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Ecologische duurzaamheid 
is een prioriteit! Voor jou, 
voor ons, voor iedereen. 
Bewuste keuzes maken 
en gerichte acties 
ondernemen om onze 
ecologische voetafdruk zo 
klein mogelijk te houden, 
daar wil Epos voor gaan. 
Samen met jullie, allemaal. 
Alleen zo, maken we het 
verschil.

2



3

verbeteren

Samen de toekomst
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Wat betekent duurzaamheid? 
We moeten duurzaam leven. Maar wat betekent ‘duurzaamheid’? De 
oorspronkelijke betekenis ‘lang houdbaar’ heeft doorheen de jaren een 
andere invulling gekregen. Dit brede begrip is nu van toepassing op heel ons 
leven: van technologie tot economie, van leertrajecten tot loopbanen, van 
sociale wetenschappen tot milieu, enz.

SAMEN DE TOEKOMST VERBETEREN

PEOPLE

PLANET

PROFIT

Duurzaamheid  
hand in hand  
met ecologie

De 3 pijlers van duurzaamheid 
zijn sociale duurzaamheid , 
ecologische duurzaamheid en 
economische duurzaamheid.  
Ook wel bekend als people, 
planet, profit

Om onze planeet leefbaar en gezond te houden dient onder andere de 
uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de biodiversiteit te vergroten. 
Ook onze keuzes en acties moeten (milieu)bewuster gebeuren. Epos zet 
daarom in op ecologische duurzaamheid samen met haar klanten en 
belanghebbenden. Er is dus actie vereist! Wij moeten het nu doen, voor de 
toekomstige generaties.

QUIZ : WHAT’S YOUR 
CLIMATTITUDE ?

LEUK WEETJE

DOE DE QUIZ
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https://offset.climateneutralnow.org/climatequiz


SAMEN DE TOEKOMST VERBETEREN

Duurzaamheid vertaald in SDG’s

17 goals om te scoren

Aandacht voor duurzaamheid wint continu aan belang. Daarom ontwikkelden 
de Verenigde Naties in 2015 17 'duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’; SDG’s 
of Sustainable Development Goals1.

Deze wereldwijde doelstellingen worden globaal gepromoot maar elke 
lidstaat mag ze vertalen in het eigen beleid om welvaart te bevorderen en op 
die manier de planeet te beschermen. 

De 17 doelen willen niet alleen 
economische groei bevorderen, 
maar ook maatschappelijke 
uitdagingen aanpakken zoals 
gezondheidszorg, onderwijs 
en schoon drinkwater. Ze 
handelen ook over duurzame 
energie, minder ongelijkheid 
en het aanpakken van 
klimaatverandering. Deze 
doelen weerspiegelen de drie 
dimensies van duurzame 
ontwikkeling: het economische, 
het sociale en het ecologische 
aspect. Ze sluiten dan ook 
perfect aan bij de horizontale 
prioriteiten van het nieuwe 
Erasmus+-programma. Omdat 
wij ecologische duurzaamheid 
en mobiliteit met elkaar 
verenigd willen zien, focussen 
we ons hier op deze 7 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen.

1 THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org)
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6

klimaatneutraal

Europa

Op naar een
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Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn!  
Om dit te bereiken is er veel actie nodig in verschillende sectoren.

Tijdens de internationale klimaattop in 2019 werd het Green Deal plan 
gelanceerd2 . Dit is dé leidraad om Europa klimaatneutraal te maken.

De Green Deal is een pakket maatregelen dat ons op weg zal helpen 
bij de transformatie naar een eerlijke en welvarende maatschappij 
met een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie. 
Het wil grote uitdagingen op vlak van milieu, klimaat, biodiversiteit en 
duurzaamheid aanpakken, steeds met voldoende aandacht voor sociale 
gelijkheid. 

Energie
De energiesector 

koolstofvrij maken.

Industrie
Bedrijven helpen innoveren om 
op wereldvlak toonaangevend 
te worden in groene economie.

Mobiliteit
Zorgen voor schonere, 

goedkopere en gezondere 
vormen van particulier 
en openbaar vervoer.

Gebouw
Renoveren om de 

energierekening en het 
energieverbruik te verlagen.

OP NAAR EEN KLIMAATNEUTRAAL EUROPA

WORLD CLEAN-UP DAY 
BESTAAT? NEEM OOK DEEL ! 

WIST JE DAT?

2 Een Europese Green Deal | Europese Commissie (europa.eu)
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https://www.worldcleanupday.org
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl


Het effect van de Green Deal3

De Europese Green Deal zet in op verschillende vlakken om het welzijn en de 
gezondheid van de burgers, nu en in de toekomst te verbeteren.

De reeks aanpassingen van het klimaat-, 
energie-, vervoers- en belastingbeleid van 
de EU zullen ervoor zorgen dat in 2030 netto 
55% minder broeikasgassen worden 
uitgestoten dan in 1990. Tegen 2050 zou de 
netto-uitstoot van broeikasgassen in Europa 
gelijk zijn aan nul. 

De Green Deal is dus een ambitieus plan met grote gevolgen voor iedereen. 
Als we onze natuurlijke omgeving beschermen, heeft dat voordelen voor de 
mens, de planeet en de economie. 4

THE 
GREEN 
DEAL

streven naar een 
rechtvaardige 
en inclusieve 

transitie 

mensenlevens, 
planten en dieren 

beschermen 
door vervuiling te 

verminderen

bedrijven helpen 
om wereldwijd 

toonaangevend te 
worden op het gebied 
van schone producten 

en technologieën

1990 2030 2050

OP NAAR EEN KLIMAATNEUTRAAL EUROPA

3-4 Factsheets on the European Green Deal | Europese Commissie (europa.eu)
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https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-european-green-deal_nl


Actie vereist!5

Als we geen actie ondernemen heeft dat zware gevolgen voor de volgende 
generaties zowel op economisch als op ecologisch vlak.  
Zonder klimaatactie heeft dat gevolgen voor: 

Vervuiling
400.000 vroegtijdige 
sterfgevallen per jaar 
door luchtvervuiling

Water en 
overstromingen

40% minder water in  
Zuid-Europa

500.000 mensen 
jaarlijks bedreigd door 

overstromingen van rivieren
2,2 miljoen mensen 

jaarlijks bedreigd door 
overstromingen aan de kust

Hitte en  
droogte 

90.000 doden per jaar 
door droogte 

16% van de soorten met 
uitsterven bedreigd bij een 

temperatuurstijging van 4,3°C

Economie
Voedselprijs stijgt  

met 20%

"ONZE STADSPARKEN ZIJN EEN 
NATUURLIJKE SCHATKAMER. 
IN ONZE TUINEN EN OP 
ONZE VENSTERBANKEN, 
MANIFESTEERT ZICH MET 
VOGELGEZANG AAN ONS 
RAAM, DE NATUUR, DIE HET 
WAARD IS OM TE WORDEN 
ONTDEKT, GEKOESTERD EN 
BESCHERMD." 
KARMENU VELLA, Commissaris voor Milieu

"DE KOSTEN VAN DE 
TRANSITIE ZULLEN HOOG 
ZIJN MAAR DE KOSTEN VAN 
NIETS DOEN NOG HOGER." 
Ursula von der Leyen, voorzitter van de 
Europese Commissie.

OP NAAR EEN KLIMAATNEUTRAAL EUROPA

5 Factsheets on the European Green Deal | Europese Commissie (europa.eu)
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bewust én duurzaam

Erasmus+ kiest

3

BEKIJK DAN SNEL DE 
PROGRAMMAGIDS. 

ERASMUS+ BIEDT EEN 
AANVULLEND BEDRAG BIJ 
DE INDIVIDUELE STEUN 
VOOR GROEN REIZEN.  
MEER INFORMATIE?

WIST JE DAT?

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/Nieuwe+website/bibliotheek/basisdocumenten/Erasmus%2BProgrammagids2023_nl.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ferasmus-plus.ec.europa.eu%2Fprogramme-guide%2Fpart-b&data=05%7C01%7Ccaroline.burm%40epos-vlaanderen.be%7C1a8953263f694e6622af08dac9398ccd%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C638043546288590628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bVV1I%2BUSc6S7bk4nRhKj9Pp7FBwFZ1wRMrMU0R5tTfs%3D&reserved=0


Erasmus+ is een succesverhaal! 
Erasmus+ is het vlaggenschip programma voor onderwijs, vorming, jeugd en sport 
van de Europese Unie. Dit Europees subsidieprogramma wil leermobiliteit binnen 
Europa verhogen, sociale inclusie en diversiteit bevorderen voor iedereen, de 
aansluiting met de arbeidsmarkt verbeteren, innovatie ondersteunen en zo veel 
meer. Het resultaat is de groei van deelnemende organisaties en de ontplooiing 
van de Europese burger, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. 

Internationalisering faciliteert de verspreiding van ideeën, de overdracht van 
goede praktijken en expertise en de ontwikkeling van verschillende competenties. 
Internationale samenwerking draagt zo bij tot onderwijs van hoge kwaliteit en meer 
sociale samenhang.

De Europese Green Deal stuurt een 
nieuwe Europese groeistrategie aan om 
Europa tegen 2050 klimaatneutraal te 
maken. Er zijn inspanningen vereist op 
verschillende vlakken, waarbij er ook een 
cruciale rol is weggelegd voor scholen, 
professionele organisaties, instellingen 
hoger onderwijs enz.

Het Erasmus+-programma is een  
krachtig instrument om kennis,  
vaardigheden en attitudes te verzamelen 
rond de klimaatverandering.  
Tegelijk is Erasmus+ ook een 
mobiliteitsprogramma en dat brengt 
onvermijdelijk uitstoot met zich mee.

Erasmus+ wil deelnemers niet enkel 
stimuleren om gebruik te maken van 
duurzame vervoersmiddelen maar 
ook om als individu actieve stappen 
te ondernemen om evenementen, 
conferenties ,vergaderingen enz in het 
kader van Erasmus+ projecten op een 
milieuvriendelijkere manier  
te organiseren

ERASMUS+ KIEST BEWUST ÉN DUURZAAM

Leve de 
milieubewuste 
projecten
We hopen een stijgend 
aantal projecten te 
financieren waarbij 
ecologische duurzaamheid 
een inhoudelijke prioriteit 
is waarrond gewerkt wordt. 
Tegelijk streven we ernaar 
dat al onze projecten op 
een milieuvriendelijke 
manier zijn opgezet met 
milieubewuste keuzes in 
alle facetten. Organisaties 
worden aangemoedigd om 
een klimaat te creëren om op 
de verschillende niveaus na 
te denken over alternatieve, 
groenere manieren om de 
projectactiviteiten uit te 
voeren. Eerst denken, dan 
doen. En liefst, heel groen.. 

Erasmus ‘goes’ green
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vandaag én morgen!

Epos denkt aan

4



Epos en internationalisering 
Epos gelooft 100% in de maatschappelijke meerwaarde van 
internationalisering in onderwijs en vorming.  Deze internationalisering draagt 
bij aan kwaliteit in onderwijs, vorming en levenslang leren. Daarom willen wij 
dat zoveel mogelijk Vlaamse organisaties en individuen zulke internationale 
ervaringen opdoen en dat wij als organisatie groeien om hen hierin te 
ondersteunen en te begeleiden. 

Epos zet via internationalisering in op de Europese, horizontale prioriteiten 
sociale inclusie, duurzaamheid, digitalisering en democratische participatie. 

Reizen? Ja, maar wel bewust! 
Wie internationaliseren zegt, zegt ook reizen en dit heeft gevolgen voor 
het milieu. Epos gaat hier heel bewust met om en maakte van ecologische 
duurzaamheid een eigen strategische doelstelling. Want alle beetjes helpen 
om je ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. 

Epos wil voor zichzelf duurzame keuzes maken en samen met haar klanten en 
belanghebbenden werken aan verdere bewustwording en gerichte acties. 

1

3

2
Zo werkt Epos aan een 
reductieplan waarbij 
verschillende maatregelen 
zullen worden afgesproken 
rond dienstreizen, duurzame 
keuzes tijdens telewerk, 
aandacht voor duurzaam 
digitaliseren enz.

Epos brengt sinds 2021 alle uitstoot in kaart zoals dienstreizen, woon-
werkverkeer en energie- en afvalverbruik op de Epos werkplekken. Op basis 
daarvan investeren we in een duurzaam project om op die manier de uitstoot te 
compenseren 

Epos wil ook inzetten op meer 
uitwisseling met haar begunstigden en 
belanghebbenden. Via het invulformulier 
op onze webpagina kan je tips, goede 
praktijken, initiatieven enz. over 
duurzaamheid met ons delen. Wij 
verspreiden op onze beurt en samen 
bereiken we een grotere groep mensen

EPOS DENKT AAN VANDAAG ÉN MORGEN
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https://www.epos-vlaanderen.be/over-epos/strategische-doelstellingen/
https://www.epos-vlaanderen.be/epos-co2-neutraal/


Van Epos tot Zambia
Onder begeleiding van CO2logic investeren we sinds september 2021 in het 
duurzame project “reforesting in Zambia” Naast het aanplanten van nieuw 
bos heeft het project een aantal extra troeven.

• Het project zet zich in voor woman empowerment in Zambia door 
vrouwen te begeleiden om hun ondernemerschap te versterken en 
familiebedrijven op te zetten.

• Het project biedt ook ‘sustainable methods for vulnerable 
communities‘. De boeren worden lid van een coöperatieve. Ze worden 
begeleid en krijgen duurzame middelen en methodes ter beschikking. 
Het betekent voor hen ook een stabiel inkomen.

Meer informatie over Reforesting in Zambia vind je in deze brochure  

Epos engageert zich ertoe om jaarlijks de volledige uitstoot te compenseren.

HET OP 9 FEBRUARI 2023 
‘IKTREKHETMEAAN DAG’ 
IS: EPOS DOET MEE 

WIST JE DAT?

EPOS DENKT AAN VANDAAG ÉN MORGEN
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https://omgeving.vlaanderen.be/ik-trek-het-mij-aan
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Tips & tricks 
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Duurzaam reizen

TIPS & TRICKS
Met het openbaar vervoer

Met het vliegtuig
 v Boek een vlucht met zo weinig mogelijk CO-2 uitstoot6

 v Vlieg economy class hoe meer luxe en ruimte je inneemt, hoe meer CO2-
uitstoot voor jouw rekening is

 v Kies een vliegtuigmaatschappij met lage uitstoot je kan online 
maatschappijen vergelijken7

 v Compenseer je CO2-uitstoot dat kan bij de luchtvaartmaatschappij zelf 
of door een milieuvriendelijke organisatie te steunen8

 v Wist je dat je 90% van de CO2-uitstoot kan besparen door de 
trein te nemen i.p.v. het vliegtuig? Ook busreizen zijn beter voor het 
milieu. 

 v Een autodeelsysteem zoals carpoolen, deelapps of Cambio.  
Je kan hierbij ook voor een elektrische of een hybride wagen kiezen. 

D
U

U
R

Z
A

A
M

 R
E

IZ
E

N
 

6 Het type vliegtuig, de motoren, het aantal stoelen en de capaciteit hebben invloed op de efficiëntie en duurzaamheid van 
een vlucht. Je kan online bekijken om maatschappijen te vergelijken : atmosfair Airline Index - atmosfair 

7 Offset your carbon footprint – with CO2 calculator from myclimate - myclimate

8 Compenseren via de luchtvaartmaatschappij zelf of via bv. De Verenigde Naties United Nations online platform for 
voluntary cancellation of certified emission reductions (CERs) of door rechtstreeks een organisatie als BOS+ Vlaanderen te 
steunen.Homepage - BOS+

TIPS & TRICKS
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https://co2.myclimate.org/en/offset_further_emissions
https://offset.climateneutralnow.org
https://offset.climateneutralnow.org
https://bosplus.be
https://bosplus.be


TIPS & TRICKS
Hulp om je reis te plannen 

Green Tickets - European Travel Planner | Plan door-to-door by car, 
plane, bus or train

The Man in Seat 61 | The train travel guide

Erasmus by Train

D
U

U
R

Z
A

A
M

 R
E

IZ
E

N

 v Reis licht en beperk je afval 

 v Neem zo weinig mogelijk bagage mee

 v Kies voor herbruikbare zaken (drinkfles, herlaadbare batterijen,..)

 v Kies voor digitale instapkaarten 

Heb jij nog tips? 

BEZORG ONS JE DUURZAME TIPS & TRICKS

TIPS & TRICKS
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https://www.greentickets.app
https://www.greentickets.app
https://www.seat61.com
https://erasmusbytrain.eu
https://www.epos-vlaanderen.be/epos-co2-neutraal/


Duurzaam op school 
Duurzaam leven begint bij bewustwording. Daar is een mooie rol weggelegd 
voor ons onderwijs. Net als in alle sectoren moet ook het onderwijs bijdragen 
om lerenden voor te bereiden op de toekomst en die van onze planeet.

De Europese Green Deal belicht de sleutelrol die scholen, instellingen voor 
hoger onderwijs en andere opleidingsinstellingen in dit duurzaamheidsproces 
spelen. Ecologische duurzaamheid inbedden in alle onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s is van vitaal belang voor het ontwikkelen van 
vaardigheden en competenties om die duurzaamheidsdoelen waar te maken. 

Het is een uitdaging om permanent bij te leren over ecologische 
duurzaamheid. Gelukkig kunnen we steunen op bestaande hulpmiddelen

Zo is er MOS
Dankzij MOS kan je van je school 
een milieuvriendelijke en duurzame 
leer- en leefomgeving maken. 
Het start vanuit de school en 
het schoolteam maar er is ook 
een actieve betrokkenheid van 
leerlingen en ouders vereist. Mos 
werkt op scholen rond verschillende 
thema’s zoals vergroening, 
duurzame voeding, buiten leren en 
klimaat.

MOS maakt van elke duurzame 
school een straffe school. 

Toolkit EC
De EC stelde een TOOLKIT 
beschikbaar voor iedereen 
die op zoek is naar creatieve 
leermiddelen om leerlingen tussen 
13-16 jaar actief te betrekken bij 
de bescherming en het behoud 
van wilde dieren en planten en hun 
natuurlijke habitat binnen Europa. 

INTERNATIONAAL SAMENWERKEN

EUROPESE TOOLKIT VOOR 
NATUURBESCHERMING

OP BUITENLESDAGCHALLENGE 
MET OBSIDENTIFY

THE NEW EUROPEAN NATURE 
PROTECTION TOOLKIT 

MEER INFO MEER INFO

TIPS & TRICKS
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https://mosvlaanderen.be/themas/internationaal-samenwerken
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/european-nature-protection-toolkit_nl
https://mosvlaanderen.be/themas/internationaal-samenwerken
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/european-nature-protection-toolkit_nl
https://www.mosvlaanderen.be/actiedagen/buitenlesdag
https://www.youtube.com/watch?v=n0-p1VZcB0c


Duurzaam in en rond je huis  
Iedereen is verantwoordelijk voor een bepaalde CO2-uitstoot door 
activiteiten in en rond je huis. Een bewuste houding en kleine aanpassingen 
verkleinen je ecologische voetafdruk meteen 

Gebruik 
milieuvriendelijke 

schoonmaakproducten 

(met EU-Ecolabel of 

natuurlijke alternatieven 

zoals azijn, citroen 
en zuiveringszout)

Zorg voor biodiversiteit 
rondom jou9: regenwater 
opvangen, zelf groenten 

verbouwen, zand gebruiken 
i.p.v. strooizout in de 

winter, de tuinverlichting ’s 
nachts doven, creëer meer 

groen op je werkplek... 

Recycleer verstandig: zo 
bespaar je energie en geld!

Bespaar energie: een 
graadje minder, de 
tv uitschakelen ’s 

nachts en de lichten 
sneller doven, vervang 

gloeilampen door 
ledlampen, zet de 

vaatwasser pas op 
als hij vol is, kies soms 

een kort of koud 
wasprogramma…

KLIK HIER VOOR 

EEN LEESTIP

EEN PAKKETJE IN EEN 
AFHAALPUNT LATEN LEVEREN 
IN PLAATS VAN THUIS, 30% 
MINDER UITSTOOT BETEKENT?

WIST JE DAT?

TIPS & TRICKS

9 52 tips for biodiversity - Publications Office of the EU (europa.eu)
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https://ec.europa.eu/info/publications/52-steps-towards-greener-city_nl
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c7d9481-f359-4312-ab95-d87b68a23f02


Duurzaam in de keuken

BEREKEN UW 
FOODPRINT

 v Verspil geen voedsel 

 v Kies voor lokaal geproduceerd voedsel

 v Kies voor biologisch voedsel

 v Kies voor seizoensproducten

 v Eet minder vlees en kies voor vegetarische 
alternatieven

EEN DERDE VAN AL DE 
GEWASSEN NOOIT OP ONS 
BORD TERECHT KOMEN! 
VOEDSELVERSPILLING 
BEDRAAGT 8% VAN DE 
TOTALE WERELDUITSTOOT. 

WIST JE DAT?

TIPS & TRICKS
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https://www.earthday.org/foodprints-calculators/
https://www.lekkervanbijons.be/producten/groenten/seizoenskalender-groenten


Duurzaam digitaliseren10  
De digitale voetafdruk op het milieu valt niet te onderschatten. Zo neemt 
het ICT-verbruik 10% van de wereldwijde elektriciteitsproductie in beslag. 
Dagelijks worden wereldwijd 215 miljard e-mails verstuurd (exclusief spam). 
Als je weet dat 10 miljard verstuurde e-mails per uur gelijk is aan de 
productie van 15 kerncentrales gedurende 1 uur of aan 4.000 retourvluchten 
van Parijs naar New York dan besef je dat de impact groot is.

Maar er is ook goed nieuws want door de digitalisering zal de wereld rondom 
ons ook duurzamer worden. 

• Heel wat ICT-toepassingen maken ons leven efficiënter, en minder 
plaatsgebonden

• Digitalisering zorgt voor minder papier 

Wat kan jij doen?11

• Maak je bestanden kleiner en 
stuur een link in plaats van  
jouw documenten te delen als 
bijlage.

• Neem voldoende selectief foto’s. 
Voor alle foto’s die worden 
opgeslagen in de cloud is ook 
energie nodig.

• Kies voor WiFi in plaats van 4G, 
want dan verbruik je 23 keer 
minder energie bij het downloaden.

• Vermijd het delen van virale 
video's

TIPS & TRICKS

Bronvermelding: 
www.epos-vlaanderen.be

www.sdgs.be

www.mosvlaanderen.be

Officiële website van de 
Europese Unie (europa.eu)

THE 17 GOALS | 
Sustainable Development 
(un.org)

10 Hoe vervuilend is internet? – WijzeAdviezen  

11 Hoe kun je digitale vervuiling verminderen? - Digital.brussels / Digitale Vervuiling 
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https://www.epos-vlaanderen.be
http://www.sdgs.be
http://www.mosvlaanderen.be
https://european-union.europa.eu/index_nl
https://european-union.europa.eu/index_nl
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://wijzeadviezen.com/hoe-vervuilend-is-internet/
https://www.digital.brussels/nl/hoe-kun-je-digitale-vervuiling-verminderen/
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