Persbericht
De SDG’s, het kompas naar duurzaamheid en competitiviteit voor
Vlaamse bedrijven
VARIO maakt dit concreet en stelt vier bedrijfscases voor.
Brussel, 2 december 2021 – Tijdens het jaarlijkse colloquium adviseert VARIO om de SDG’s (Sustainable
Development Goals) als kern op te nemen om bedrijven en onze regio als geheel competitiever en veerkrachtiger
te maken. De relance in het kader van de covidcrisis biedt een uitgelezen momentum. Het is een aanzet om écht
innovatieve en strategische veranderingen door te voeren in het combineren van business en purpose. Met zijn
aanbevelingen hoopt VARIO dit verder te helpen verbeteren en versnellen.
VARIO Voorzitter Lieven Danneels benadrukt: “De overheid speelt een cruciale rol in het aanwakkeren van de
juiste mentaliteit bij bedrijven. Daarnaast zou een slimme regelgeving markten kunnen creëren voor duurzame
producten en diensten. Goede voorbeelden zijn de isolatie- en de ventilatiemarkt die sindsdien enorm zijn
gegroeid. Uiteraard moet het wel betaalbaar blijven, want anders verdwijnt het draagvlak. Ook dat past
binnen de SDG’s.”
Tijdens het colloquium werden verschillende bedrijfscases voorgesteld als voorbeeld voor de bedrijfswereld.
• Frédéric de Meulemeester, CTO van het Waalse Ecosteryl, gaf ons een inkijk in hoe hun machines
internationaal worden ingezet om risicohoudend medisch afval (RMA) te verwerken. In België wordt RMA
verbrand, terwijl het grotendeels recycleerbaar is. Deze case toont aan hoe bepalend regelgeving is.
• CEO Fried Vancraen legde uit “Mijn vrouw en ik zijn Materialise (3D printing) meer dan 30 jaar geleden
gestart met de missie om een betere en gezondere wereld te creëren. Duurzaamheid zit vanaf het begin in
ons DNA. We hebben op dit fundament in de loop der jaren verder gebouwd”.
• Julie Lietaer co-CEO van European Spinning Group, toonde hoe dit familiebedrijf in de textiel- en
modesector een duurzame omslag maakt en pionier wil zijn in een lokaal circulair verhaal. Het investeert
in transparantie, verduurzaamt de aankoopketen en omarmt partnerships i.p.v. competitie. Julie Lietaer
wil echter nog meer doen en richtte daarom Ariadne Innovation op, een startup die met het digitaal
platform Ellie.Connect de textielindustrie helpt verduurzamen.
• An Nuyttens, president van de divisie Silica and Aroma Performance Solvay, legde uit hoe ze
duurzaamheid als een opportuniteit zien. Bij Solvay Silica zit het verweven in het product én het proces.
De doelstellingen zijn zowel hoogwaardige silica voor autobanden met hoge prestaties produceren als
klimaatneutraliteit tegen 2050.
VARIO erkent dat er op verschillende niveaus binnen de overheid al goede evoluties in gang zijn gezet. Dit
toont Riadh Bahri aan in het debat dat hij modereerde met Sonja Willems (FIT, Flanders Investment Trade),
Willy Verstraete (FWO, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek), Elke Van de Walle (PMV,
Participatiemaatschappij Vlaanderen) en Leo Van de Loock (VLAIO, Vlaams Agentschap Innoveren en
Ondernemen). De neuzen staan stilaan in dezelfde richting en de geesten rijpen voor de VARIO-aanbeveling
om aan alle mogelijke overheidssteun aan bedrijven de voorwaarde van een globaal positieve impact op de
SDG’s te verbinden.
De aanwezige bedrijven hebben getoond dat de Sustainable Development Goals een overtuigende
groeistrategie bieden. Omgekeerd hebben de SDGs ook het bedrijfsleven nodig. Echter nog veel bedrijven
weten niet waar ze moeten beginnen. De overheid kan hier een hefboom zijn: onze agentschappen staan klaar
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om de bedrijven daar maximaal in te stimuleren en te begeleiden. Vandaag is het tijd om een versnelling hoger
te schakelen.
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, Hilde Crevits
benadrukt: ‘Bedrijven die niet investeren in de maatschappelijke uitdagingen zullen ook economisch niet stand
houden. Daarom richten we onze economische steun dan ook op duurzaamheid, digitalisering en zorg. Zo
moedigen we dus bedrijven aan daarin te investeren. Dat is een win-win en is ook wat de samenleving
verwacht.’
Het volledige advies is beschikbaar op vario.be
Over VARIO
De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams
Parlement over het wetenschaps-, technologie-, innovatie-, industrie-, en ondernemerschapsbeleid. De raad
bestaat uit 10 ondernemers en wetenschappers die zetelen in eigen naam.
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