt verhaal vertellen, zijn we

ten en diensten.

eerlijk over onze positie in de economie en de bran-

Met deze modellen houden we ons vast aan de circulaire

che waarin we werken. We willen ons bewust zijn van

economie. Dit houdt voor ons in dat we altijd proberen

de grote uitdagingen die er zijn, maar we zijn daar-

om producten optimaal te gebruiken en zo lang mogelijk

naast ook nog afhankelijk van deze economie. Door

te voorkomen dat ze afval worden. Het is belangrijk dat dit

deze combinatie moeten we nieuwe vormen bedenken

gaat zonder toegeving naar prestatie en kwaliteit voor onze

om invloed te hebben op de uitdagingen die er liggen.

klanten. Daarbij is het onvermijdelijk om toch producten te

We werken er hard aan om binnen de voor ons be-

moeten gebruiken. Wanneer dit het geval is komt er een an-

reikbare grenzen het maximale te bereiken en onder-

der begrip bij kijken: Duurzaamheid.

tussen deze grenzen te verleggen.

1.3 Duurzaamheid

1.1 Van Lineair naar Circulair

Daar waar onze circulaire gedachte zich richt op het voor-

EuroSys is onderdeel van een lineaire waardeketen. Deze

komen van afval en het optimaal inzetten van producten

lineaire keten is de manier waarop een grondstof uitein-

(en de grondstoffen van deze producten) zijn er nog veel

delijk na halffabricaat (bewerkte grondstof), product en

andere facetten van ons bedrijf. Voor deze facetten vallen

gebruik eindigt als afval. Een voorbeeld hiervan is een com-

wij terug op onze duurzame principes. Wanneer wij toch

puterscherm dat na enkele jaren dienst weggegooid wordt.

producten inkopen, dan zorgen we dat we zoveel mogelijk

Door het aanbod aan producten die wij kopen en daarna

inzicht hebben in het productieproces en kiezen we voor

aan de klant leveren, worden wij in dit bekende lineaire

duurzame aanbieders. En ook in onze eigen bedrijfsvoe-

systeem geduwd. Dit zorgt voor uitdagingen in zowel de

ring is duurzaamheid een belangrijke waarde. Zo wekken

hoeveelheid e-waste waar wij een (keten)onderdeel van

wij onze eigen stroom op met zonnepanelen en maken wij

zijn als ook de productie(keten) van de producten welke wij

momenteel de omslag naar elektrische auto’s. Daarbij is ook

aanbieden. Om hierin te veranderen werken wij aan nieuwe

goed werkgeverschap voor ons een belangrijk onderdeel

businessmodellen op basis van de circulaire economie.

van duurzaamheid. Want voor bedrijven die niet duurzaam
omgaan met hun mensen en hun omgeving is er in onze
ogen geen plaats meer in de komende jaren.
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2. SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
EN ONS EUROSYS
2025 PROGRAMMA
Om onze duurzame doelen waar te maken,
hebben we het programma EUROSYS|2025 gelanceerd.
In dit programma hebben we de krijtlijnen uitgezet voor de
komende jaren. Hoe we gaan evolueren naar een duurzamere onderneming. Hoe we waarde kunnen aanbieden aan
onze klanten.
Om extra sturing en evaluatie te hebben bij onze doelstellingen, nemen we als bedrijf ook deel aan het Charter Duurzaam Ondernemen van VOKA. Met dit charter wil VOKA bedrijven helpen om duurzaamheid in hun DNA te verankeren
en hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

17

Voor dit charter maakten we een actieplan voor 3 jaar
(2019 – 2021) met daarin verschillende doelen. Deze doelen
stelden we op aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Meer dan 40
projecten en acties volgden uit dit plan. Eind 2021 verwachten wij het charter te voltooien en na de evaluatie officieel
erkend te worden hiervoor.
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Een greep uit onze projecten en hun SDG:
1.
3.
5.
7.
12.
17.

Schenking pc-materiaal @ warm hart vzw
Ontwikkeling van #Eurofit
IT aantrekkelijker maken voor vrouwen
Zonnepanelen
Code of Conducts en RBA
Samenwerking met de vzw Ondernemers
voor een Warm België

17
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3. VRAAG EN AANBOD

We zien een aantal belangrijke veranderingen in de
vraag van onze klanten. Veranderingen waar we aandacht
voor moeten hebben. Om hen optimaal te kunnen ondersteunen, focussen wij ons op deze ontwikkelingen.

3.1 Duurzame inkoop
Het aanbod aan onze klanten wordt bepaald door de
beschikbaarheid van producten van onze leveranciers. De

3.2 Duurzame verkoop

leveranciers gaan helaas niet zo hard met de ontwikkeling
van duurzame producten als dat wij zouden willen, waarmee we nog de nodige uitdagingen hebben als duurzame

We merken dat de vraag van de klant verandert.

IT-leverancier.

Duurzaamheid en circulaire economie worden een
volwaardig onderdeel van de vraagstukken. Om onze

Als inkopende organisatie hebben wij invloed door de juiste

klant hierin optimaal te voorzien, richt onze dienst-

leveranciers te selecteren. De leveranciers die zelf ook met

verlening zich steeds meer op duurzaamheid. Zowel

duurzaamheid bezig zijn. Daarnaast ondersteunen we de

vanuit de inkoop van producten, als ook de inzet van pro-

klant vooral door hem aan de juiste informatie te helpen.

ducten. Daarbij kijken wij nu al naar het mogelijk maken van

Verder werken wij ook aan kleinere projecten om onszelf

de retourstromen.

een goed inzicht te geven in de leveranciers en hun duurzame positie. Zo kunnen we de klant optimaal bedienen in

Onze verkoop is de klant zijn inkoop. Als duurzame IT-leve-

zowel het ICT-vraagstuk als het duurzaamheidsvraagstuk.

rancier willen wij, vanuit ons eigen vakgebied, onze klanten
daar zo goed mogelijk bij helpen. Inzicht in apparatuur, ge-

De komende jaren werken wij aan:

bruik en duurzame alternatieven is daarbij belangrijk. De
verkoop is dan ook zeer afhankelijk van de inkoop.

1.

Duurzaamheidsscan leveranciers

2.

Inzichtelijk maken duurzaamheid

De komende jaren werken we aan:

leveranciers voor klanten
3.
4.

Opstellen Code of Conduct vanuit

1.

Duurzaamheidsrapportages voor onze klanten

eigen organisatie

2.

Duurzaamheidsscan voor klanten

Eerste ontwikkelingen scorecard duurzame IT

3.

Eerste ontwikkelingen in retourstroom concept
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3.3 As A Service (Product-dienst combinaties)
As A Service is al een veelgebruikt begrip, vooral op het gebied van software. Dat komt omdat het vaak niet haalbaar
is om alle benodigde software zelf te ontwikkelen. Zo zou
het ook kunnen zijn met hardware. Waarom moet alle hardware altijd van een bedrijf zelf zijn, terwijl het gebruik vele
malen belangrijker is dan het bezit? Door ons te focussen op
het gebruik in plaats van het bezit, kunnen we ICT optimaal
inzetten en het ook zo lang mogelijk gebruiken.
Ons eerste product in dit concept is YES, onze laptopformule voor scholieren. Een formule gebaseerd op gebruik
in plaats van bezit. De komende jaren zullen we dit nog
uitbreiden en in verschillende markten aanbieden. Daarmee bieden we onze klanten altijd de meest optimale IT-infrastructuur tegen de laagste ecologische footprint.
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UITGELICHT

YES.BE EEN PRODUCT VOOR DE TOEKOMST:
SOCIAAL, CIRCULAIR EN DUURZAAM

Your Education Solution (YES) is onze nieuwe duurzame

YES geeft invulling aan de vraag op basis van:

en circulaire oplossing voor het onderwijs. Het geeft invulling aan veel onderdelen van de uitdagingen waar

•

we voor staan. Zo willen kinderen graag een duurzame(re)

Circulariteit (zo lang mogelijk gebruiken
en goed te herstellen)

•

wereld, willen we zo min mogelijk e-waste, willen scholen
een goed werkende oplossing en willen kansarmen door

Duurzaamheid (duurzame laptops
van verantwoorde leveranciers)

•

de digitale kloof niet op een nog grotere afstand komen te
staan.

Sociaal (het dichten van de
digitale kloof voor kansarmen)

•
YES is ons eerste Device As A Service (DAAS) model. Hierbij

Kwaliteit en gemak (minder lasten
en kosten voor IT-beheer van scholen)

wordt een laptop aangeboden op basis van gebruik en niet
op basis van bezit. Daarbij kiezen we voor laptops die o.a.
voldoen aan de militaire standaard, zodat zeer langdurig
gebruik goed haalbaar is. Ons concept is daarnaast gericht
op optimaal gebruiksgemak en makkelijk beheer voor de
scholen.
Aangezien EuroSys eigenaar blijft van de laptop, hebben
wij de kans om na de gebruiksperiode van de scholier de
laptops op te knappen en gebruiksklaar te maken voor
kansarmen. Hiermee dichten we de digitale kloof voor kans-

“Begin 2019 was in België de eer-

armen die niet in het bezit zijn van digitale middelen én

ste klimaatstaking. Scholieren spij-

voorkomen we dat laptops bij het afval belanden.

belden om regeringen op te roepen
maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde. Dit volgt uit
een wereldwijde beweging van kinderen die vragen om een duurzame
toekomst.”
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EuroSys Business Center
Centrum zuid 1527a, 3530 Houthalen

4. HOE DOEN WE DIT
IN DE PRAKTIJK

Duurzaamheid zit niet enkel in ons DNA vanuit een persoonlijke overtuiging. Wij zijn er ook van overtuigd dat een
duurzame bedrijfsvoering noodzakelijk is voor onze eigen
toekomst.
Duurzame bedrijven zijn weerbaarder, efficiënter en weten
meer talent te behouden! Daarom investeerden we de afgelopen jaren in een duurzame bedrijfsomgeving, onder
andere ons energieverbruik, en in het welzijn van onze medewerkers.

4.1 Duurzaamheid in
onze omgeving

“PRACTICE
WHAT YOU
PREACH”

Wat betreft onze bedrijfsomgeving werkten wij de afgelopen jaren op de volgende gebieden.
•

Zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen is een eenvoudige en efficiënte manier om jouw energieverbruik te verlagen. Met de tientallen
computers en de verschillende servers die bij ons continu
stroom vragen, hadden we een grote behoefte om zelf
energie op te wekken.
Het volledige dak van ons gebouw werd vol gelegd met
zonnepanelen, maar dat bleek niet voldoende. Om nog
meer panelen te kunnen plaatsen, hebben we boven de
parkeerplaatsen op onze parking een afdak gemaakt waar
nog extra panelen op geplaatst konden worden. Bijkomend
voordeel was dat de auto’s zo ook beschut kunnen staan.
Ten slotte hebben we ook nog enkele panelen op ons gras
laten plaatsen.
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•

Energie audit

We hebben al wel zonnepanelen liggen, maar misschien
kunnen we nog wel besparen in ons energieverbruik. Om te
bekijken waar we nog kunnen optimaliseren in ons energieverbruik, lieten we een energie-audit uitvoeren door de firma
Encon. Dit bedrijf begeleidt andere bedrijven met hun vragen
rond energiebesparing, hernieuwbare energie en duurzaamheid. De ideale partner voor onze vraag dus. En wat was het
resultaat van de audit? We kunnen ons energieverbruik nog
optimaliseren met bijkomende zonnepanelen in combinatie
met opslag batterijen en eventueel een windmolen. We praten hier enkel over meer duurzamere opwek, maar mogelijk
kunnen we ook kijken naar hoe we energie probeerden te
besparen. De meest duurzame optie is tenslotte iets ‘NIET’
gebruiken. De nieuwe LED Verlichting is daar een goed voorbeeld van.
•

Wagenpark

•

Het huidige wagenpark van EuroSys vervangen we in stappen

Om zelf actief bij te kunnen dragen aan de biodiversiteit

door elektrische auto’s. Daarnaast kijken we goed naar de

van onze natuur, heeft onze afgevaardigd bestuurder Mark

hoeveelheid kilometers die we rijden en vooral ook naar de ki-

Lens beslist om bijen te houden en imker te worden. Hij

lometers die we niet rijden. Gezien de huidige coronasituatie

leert nu de kneepjes van het vak van professioneel imker

is dit een uitgelezen moment om te onderzoeken hoe we met

Julien Driesen.

dit vraagstuk om kunnen gaan.
•

Bijenkasten

Op de terreinen van EuroSys staan bijenkasten met niet

Laadpalen

minder dan 240.000 bijen die zorgen voor onze eigen EuroSys-honing. Deze honing hebben we de naam Miss Honey

Zonder laadpalen kunnen onze elektrische auto’s niet laden.

Bee meegegeven. En hij is te koop voor €5 per potje. De op-

Om die reden worden er dan ook voldoende plekken voorzien

brengst van de honing gaat integraal naar de strijd tegen

van laadpalen. Daarbij is het zelfs voor externen mogelijk om

armoede via de organisatie Ondernemers voor een Warm

onze laadpalen te gebruiken voor het laden van hun auto. Zo

België. De werknemers van EuroSys kunnen beamen dat

worden deze palen optimaal benut en hebben we hier allen

het lekkere honing is, want zij kregen alvast elk 2 potjes.

profijt van.

7

4.2 Hoe gaan we met ons
personeel om?
Behalve de omgeving zijn ook onze mensen belangrijk.
We hebben als werkgever een verantwoordelijkheid voor
onze mensen en hun welzijn. Als EuroSys investeren we hier
actief in en werken wij actief onder het motto “Happy Profit”.
Happy Profit betekent voor ons dat we streven naar een
maatschappij waarin welvaart en welzijn samengaan. Dat
is voor ons de enige manier om winst ook duurzaam te
maken.
Naast onze duurzame wijze van omgaan met mensen en
onze happy profit investeren wij in onze mensen met de
volgende projecten.
•

Eurofit

Onze medewerkers zijn één van de belangrijkste schakels
binnen ons bedrijf. Daarom hechten we veel belang aan
hun gezondheid. Dit zowel fysiek als mentaal. Ook de sfeer
onderling vinden we heel belangrijk. We willen dat ze zich

#EuroFit is een gezondheidsplan dat zich richt op 4 pijlers:

een team voelen en elkaar ondersteunen als dat nodig is.

beweging, gezonde voeding, mentale gezondheid en er-

Om dat mogelijk te maken, riepen we de hulp in van Ready-

gonomie. Voor elk van deze pijlers worden er activiteiten,

2Improve en samen werkten we een gezondheidsplan uit.

workshops en challenges georganiseerd. Zo organiseerden

#EuroFit.

ze bijvoorbeeld al een gezond ontbijt, een challenge om 30
dagen niet te snoepen en een actie om samen zoveel moge-

Om dit plan uit te werken, werd er binnen ons bedrijf een

lijk gewicht te verliezen. Vaak werden de activiteiten onder

werkgroep opgericht. Deze werkgroep bestaat uit 6 mede-

de middag ingepland om zoveel mogelijk mensen de kans

werkers, elk van een andere afdeling, en een gezondheids-

te geven om mee te doen. Na de werkuren is het immers

coach van Ready2Improve. Deze werkgroep zet de krijtlijnen

niet voor iedereen evident om tijd vrij te maken.

van het plan uit en beslist welke activiteiten er georganiseerd worden. Daarnaast maken zij hun collega’s warm om

We merken dat we met #EuroFit niet alleen de sportieve

deel te nemen aan de activiteiten en leggen ze regelmatig

uitdagingen binnen ons bedrijf bevorderen, maar ook hun

hun oor te luisteren bij collega’s om te ontdekken waar de

betrokkenheid bij het bedrijf. En dat was voor ons ook een

pijnpunten in het plan zitten of waar de behoefte ligt.

belangrijk doel van dit initiatief.
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•

Vitality coach

Onze vitality coach, is één dag in de week ter beschikking
voor onze medewerkers om hen bij te staan in hun persoonlijke gezondheids- en welzijnsdoelstellingen. Dat kan
gaan van stoppen met roken tot voor het eerst een marathon lopen, van beter slapen tot beter eten.
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5. WELKE IMPACT HEEFT
ONS BELEID NU AL?

5.1 Onze rol in de samenleving
We hebben een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid voor onze directe omgeving, maar ook alle omgevingen die wij beïnvloeden, ver buiten onze regio. We zijn
ons ervan bewust dat wij stappen moeten blijven zetten om
waarde te kunnen blijven toevoegen aan onze maatschappij. Dat doen wij op verschillende manieren.

•

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doen

EuroSys is partner van de Promobutler Foundation. Deze vzw

we zowel dicht bij huis als samen met onze partners. We

richt zich op het planten van bomen in Senegal om de mensen

werken aan diverse projecten met sociale impact voor onze

daar zo van voedsel en een inkomen te voorzien. Ook deze or-

regio. Daarnaast werken we met onze partners wereldwijd

ganisatie werd opgericht door onze afgevaardigd bestuurder

mee aan duurzame en sociale productie en een beperking

Mark Lens. In de vorm van een Silver Partnership steunen wij

van de footprint van IT.

de Promobutler Foundation met €5.000 per jaar.

Ver weg werken wij vooral mee door actief bezig te zijn met

•

verantwoord inkopen en verkopen. Voor onze directe omgeving werkten wij de afgelopen jaren aan deze projecten.
•

Promobutler Foundation

Bednet

Als je medewerkers het hart op de juiste plaats hebben, zullen ze er zeker voor staan te springen om iets te doen voor

Ondernemers voor een Warm België

een goed doel. Dat merkten wij toch toen we voorstelden om
acties op te zetten voor de vzw Bednet. Er werden tal van ac-

Onze afgevaardigd bestuurder Mark Lens richtte samen

ties georganiseerd onder de collega’s. Zo waren er de restau-

met enkele collega-ondernemers de vzw Ondernemers

rantdagen waarbij enkele collega’s voor één dag chef-kok van

voor een Warm België (OVWB) op. Met deze vzw gaan de

dienst waren en de andere collega’s, tegen een kleine vergoe-

ondernemers de strijd aan tegen armoede in België. De or-

ding, een heerlijke maaltijd inclusief dessert voorschotelden.

ganisatie zamelt gebruikte laptops in en maakt ze opnieuw

Als afsluitende actie besloten we om een sponsortocht te

klaar voor een tweede leven. Dan worden ze aan kansar-

doen. Van het gebouw van EuroSys in Houthalen naar het

me kinderen geschonken die die laptops nodig hebben om

gebouw van Bednet in Leuven. Om daar persoonlijk het inge-

(thuis)onderwijs te kunnen volgen. Op deze manier willen

zamelde geld te gaan afgeven. Deze tocht werd vooral door

ze ervoor zorgen dat kinderen die het financieel moeilijker

klanten gesponsord. Onze directie en enkele collega’s hebben

hebben, toch dezelfde kansen krijgen op onderwijs. EuroSys

zich geëngageerd om de volledige tocht, 53 km, uit te lopen.

steunt deze organisatie ook financieel.

Het was een mooie afsluiting van een jaar aan activiteiten
voor Bednet. Uiteindelijk zamelden we zo € 4.774 in.
Het was hartverwarmend om te zien hoe iedereen zijn
best deed om geld bijeen te zamelen.
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Daarnaast initieerden wij de
volgende initiatieven.
•

Storting goede doelen (naar keuze van klanten)

Voor onze eindejaarsactie op het einde van 2020 selecteerden we 4 vzw’s die we wilden steunen met een mooie donatie. Per (top)klant trokken we €30 uit die de klant zelf aan 1
van de 4 goede doelen mocht schenken. De klanten gaven
aan aan welke vzw ‘hun’ geld geschonken mocht worden en
EuroSys doneerde dan het volledige bedrag aan de 4 verschillende organisaties. De bedragen voor de verschillende
vzw’s liepen mooi gelijk op, waardoor we uiteindelijk elke
vzw €1.500 konden schenken.
•

Toekenning vrijwilligersdag voor medewerkers

In 2020 heeft de directie van EuroSys beslist dat elke werknemer 1 dag per jaar vrijwilligerswerk mag doen. Waar ze
dat doen mogen ze zelf kiezen en die dag wordt ook gewoon
betaald zoals een ‘normale’ werkdag. Dit initiatief werd in
2021 herhaald.
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Kennis delen om impact
te creëren
Om impact te hebben, weten we dat we samen moeten
werken. Een leidende positie en een lerende instelling zijn
voor ons onmisbaar. Leidend als in voorop lopen, maar
ook in mensen meenemen op onze reis. Mensen en bedrijven verbinden op het vlak van duurzaamheid, innovatie en
MVO. Daarom werken we aan onze missie met het motto:
SHARING KNOWLEDGE, IMPROVING SUSTAINABLE BUSINESS.
Omdat onze weg naar duurzaamheid nog niet voltooid is,
zullen we onze stappen blijven delen. Dit rapport zullen we
dan ook regelmatig updaten. Niet alleen om onze vooruitgang te tonen, maar ook om jou te inspireren. We hopen
alvast dat je dankzij dit rapport enkele inzichten hebt gekregen om je eigen duurzame verhaal te beginnen. Misschien
kunnen we dit pad wel samen bewandelen?
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YES.be Digitalisering van het onderwijs
Centrum Zuid 1527a, 3530 HOUTHALEN
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