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Het Label Ecodynamische Onderneming:   
Geef het goede voorbeeld inzake milieubeheer



Wat is het Label Ecodynamische  
Onderneming?

Het Label Ecodynamische Onderneming beloont Brusselse organisaties  
die in hun activiteiten een aanpak voor milieubeheer invoeren.

Ecobeheer betekent het milieu mee opnemen in het dagelijks beheer van een organisatie.  
Hier volgen een aantal voorbeelden van goede praktijken die onze organisaties met een label 
hebben doorgevoerd.

Fervente fietsers onder uw medewerkers? 
Biedt hen een jaarlijks onderhoud van 
hun fiets aan of organiseer een jaarlijkse 
workshop over het onderhoud en de 
herstelling van fietsen. 

Kom in actie op elk niveau!  
Spoor uw leveranciers aan om  
hun koopwaren te leveren in  
verpakkingen die ze hergebruiken.

Beperk het energieverbruik zoveel 
mogelijk: Regel de verwarming 
rechtstreeks in de stookruimte.

Kies voor de schoonmaak  
van het gebouw natuurlijke  
biologisch afbreekbare of  
gecertificeerde producten.

Mobiliteit Energie

AankopenAfval
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Waarom zou u voor een label gaan?

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet 
zijn transitie in naar een duurzamere, 
socialere, lokalere en koolstofvrijere 
economie. 

  De ondersteuning wordt geleidelijk 
aan geconcentreerd op de actoren met 
een voorbeeldige aanpak op sociaal en 
milieuvlak. 

  Het Label is het belangrijkste 
instrument om het milieubeheer van 
de instanties die een economisch 
transitieproces ingaan te begeleiden. 

Het Label Ecodynamische Onderneming  
beloont de inzet van de organisatie en kent  
een label toe met:

Een label dat aansluit bij  
de gewestelijke strategie

Een label dat uw niveau  
van betrokkenheid toont

Treed in de voetsporen van de Brusselse economische transitie



Waarom zou u voor een label gaan?

VoordelenTools

Een officiële  
erkenning  
van het Gewest

Een motiverend en  
zingevend project voor 
uw medewerkers dat 
mensen samenbrengt

Een betere controle  
over uw kosten en  
uw verbruik 

Toegang tot  
een verhoging van  
bepaalde gewestelijke  
steunmaatregelen

Een gids met goede praktijken 
om inspiratie uit te putten  
voor uw actieplan

Gratis opleidingen  
en webinars

Een eenvoudige en vlotte 
procedure via een digitaal 
platform

Een helpdesk om uw vragen  
te beantwoorden

Een versterkt  
merkimago  

In de kijker komen  
te staan in video’s en 
geschreven interviews

Deel uitmaken  
van een dynamisch 
netwerk

Een stap naar de  
circulaire economie

Krijg toegang tot onze gratis tools en tal van voordelen 



Kerncijfers sinds 2018 

Verdeling per  
type organisatie 

Zij hebben al een label

50%
privé

24%
overheid

26%

beoordeelde goede  
praktijken 250+  dan 

gelabelde vestigingen  

sinds 2018

91

Waarom zou u voor een label gaan? 

Verenigingen

Ondernemingen

Overheidsinstanties

Word lid van een dynamisch netwerk

verenigingen 



Het is een concurrentievoordeel waardoor 
we ons kunnen profileren als partners  
tegenover ondernemingen die al in die  
dynamiek zitten.
̶ Artfood Traiteur



Voor ons was het grootste voordeel van  
deze stap met Ecodyn dat we via de gids en 
het elektronisch platform een relatief volledig 
overzicht hadden van ideeën voor goede 
praktijken waaraan we zelf niet gedacht zouden 
hebben. Het heeft ons echt geholpen om ons 
green team te professionaliseren.
̶ Artsen zonder Grenzen



Intern is het een erkenning voor de mensen 
die dagelijks invulling geven aan het label, 
en extern geven we hiermee een duidelijk 
signaal van het engagement van CityDev 
voor het milieu.
̶ Citydev.brussels 



Hoe verkrijgt u een label?

Inschrijving op  
het online platform

Indiening van uw  
kandidatuurdossier

Controle van uw  
kandidatuurdossier

Labeling door  
Leefmilieu Brussel

1 2

3 4
In de 4 maanden volgend op de indiening 
van uw dossier zal een controleur:

   bewijzen opvragen voor verschillende 
goede praktijken;

  of een audit op het terrein uitvoeren.

Om u in te schrijven op het platform: 
https://apply.ecodyn.brussels/app/pa-
ges/home.html?locale=nl

Om een infosessie of een workshop te 
volgen:
https://www.ecodyn.brussels/actualite/
evenementen/?lang=nl

  Verkrijgen van het label met 1, 2 of 3 sterren 
   Ontvangst van uw licentie en gepersonaliseerd 
logo

De 4 stappen om te volgen: 
  uw profiel aanvullen op het platform;
  de wettelijke verplichtingen bevestigen;
   de doorgevoerde goede praktijken selecteren;
  uw dossier valideren en indienen bij de controleur.

Een labelingproces in 4 stappen:

Voor meer details: www.ecodyn.brussels/labelisez-vous/etapes/?lang=nl



Tijdens evenementen van  
het Label en daarbuiten

Overtuigd! Praat erover  
met uw netwerk en uw partners

Op uw communicatiekanalen
door onze berichten te delen

Start uw labelingproces vandaag!  
https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/home.html?locale=nl

https://www.ecodyn.brussels/newsleed/ecodyntalks-starten-aan-een-eco-beheer-aanpak/?lang=nl
https://www.youtube.com/watch?v=G8fIYvuFIec&t=2s


Voor meer info over 
het Label Ecodynamische Onderneming 

Bezoek onze website

Neem contact op met onze helpdesk

Raadpleeg onze gids met gelabelde organisaties

Raadpleeg onze FAQ

https://www.ecodyn.brussels/?lang=nl
https://www.ecodyn.brussels/contact-support/helpdesk/?lang=nl
https://www.ecodyn.brussels/site-labelises/?lang=nl
https://www.ecodyn.brussels/contact-support/faq/?lang=nl

