
Individueel coachingtraject:  
samen naar een duurzamere aanpak 
 
Zet jouw duurzaamheidsstrategie om in  
concrete en meetbare acties



#industriepartnerschap
#sterkondernemen

Wil je jouw processen en producten verduurzamen en werken aan duurzamere 
voedingsketens? En kan je daar wel wat begeleiding bij gebruiken? Dan is ons 
individueel coachingtraject iets voor jou!

Duurzaam van boer tot bord
 
Een gezonder en duurzamer voedingssysteem is één van de hoekstenen van de Europese Green Deal.  
Met de ‘van boer tot bord’-strategie streeft de EU naar:
• gezonde, betaalbare en duurzame voeding voor alle Europeanen;
• een gerichte aanpak rond klimaatverandering;
• een verhoogde bescherming van milieu en biodiversiteit;
• eerlijke economische opbrengst in de hele voedingsketen;
• meer biologische landbouw.



Wat is het individueel coachingtraject? 
 
Onderzoek en innovatie zijn cruciaal om de transitie naar een duurzame voedingsketen in 2030 waar te 
maken. Om je daarbij te ondersteunen, organiseert Fevia Vlaanderen – met de steun van VLAIO – een  
individueel coachingtraject rond duurzaamheid en duurzaamheidsrapportering. Een MVO-expert 
maakt een grondige analyse van jouw bedrijf en beantwoordt al jouw vragen over circulaire economie, 
klimaat en energiebesparing, de shift naar ‘de fabriek van de toekomst’ en tal van andere duurzaamheids- 
topics.

Waarom deelnemen? 
 
Een duurzaamheidsstrategie opstellen is één ding. Maar die ook omzetten in concrete acties is vaak een 
uitdaging. Een individuele coach helpt je jouw ideeën om te zetten in daadwerkelijke innovaties en legt 
uit hoe je de resultaten van je duurzaamheidsinspanningen meetbaar en aantoonbaar maakt. Als duur-
zaamheidspionier onderscheid je je op een positieve manier en speel je proactief in op de vragen van 
(toekomstige) medewerkers, klanten en stakeholders.

Hoe werkt het? 
• Een MVO-expert van Slidingdoors – een organisatie die al ruim 150 organisaties inspireerde en  

begeleidde op hun weg naar duurzaamheid – biedt je 5 dagen individuele begeleiding. De expert 
neemt een kijkje in je bedrijf, beantwoordt al jouw vragen, bekijkt jouw cijfers …

• De expert bezorgt je nadien een duidelijke duurzaamheidsanalyse als basis voor de verdere  
ontwikkeling en implementatie van je duurzaamheidstrategie.

• Dankzij de steun van VLAIO neem je deel tegen een voordeeltarief van 1620 euro (excl. btw).

 

Hoe inschrijven? 
Zowel bedrijven die aan de start staan van hun duur-
zaamheidstraject als meer ervaren bedrijven in duurzaam  
ondernemen kunnen deelnemen.

Schrijf je in met een e-mail naar an@fevia.be.

mailto:an%40fevia.be?subject=


Dit is een initiatief van het industriepartnerschap, een samenwerking van 17 Vlaamse  
innovatiepartners die een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en  
innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren. Dat doen ze binnen 3 domeinen 
(industrie 4.0, digitalisering en duurzaamheid), onder leiding van Agoria en Sirris en met 
de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Meer info op www.industriepartnerschap.be.

http://www.industriepartnerschap.be

