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Duurzame partnerships tussen bedrijven en middenveld in de spotlights 
 
Brussel, 3 juni 2014 - Op dinsdag 3 juni kwamen kopstukken uit het bedrijfsleven en de non-profitsector 
bijeen in Brussel voor de uitreiking van de Sustainable Partnerships Award 2014. Met deze prijs 
bekronen duurzaamheidsnetwerken Business & Society Belgium en KAURI voor het tweede 
opeenvolgende jaar de meest inspirerende samenwerkingen tussen bedrijven en 
middenveldorganisaties in ons land. Dit jaar vielen 3 partnerships in de prijzen: Changing the e-waste 
cycle van o.a. Recupel en WorldLoop, Innoveren met een hart van o.a. Cera en RVO-Society en 
Biodiversité Partenariale van Hesbaye Frost, Natagora en Apligeer. 
 
Het eerste van de drie bekroonde partnerships werd ontwikkeld door Belgische organisaties, maar de 
impact laat zich vooral voelen in het Zuiden. Via Changing the e-waste cycle pakken WorldLoop, Recupel, 
Galloo, Coolrec, Umicore en de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) samen de 
milieuproblemen met elektronisch afval (e-waste) in Afrika aan. Recupel levert haar expertise bij de 
inzameling en de verwerking van afgedankte elektro-apparaten aan WorldLoop en steunt financieel de 
oprichting van e-waste recycling centres in Afrika. WorldLoop projecten combineren de Best-of-2-worlds 
approach: lokale inzameling en manuele ontmanteling van afval via formele en informele circuits 
enerzijds, gebruik maken van de internationale expertise voor hoogtechnologische recyclage van 
bepaalde afvalfracties anderzijds. Sinds de start in 2011 werd 954 ton elektronisch afval ingezameld en 
correct gerecycleerd en werden er lokaal al 50 jobs gecreëerd dankzij deze projecten. Om bepaalde 
afvalstoffen milieuvriendelijk te laten recycleren werkt WorldLoop ook samen met afvalverwerkers 
Galloo, Umicore en Coolrec. 
 
Het tweede partnership dat bij de jury in de smaak viel, is het project Innoveren met een hart. Ook hier 
speelt technologie een belangrijke rol als hefboom naar meer zelfstandigheid en een betere 
levenskwaliteit voor kwetsbare groepen in onze maatschappij. Innoveren met een hart brengt namelijk 
sociale ondernemers met een reële nood aan technologische innovatie in contact met studenten uit 
wetenschappelijke en technologische opleidingen. Deze ingenieurs, architecten en informatici in spe 
zoeken dan in het kader van hun masterproeven naar innovatieve oplossingen voor de social profit. Zo 
hebben enkele studenten speciaal speelgoed ontwikkeld voor geparalyseerde kinderen uit het Dominiek 
Savio Instituut, die enkel nog hun nekspieren kunnen bewegen. Jaarlijks worden zo'n tien tot vijftien 
projecten uitgevoerd. Dit partnership is een samenwerking tussen Cera, de Roger Van Overstraeten-
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Society, de koepel van werkgevers in de sector van sociaal ondernemers Verso en een groep Vlaamse 
universiteiten en hogescholen, waaronder de KU Leuven en Thomas More. 
 
En last but not least viel ook het partnership Biodiversité Partenariale in de prijzen. Dit is een 
samenwerking tussen diepvriesgroentenproducent Hesbaye Frost, natuurorganisatie Natagora en de 
lokale landbouwerscoöperatieve Apligeer. Zij bundelden de krachten voor de bescherming van de 
vogelbroedplaatsen die ontstaan zijn in de enorme waterbekkens van de vroegere Hesbaye 
Frostfabrieken. Het bedrijf stelt de 26 ha grote site ter beschikking van de milieuvereniging en steunt het 
ombouwen van dit gebied tot natuurdomein. Natagora beheert het natuurgebied en begeleidt de lokale 
coöperatieve van boeren en Hesbaye, zodat die op een respectvolle manier omgaan met het aanwezige 
water. Dankzij deze uitzonderlijke samenwerking tussen boer, milieu-organisatie en bedrijf, zou het 
natuurgebied op termijn zelfs kunnen uitgroeien tot een domein van 100 ha. 
 
Deze 3 winnaars werden samen met de 30 andere ingediende partnerships van dit jaar gehuldigd tijdens 
een prijsuitreiking in de Brusselse KVS. Juryvoorzitter en KVS-directeur Jan Goossens loofde alle 
deelnemende organisaties voor “hun moed om over de organisatiegrenzen heen te durven kijken bij het 
creëren van gemeenschappelijke meerwaarde”. 
 
Onze nationale Sustainable Partnerships Award werkt dit jaar samen met de europese Social & Business 
Co-creation competitie van Ashoka. Want sociale ondernemers, bedrijven en de overheid kunnen samen 
uitdagingen aanpakken die geen enkele partij alleen zou kunnen oplossen. 
 
Alle partnerships die deelnamen op Belgisch niveau, werden automatisch ingeschreven voor deze 
Europese wedstrijd. De 15 finalisten van de Social & Business Co-creation competitie werden op 2 juni al 
bekendgemaakt. U kunt hen ontdekken op www.changemaker/co-creation. Zij worden ook uitgenodigd 
op de Zermatt Summit in Zwitserland tussen 25-27 Juni. 
 
U kunt de winnende cases samen met alle ingezonden partnerships ontdekken op 
www.sustainablepartnerships.be Voor meer info over de Sustainable Partnerships Award en de 
winnaars van dit jaar, kunt u contact opnemen met Oriane De Vroey van Business & Society en Jan 
Ockerman van KAURI. 
 
Oriane De Vroey 
CSR Business Partner 
Business & Society Belgium 
Tel: +32 (0)2 515 09 72 
Oriane.devroey@businessandsociety.be 
www.businessandsociety.be 

Jan Ockerman 
Communication 
KAURI vzw/asbl 
Tel: + 32 (0) 2 469 41 20 
jan.ockerman@kauri.be 
www.kauri.be 
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KAURI: Belgisch trefpunt voor duurzaamheid 
 
KAURI is het Belgische trefpunt voor duurzaamheid. Het omvat een breed netwerk van bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, overheden, universiteiten en andere verenigingen die zorgen voor een 
unieke diversiteit. Het doel van KAURI: verschillende partijen bij elkaar brengen en hen een inspirerend 
overlegplatform bieden, waarop ze samen kunnen denken en werken om maatschappelijke uidagingen 
aan te pakken. 
 
KAURI, Fiennesstraat 77, 1070 Brussel 
www.kauri.be 
 
Business & Society Belgium 
 
Business & Society is het referentienetwerk voor bedrijven die in samenwerking met verschillende 
stakeholders naar de uitbouw van een inclusieve, groene en verantwoorde economie voor een 
duurzame maatschappij streven. Als referentiepunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) in België bieden wij ondernemingen ondersteuning en tools door goede praktijken te delen, door 
nieuwe oplossingen inzake MVO te ontwikkelen en door de stakeholders te informeren over 
verschillende aspecten van MVO. Ons netwerk biedt een uitwisselingsplatform en een klankbord zodat 
de maatschappelijke betrokkenheid op alle niveaus van de organisatie leeft en continu verbetert. 
 
Business & Society Belgium, Stuiverstraat 8, 1000 Brussel 
www.businessandsociety.be 
 
Ashoka Belgium 
Ashoka is de wereldwijde vereniging voor 's werelds meest toonaangevende sociale ondernemers - 
mannen en vrouwen met structurele oplossingen voor de meest urgente maatschappelijke problemen in 
de wereld. Sinds 1981 heeft Ashoka bijna 3.000 toonaangevende sociale ondernemers benoemd tot 
"Ashoka Fellow". Ashoka voorziet deze ondernemers van een toelage voor levensonderhoud, 
professionele ondersteuning en toegang tot een wereldwijd netwerk van collega's in 80 landen. Ashoka 
is de zeventiende meest invloedrijke NGO ter wereld volgens de Global Journal. Ashoka België, lid van 
het Ashoka Frankrijk-België-Zwitserland-cluster, begon haar activiteiten in 2007. Ashoka België 
ondersteunt momenteel 8 sociale ondernemers in België. 

http://www.kauri.be/
www.businessandsociety.be

