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Twaalf bedrijven nemen Lean and Green award in ontvangst
Redactie Trends

woensdag 11 december 2013 om 11u55

Twaalf Vlaamse bedrijven hebben dinsdag een Lean and Green award uit handen van minister van Milieu Joke Schauvliege in
ontvangst gnomen. Deze bedrijven behoren tot de koplopers inzake duurzame logistiek.

Lean and Green is een programma om de CO2-voetafdruk van transport- en logistieke bedrijven te verminderen. De deelnemers stellen een plan van aanpak op om
hun CO2-uitstoot binnen een termijn van vijf jaar met 20% te verminderen. Daarbij worden ze begeleiddoor het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). De audit
gebeurt door de Vrije Universiteit Brussel.
Met de twaalf bedrijven erbij zijn al 44 Lean and Green Awards in Vlaanderen uitgereikt. In oktober zijn alweer tien kandidaten met het programma van start
gegaan. Ook in Wallonië is men onlangs met Lean and Green. Daar bestaat de eerste groep uit negen bedrijven. De begeleiding gebeurt door Logistics in Wallonia,
die op de ervaring van het VIL kan steunen.
De twaalf bedrijven die door Schauvliege in de bloemetjes zijn gezet, zijn: Carglass Distribution, DHL Freight België, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen,
Hermos Transport, JAVA, montea, MSC Belgium, PostNL Cargo België, Remitrans, Tranktransport Thys, VDAB en Zeebrugge Food Logistics.
Opvallend aan deze 'lichting' is dat er naast logistieke dienstverleners en verladers, er nu ook organisaties, zoals het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de
VDAB, aan het programma deelnemen.
In Flows van 18 december leest u welke maatregelen de award-winnaars gaan nemen om het doel van 20% minder CO2-uitstoot te bereiken.
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