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LABEL ECODYNAMISCHE
ONDERNEMING

DOELSTELLING VAN
HET LABEL

Het Label Ecodynamische onderneming beloont en moedigt
bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen aan, die
stappen ondernemen om hun impact op het leefmilieu te
verkleinen. Het label valoriseert milieu-initiatieven en dat met
name op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel
energiegebruik, mobiliteitsbeheer bij werknemers, enz. Het
gaat om een officiële en gratis erkenning.

© Yvan Glavie

© Yvan Glavie

© Yvan Glavie

Het label werd in mei 1999 gelanceerd en werd in februari
2018 grondig herzien. Het wordt gecoördineerd door de
gewestelijke overheidsdienst voor milieu en energie, Leefmilieu
Brussel.

WERKING VAN
HET LABEL

Het Label Ecodynamische Onderneming evalueert de ecobeheeraanpak aan de hand van een rooster van specifieke
criteria. Hiertoe maakt het Label gebruik van een objectief en
transparant referentiekader, dat de kandidaat gidst binnen 8
milieuthema’s: Aankopen, Geluidshinder, Afval, Water, Energie,
Groene ruimten, Mobiliteit en Bodem.
De geleverde inspanningen worden symbolisch weergegeven
in de vorm van een trap met drie treden, goed voor een, twee
of drie sterren.

HOE KAN IK HET LABEL BEHALEN?
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DE KANDIDAAT SCHRIJFT ZICH IN OP HET PLATFORM

DE KANDIDAAT STELT EEN DOSSIER OP MET BEHULP
VAN HET ACTUELE REFERENTIEKADER DAT VAN
TOEPASSING IS OP DE CONTEXT VAN DE KANDIDAAT

DE KANDIDAAT DIENT HET VOLLEDIGE DOSSIER IN

DE VERIFICATEUR CONTROLEERT DE BEWIJZEN

DE KANDIDAAT ONTVANGT ZIJN LABEL
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HET LABEL HELPT U

Uw kwalitatief
imago wordt
versterkt

Met deze bevestiging van uw inzet voor het leefmilieu
onderscheidt u zich van uw concurrenten en trekt
uw organisatie de aandacht van uw concurrenten of
partners.

U hecht veel
belang aan het
milieu
U bespaart

Door de opgelegde milieuverplichtingen te overtreffen, maakt u deel uit van diegenen die Brussel
innoveren en de dingen helpen veranderen!

U boekt
vooruitgang op
uw eigen tempo

Het staat u geheel vrij om het label te behalen tegen
het tempo dat u verkiest! In functie van de beschikbare
menselijke middelen en tijd kunt u het label elk jaar
aanvragen of elke 2, 3, 4, jaar, enz. U laat zich het label
toekennen, wanneer u daar klaar voor bent. U wordt
beloond volgens het tempo waarmee u vooruitgang
boekt.

Uw onderneming
wordt erkend
door het Gewest

Uw onderneming wordt officieel erkend voor de
inspanningen die ze levert op milieubeheervlak en
geniet gratis reclame.

U kunt ervaringen
uitwisselen

U deelt ervaringen en legt contacten met andere
bedrijven op netwerkmomenten georganiseerd door
Leefmilieu Brussel.

Uw milieu-initiatieven verminderen uw water- en
elektriciteitsverbruik alsook uw afvalproductie. Ze
laten u toe om financiële en materiële besparingen
te realiseren.

En bovendien is het gratis!

HET LABEL BEGELEIDT U

HELPDESK

Bovenop de opleiding die elke kandidaat krijgt in verband
met het gebruik van een aan het label gewijd platform
(www.ecodyn.brussels), heeft hij of zij ook toegang tot
een technische dienst (helpdesk) ter beantwoording van
eventuele vragen in de loop van de kandidatuur.

OPLEIDINGEN

Leefmilieu Brussel biedt de organisaties die zich kandidaat
stellen en die het label in de wacht slepen, een heleboel
gratis ondersteuning aan en organiseert seminaries en
thematische of sectorspecifieke opleidingen. Zulke ontmoetingsmomenten tussen professionals vormen een
uitgelezen kans om vernieuwende praktijken uit te wisselen
en samen lessen te trekken uit opgedane ervaringen.
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MEER INFORMATIE
www.leefmilieu.brussels
info@ecodyn.brussels

