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Tijdens een academische zitting in Hooglede op 28 juni 2011 kreeg Roularta Media Group 
het jaarcertificaat West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen uitgereikt uit handen van de 
heer Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen.  
 
Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen (WCDO) is een initiatief van de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM West-Vlaanderen, Bureau Veritas en VOKA. 
Het is een zorgsysteem dat werd ontwikkeld in samenspraak met de bedrijven en het wordt 
ondersteund door de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen in het bijzonder. 
Sinds 2008 is het WCDO de opvolger van het West-Vlaams Milieucharter. 
 
Het verruimde Charter is een hulpinstrument om het bedrijfsbeleid rond Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) te structureren en te streven naar continue optimalisatie 
van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak. Een evenwichtig en performant 
bedrijf besteedt immers op een geïntegreerde manier aandacht aan de drie pijlers van 
duurzaam ondernemen: people, profit en planet. Daarnaast wordt veel belang gehecht aan 
open communicatie en dialoog met alle relevante stakeholders. 
 
Bij het ondertekenen van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageren 
bedrijven zich om vrijwillig en proactief te werken rond 6 beleidsprincipes en 10 eco- of 
sociale thema’s, waaraan jaarlijks concrete doelstellingen en acties gekoppeld worden.  
Hierbij komen o.m. aan bod: eco-efficiënt aankoopbeleid van grondstoffen, implementatie 
van ‘best beschikbare technieken’, rationeel energie- en waterverbruik, inperken van 
afvalstromen, conformiteit wetgevingen, communicatie met stakeholders, impact van 
organisatie op mobiliteit en directe leefomgeving, mensvriendelijk ondernemen etc.  
De gerealiseerde maatregelen gaan van ‘good housekeeping’ en sensibilisatieacties tot 
aanzienlijke energie- of eco-efficiënte investeringen.  
 
Tijdens een jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen 
de geleverde prestaties en wordt constructief meegedacht over aandachtspunten en 
verbeteropties.   
Bij een positieve evaluatie worden de bedrijven gehonoreerd voor hun realisaties en 
ontvangen zij het jaarcertificaat. 
 
Roularta Media Group hecht al jaren groot belang aan eco-efficiënt ondernemen en andere 
MVO-facetten. Zo had het bedrijf eind 2006 ingetekend op het Auditconvenant ‘Energie’ van 
de Vlaamse overheid, met het oog op een verdere optimalisatie van het interne 
energiebeleid.  
Ook tijdens de recente uitbreiding van de productieomgeving in Roeselare werd maximaal 
rekening gehouden met ecologie en duurzaamheid. Inzake de grondstof ‘papier’ kan 



Roularta de PEFC- en FSC-certificaten voorleggen: dit zijn keurmerken die garant staan voor 
een verantwoord bosbeer.  
 
Geregeld wordt het bedrijf door klanten of andere belanghebbenden gepolst naar zijn 
inspanningen op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een label 
afgeleverd door een onafhankelijk en deskundig evaluatieteam kan de aandacht voor MVO 
nog onderstrepen.  
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