
DUURZAAMHEIDS-
CHARTER
be anything. be sustainable.
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beMatrix heeft respect voor de mens en voor de 
planeet. Duurzaamheid is een van onze belang-
rijkste drijfveren en keert terug in elke afdeling van 
onze onderneming. Ook al is ons levenswerk nog 
niet helemaal af, samen timmeren we elke dag aan 
de toekomst. Met dit charter nodigen we jou uit om 
de sector van livecommunicatie mee duurzamer 
te maken.

In ons traject naar meer duurzaamheid zetten we 
onze passie voor maatschappelijk verantwoord on-
dernemen kracht bij met objectieve argumenten en 
een duidelijke visie. Onze cultuur is rechttoe recht-
aan: we zeggen wat we doen en we doen wat we 
zeggen.

Stefaan (CEO) & Edwin (C!O)
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Het Brundtland-rapport uit 1987 omschreef ‘duurzame ontwikkeling’ 
als volgt: “Ontwikkeling die de inspeelt op de noden van de huidige 
generatie en die tegelijk voor de toekomstige generaties de mogelijk-
heden open houdt om in te spelen op hun eigen noden.” Die definitie 
werd de basis van ons duurzaamheidsbeleid. Bij het creëren van 
toegevoegde waarde focussen we dan ook op de huidige en toekom-
stige behoeften van onze klanten, standenbouwers, medewerkers en 
leveranciers van grondstoffen.

Volgens schattingen van het ‘Wuppertal Institute for Climate, 
Environment and Energy’ verdwijnt 90 procent van de materialen die 
gebruikt worden voor conventionele beursstanden in het gemengde 
restafval.  

Met ons lichtgewicht kadersysteem uit aluminium bieden we een 
duurzaam alternatief voor de traditionele standenbouw. Dankzij 
de modulaire opbouw zijn onze kaders zeer polyvalent en kunnen ze 
honderden keren hergebruikt worden. Zo spelen we in op de behoef-
ten van standenbouwers en standhouders en dragen we ons steentje 
bij aan het behoud van het milieu voor de volgende generaties.

Dankzij onze open bedrijfscultuur en ons netwerk van medewerkers 
– onze beManiacs – en ambassadeurs – onze bePartners – pikken 
we veranderende noden en nieuwe trends snel op. We denken dyna-
misch en werken onze producten continu bij zodat ze vandaag en morgen gebruikt kunnen worden 
voor de meest uiteenlopende toepassingen. 

Duurzaamheid is voor ons geen loos begrip en staat hoog op onze agenda, zowel bij het maken van 
strategische keuzes als in onze dagelijkse activiteiten.
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Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen

Met talrijke duurzaamheidsinspanningen dragen we actief bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze SDG’s maken deel uit van een groot actieplan rond 17 hoofdthe-
ma’s en 169 doelstellingen om de wereld duurzamer te maken tegen 2030. De SDG’s worden wereldwijd, 
nationaal, regionaal en sectoraal gepromoot om armoede te bestrijden en onze planeet te beschermen.

Concreet heeft beMatrix een positieve impact op negen SDG’s:
• Goede gezondheid en welzijn (3)
• Kwaliteitsonderwijs (4) 
• Gendergeljkheid (5) 
• Betaalbare en duurzame energie (7) 
• Eerlijk werk en economische groei (8) 
• Verantwoorde consumptie en productie (12) 
• Actie voor het klimaat (13) 
• Vrede, justitie en sterke publieke diensten (16) 
• Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (17)

In dit duurzaamheidscharter duiden we onze impact op een duurzame ontwikkelingsdoelstelling aan 
met het pictogram van de overeenkomstige SDG.

Deugdelijk bestuur

Ons traject naar meer duurzaamheid bestaat uit drie elementen: onze missie, onze bedrijfswaarden en 
onze strategie.

Missie
beMatrix herleidt duurzaamheid tot de essentie: ons systeem is bedoeld om de opbouw van standen 
en evenementen eenvoudig én duurzaam te maken. We ondersteunen onze klanten en standhou-
ders dan ook met duurzame materialen en stellen daarbij altijd het gebruiksgemak centraal.

• Opbouw en afbouw – onze kaders zijn licht en kunnen geïnstalleerd worden zonder professioneel 
gereedschap. 

• Transport en opslag – modulair, op te bergen in handige trolleys. 
• Ontwerp – gebruiksvriendelijk online tekenprogramma beCAD.
• Gebruiksduur – duurzaam en herbruikbaar zonder kwaliteitsverlies. 
• Verhuur- en servicehubs – internationaal netwerk met uniforme kaders en accessoires voor lokale 

levering. 
• Ondersteuning – ervaren medewerkers met ruime kennis. 

Samen met onze partners schrijven we aan een allesomvattend modulair verhaal met onbegrensde mo-
gelijkheden voor het opbouwen van beurzen en evenementen. Door in te spelen op trends en diversiteit 
in klantengroepen verbeteren we voortdurend onze relaties.

Waarden
Drie waarden spelen een belangrijke rol in het waarmaken van onze missie, zowel bij het nemen van 
dagelijkse beslissingen op de werkvloer als bij strategische managementkeuzes: respect, passie en 
teamwork. 
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Respect
• We respecteren elkaar (medewerkers, klanten, 

leveranciers en andere stakeholders) en elkaars 
diversiteit.

• We staan open voor de behoeften en verwach-
tingen van onze klanten en van alle andere sta-
keholders en doen er alles aan om tegemoet te 
komen aan deze noden en verwachtingen.

• We zetten ons in voor een beter leefmilieu, ook 
uit respect voor de toekomstige generaties.

Passie
• We zijn trots op wat we doen, op onze inno-

vaties en op ons merk.
• We zijn authentiek en eerlijk en we commu-

niceren zonder een blad voor de mond te 
nemen.

• We zeggen wat we doen en we doen wat we 
zeggen.

• We promoten een positief, dynamisch, opti-
mistisch en aangenaam werkklimaat.

Teamwork
• We zijn een sterk netwerk van medewerkers (beManiacs) die samenwerken om het succes van de 

hele groep te verzekeren. Daarvoor stellen ze het belang van de organisatie boven de individuele 
behoeftes.

• We werken nauw samen met klanten en leveranciers (bePartners).
• We delen kennis en inzichten.
• We staan open voor elkaar en steunen elkaar, zowel binnen onze bedrijfsmuren als daarbuiten.
• We zien kansen voor innovatie in alle schakels van de waardeketen.
• We hebben een open en eerlijke bedrijfscultuur.

Strategische doelstellingen
Onze strategie steunt op verschillende pijlers. Deze vijf mantra beschrijven hoe we de missie van beMa-
trix willen uitdragen doorheen onze activiteiten:  
• be sustainable – we creëren toegevoegde waarde voor onze klanten en voor de klanten van onze klanten.

• be the best – we gaan voor niets minder dan operationele uitmuntendheid; we kiezen voor duurzame mate-

rialen en systemen.

• be the first – we zijn trendsetters, pioniers; we verbeteren het gebruiksgemak door continue innovatie.

• be everywhere – we kunnen terugvallen op een sterk internationaal netwerk van medewerkers, klanten en 

verhuur- en servicehubs.

• be together – we werken zeer nauw samen met onze klanten, onze leveranciers en onze andere stakeholders.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ook buiten onze bedrijfsmuren nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
op: we investeren een vast percentage van onze winst in projecten (in binnen- en bui-
tenland). We betrekken onze medewerkers daarbij zoveel mogelijk of maken ze bewust 
over de thema’s waarvoor we ons inzetten.

11.trail
Verschillende van onze beManiacs nemen deel aan de jaarlijkse 11.trail in Roeselare, 
een initiatief van ontwikkelingsorganisatie 11.11.11 die zich inzet voor een rechtvaardige 
wereld zonder armoede. Als een van de hoofdsponsors van het event financiert be-
Matrix sinds 2018 de logistieke organisatie. De opbrengst van de inschrijvingen gaat integraal naar de 
doelen van 11.11.11. 

Waterkiosken in Ituri
Via Ondernemers voor Ondernemers ondersteunen we de bouw van drie waterkiosken in de Congolese 
provincie Ituri. Tot voor kort werd het water er handmatig opgepompt, wat voor lange files zorgde aan 
de waterputten. Dankzij de waterkiosken kunnen meer mensen tegelijk water aftappen. De kiosken 
worden uitgebaat door lokale ondernemers die een minimumprijs krijgen voor het water. Zij staan ook in 
voor het onderhoud en zorgen zo voor een duurzame watervoorziening in de provincie.
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Bosuitbreiding en boomplantacties
beMatrix investeert ook in ademruimte, en wel letterlijk: met de steun van de Vlaamse overheid spon-
soren we de aanleg van één vierkante meter bos per vijf aluminiumkaders die we verkopen. In 2018 
breidden we zo het Ganzeveld in Aalter uit met 16.000 m2 nieuwe bomen. Op de Boomplantdag van 
Natuurpunt namen de beManiacs de spade ter hand om zelf de gesponsorde bomen te planten.

Communicatie en dialoog

Bij beMatrix willen we transparant en eerlijk communiceren. De waarden ‘respect’ en ‘teamwork’ zijn 
voor ons een prioriteit. Zo ontstaat een solide basis voor feedback. Intern houden we de communicatie-
lijnen kort door onze vlakke bedrijfsstructuur. Directie, managers en medewerkers kunnen dus onderling 
efficiënt communiceren. Omdat zij het dichtst bij de medewerkers staan, hebben onze afdelingsverant-
woordelijken een belangrijke rol in onze open communicatiecultuur.

Daarnaast is onze HR-afdeling heel toegankelijk voor alle beManiacs. Op regelmatige basis vinden per-
soonlijke gesprekken met de medewerkers plaats om te peilen naar hun motivatie en gevoel. Dankzij 
deze open cultuur durven onze beManiacs zeggen als er iets op hun lever ligt en kan HR verbeteracties 
bepalen. Deze feedback helpt ons om de belangrijkste uitdagingen in kaart te brengen en tegelijk zelf-
ontwikkeling te bevorderen.

Mensvriendelijk ondernemen

Tal van aspecten bepalen mee het welzijn van onze beManiacs. Bij beMatrix waken we 
over hun loon, ons beleid, de managementstijl, de werkomstandigheden en de jobzeker-
heid. Daarnaast zijn we ons zeer goed bewust van de impact van de onderlinge verhou-
dingen op de werkvloer en van wederzijds respect. We erkennen daarom de prestaties 
van onze medewerkers, zodat ze trots kunnen zijn op hun bijdrage. Bovendien springen 
we flexibel om met de gezonde work-lifebalans van onze collega’s. 

Met een uitgebreid opleidingsaanbod stimuleren we onze medewerkers om te blijven 
bijleren en dragen we bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zo bieden we bijvoorbeeld 
assertiviteitstrainingen aan om zelfverzekerd te kunnen spreken tijdens vergaderingen 
of zonder aarzelen de telefoon te durven pakken. Daarnaast kunnen medewerkers ook 
specifieke opleidingen volgen om hun professionele knowhow te verruimen of om over 
te schakelen naar een andere functie binnen onze organisatie die bij hun talenten past. 
Voor elke medewerker maken we een gepersonaliseerd opleidingstraject op. Dat omvat 
e-learning, webinars, interne opleidingen en trainingen on the job. Op basis van onze 
jaarlijkse tevredenheidsenquête stellen we tot slot een actieplan op om het welzijn van 
onze medewerkers te verbeteren. We communiceren ook open over deze acties. Zo 
plaatsten we bijvoorbeeld akoestische panelen in onze kantoren om de geluidshinder 
te verminderen.
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Duurzaam aankopen

Recycled aluminium
Aluminium bestaat voor een groot deel uit bauxiet, 
een mineraal dat wordt ontgonnen in openluchtmij-
nen in onder meer Australië, China, Indië, Brazilië 
en Guinea. Om de impact van deze ontginning op 
het milieu te beperken, wordt 80% van de mijnsites 
herontwikkeld. Zodra ze sluiten, krijgt een deel van 
de gesaneerde mijnsites een tweede leven als bos- 
of landbouwgebied. 

Naast de mijnactiviteit is ook de eigenlijke produc-
tie van aluminium zeer vervuilend voor het milieu. 
Daarom wordt er wereldwijd zorgvuldig omgespron-
gen met deze grondstof. 75% van het aluminium dat 
ooit werd geproduceerd, is nog steeds in omloop, 
blijkt uit een studie van de Vlaamse overheidsdienst 
OVAM. In Europa varieert de recyclinggraad van 
aluminium tussen 34% en 62% voor drankblikjes. 
Van het aluminium dat gebruikt wordt in de bouw-
sector en transportindustrie wordt zelfs tot 95% 
gerecycleerd. 

Aluminium kan eindeloos hergebruikt worden 
zonder kwaliteitsverlies. Recycleren gaat snel 
en efficiënt, en er is zo’n 95% minder energie voor 
nodig dan voor de productie van aluminium. Toch 
zijn er maar weinig bedrijven gespecialiseerd in de 
recyclage van aluminium. beMatrix blijft zoeken 
naar een leverancier van betaalbaar aluminium met 
een kleinere impact op het milieu.

Efficiënte machines
In 2018 hebben we ons productieproces volledig geautomatiseerd. Met ons automatische machinepark 
willen we alle productiestappen samenbrengen onder één dak. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit 
van onze profielen en kaders, maar ook de snelheid waarmee ze van onze productielijn rollen. Het 
machinepark kan elke 100 seconden één kader produceren, inclusief de afwerking. We zijn nu zeer 
goed in staat om variaties in het gevraagde volume op te vangen en om grote volumes op te leveren. 
Deze investering was een bewuste keuze voor duurzaamheid: aangezien de machines veel preciezer 
zijn, gaan minder grondstoffen verloren tijdens de productie. De kleine hoeveelheid productieafval 
wordt selectief verzameld en hergebruikt voor de productie van aluminium. Het nieuwe machinepark 
verlaagt ook het aantal verplaatsingen van en naar onderaannemers. En dat komt dan weer het milieu 
ten goede, zowel lokaal als wereldwijd.

Duurzame productontwikkeling

Duurzaam design
Het aluminium kadersysteem van beMatrix frame is herbruikbaar, modulair en licht.

Polyvalent en herbruikbaar
Onze profielen kunnen tot wel 200 keer hergebruikt worden in verschillende opstellin-
gen. Door er zorgvuldig mee om te gaan, kunnen standenbouwers de levensduur van 
de kaders nog verder verlengen en zo hun impact op het milieu nog meer verkleinen.

Modulair
Klanten kunnen de onderdelen kiezen op basis van het specifieke ontwerp van hun stand. Met de 
kaders kunnen ze zowel wanden als vloeren en plafonds creëren, of deze combineren. Dankzij het 
modulaire karakter van onze kaders kunnen deze uiterst eenvoudig hergebruikt worden.    

Lichtgewicht
De standaardkaders van 992 bij 2480 millimeter wegen 6,955 kilogram. Dat maakt ze ergonomisch en 
gebruiksvriendelijk: standenbouwers hebben minder mankracht nodig voor de montage van de kaders 
en kunnen ze moeiteloos transporteren. Het lagere gewicht verlaagt ook het brandstofverbruik en bij-
gevolg ook de vervuiling!
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Duurzame oppervlaktebehandeling
Om de milieu-impact van het productieproces te verkleinen, hebben we bij beMatrix het ECO+ kader 
ontwikkeld als alternatief voor geanodiseerde kaders. Geanodiseerde kaders worden normaal gezien 
afgewerkt met een oxidelaag om ze te beschermen tegen slijtage. Hierbij worden schadelijke chemi-
caliën zoals chroom en zwavelzuur gebruikt. Om die chemische vervuiling tegen te gaan, werken we 
onze aluminiumkaders af met een speciale borsteltechniek. Daardoor benaderen ze de look van geano-
diseerde kaders en zijn ze bovendien volledig recycleerbaar. De nieuwe kaders zijn volledig compatibel 
met de bestaande kaders, waardoor klanten hun voorraad kunnen aanvullen met de ECO+ kaders. 

Tegelijk met de lancering van de ECO+ kaders, hebben we in 2018 ook de ECO pins geïntroduceerd om 
de kaders met elkaar te verbinden. Deze pins worden niet langer gechromeerd, maar zijn vervaardigd 
uit een Zamak-legering (een acroniem voor Zink, Aluminium, Magnesium en Koper). Deze behandeling 
is veel milieuvriendelijker: de koolstofuitstoot bedraagt slechts een achtste en het gewicht de helft van 
de pinnen met chroombehandeling. Dat is zowel voordelig voor het transport als voor de op- en afbouw 
van beursstanden. Bovendien zijn de ECO pins door hun vormgeving volledig stapelbaar en nemen ze 
minder plaats in bij stockage en transport.

CO2-reductie
Heel wat standen worden vandaag nog altijd uit hout gemaakt. De meeste belanden na gebruik gewoon 
in de afvalcontainer. Het herbruikbare kadersysteem van beMatrix verkleint niet alleen de afvalberg, 
de CO2-uitstoot tijdens de volledige levenscyclus, van productie tot gebruik, wordt ook gehalveerd. 
Volgens berekeningen op basis van de Bilan Carbone®-methode is de ecologische voetafdruk van een 
traditionele houten stand bijna dubbel zo hoog als bij een stand opgebouwd met de aluminiumkaders 
met forex-invulling van beMatrix. 

Ecologische voetafdruk van een afgewerkte wand (in kg/CO2 rm)
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Ketenbeheer

Kwaliteits- en milieumanagement
Bij beMatrix zoeken we continu naar manieren om onze activiteiten duurzamer te maken, onder meer 
door te kunnen terugvallen op een gecertificeerd milieumanagementsysteem voor het gebruik van 
grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen. Om te beantwoorden aan de ISO 14001 norm brengen we 
de impact van onze producten in kaart gedurende hun volledige levenscyclus. In augustus 2018 startten 
we met een nulmeting, als basis voor de meting van de impact van de implementatie van een geïnte-
greerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem tegen 2020. 

Met de ISO 9001 en ISO 14001 certificering willen we kwaliteits- en milieucriteria samen aanpakken, 
omdat die normen sterk op elkaar zijn afgestemd. Zo krijgt het milieubewustzijn dat al heerst binnen 
beMatrix een stevige basis om op verder te bouwen.

Afvalbeheer
Ons afval wordt gerecycleerd volgens de normen van het Vlaamse VLAREMA-reglement voor het duur-
zame beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Daarvoor heeft beMatrix een eigen recycla-
gepark ingericht, waar we alle afvalstromen ter plaatse sorteren: 

• Hout
• Aluminium
• GFT
• Plastic en metaal
• Elektronica
• Plasticfolie
• Papier en karton
• Restafval

Door het efficiënte productiesysteem van ons kadersysteem hebben we nagenoeg geen restafval in de 
productieafdeling. Het restafval komt vooral uit de kantoren en de refter, waar het net als papier, karton 
en GFT selectief wordt opgehaald. Ook inktpatronen, glas en batterijen worden apart gehouden. 
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Energy en klimaat

Renovatie
Het hoofdkwartier van beMatrix is gevestigd in de oude gebouwen van Philips in Roeselare (BE). De 
renovatie van de bestaande site bleek namelijk milieuvriendelijker dan nieuwbouw. Tijdens de verbou-
wingen hebben we extra geïnvesteerd in isolatie. We lieten ook zonnewering aanbrengen aan de 
buitenzijde van het gebouw. Die houdt de warmte tegen voor ze het glasoppervlak raakt. Daardoor 
hebben we veel minder nood aan airconditioning.

Groen wagenpark
beMatrix kiest resoluut voor milieuvriendelijke wagens, zoals de elektrische e-Golf, de hybride Golf 
Variant TGI en de hybride Passat Variant GTE. In de zomer van 2018 was al 85% van ons wagenpark 
duurzaam, maar we streven naar een volledig groen wagenpark. We hebben in totaal 16 laadpunten aan 
onze vestigingen in Roeselare (BE), zowel voor de alternatieve wagens van onze eigen medewerkers als 
die van bezoekers. Als een voertuig aan vervanging toe is, kiezen we bij voorkeur voor een elektrische 
wagen en pas op de tweede plaats voor CNG. Een benzine- of dieselmodel is de allerlaatste optie. 
De keuze hangt af van het verplaatsingsprofiel en de woonplaats van de medewerker die het voertuig 
gebruikt.

Zonnepanelen 
Door aandacht te besteden aan de CO2-
voetafdruk van onze producten, nemen 
we onze verantwoordelijkheid om de 
klimaatverandering tegen te gaan. We 
willen samen met gelijkgestemde onder-
nemers de initiatieven ondersteunen die 
wereldwijd worden ondernomen om onze 
planeet te redden. Daarom investeren we 
zoveel mogelijk in hernieuwbare ener-
gie. Momenteel zijn onze twee produc-
tiesites uitgerust met enkele honderden 
zonnepanelen die ongeveer een kwart 
van ons energieverbruik invullen. Ons 
zonnepark willen we verder uitbouwen, 
zodat we het grootste deel van onze 
energiebehoeften kunnen dekken met 
energie uit duurzame bronnen. 
 

Sinds 1 januari 2019 hebben we een 
contract met Eneco dat ons bevoorraadt 

met 100% hernieuwbare energie (zonne- en 
windenergie).
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Kwaliteit van de leefomgeving en mobiliteit

beMatrix hanteert een one-stop-shopstrategie om alle onnodige verplaatsingen te vermijden: dankzij 
ons wereldwijde bePartner-netwerk kunnen onze klanten onze modules lokaal oppikken in een cen-
traal servicecenter of er zich laten adviseren. Enkel experten die jaarlijks een bijscholing volgen in de 
beMatrix Academy kunnen lid worden van ons internationale netwerk. We hebben vijf types bePartners 
in ons wereldwijde netwerk: 

bePartner build
Onze bePartners build hebben een ruime 
voorraad aan kaders en toebehoren, 
ze integreren de nieuwste innovaties, 
ze kunnen out of the box denken en 
ze zijn zich goed bewust van het be-
lang van een optimale dienstverlening.

bePartner LEDskin® content
Heb je al LEDskin® ter beschikking, maar 
zoek je nog naar ondersteuning bij het 
opzetten van je content? Onze content 
partners staan je met raad en daad bij, 
van de contentcreatie tot de optimale 
weergave op je LEDskin® opstelling.

bePartner printed textiles
Het bedrukken van doeken op maat is pre-
cisiewerk. Onze bePartners voor het be-
drukken van textiel hebben bewezen dat zij 
dit helemaal onder de knie hebben en leve-
ren hierbij steeds een uitstekende service.

bePartner printed panels
Het bedrukken van invulpanelen voor onze beMa-
trix-kaders lijkt misschien eenvoudig, maar vraagt veel 
precisie. Onze bePartners voor bedrukte panelen heb-
ben bewezen dat zij dit helemaal onder de knie heb-
ben en leveren hierbij steeds een uitstekende service.

net wer
k

beP
artner

bePartner LEDskin®
Onze LEDskin® bePartners hebben een 
minimumvoorraad LEDskin® en een ja-
renlange ervaring in de audiovisuele 
sector. Ze zorgen voor de perfecte inte-
gratie van LEDskin® in je beMatrix-stand.

Wereldwijd verhuurnetwerk
Onze beMatrix Service Centres kunnen je ondersteunen met een ruime voorraad kaders, verlichting 
en andere beMatrix-oplossingen. We leveren op elke locatie met de juiste zorg en aan de snelheid die 
jij verlangt. We bieden twee verschillende verhuurmogelijkheden aan zodat je altijd geniet van een 
gunstig tarief en misschien nog interessanter, een spreiding van de kosten voor je beMatrix-project.
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CO2-neutraal 
bedrijf

Op bedrijfsniveau

Het is onze ambitie om tegen 2026 volledig CO2-neutraal te zijn. Daarvoor zullen we elk jaar drie 
stappen herhalen: meten, reduceren en compenseren. 

De voetafdruk meten op bedrijfsniveau 
We zijn onze voetafdruk in 2021 voor het eerst beginnen 
meten, met 2019 als referentiejaar. Meten is een noodzaak om 
een basis te hebben om verder op te bouwen. We gebruiken 
de befaamde wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen 
om conform te zijn met de Klimaatovereenkomst van Parijs.

De voetafdruk verlagen op bedrijfsniveau
Scope 1 en scope 2 zijn de emissies die voortkomen uit eigen bronnen van de organisatie of uit bron-
nen die beheerd worden door de organisatie. Scope 3 zijn de emissies die ontstaan als gevolg van 
de activiteiten van de organisatie, maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn van de 
organisatie en ook niet beheerd worden door de organisatie.
Het resultaat van 2021 is het uitgangspunt om de CO2-voetafdruk te verlagen tegen 2026. Scope 1 
en 2 hebben we volledig onder controle. Daar zullen we de voetafdruk de komende jaren met 46% 
verlagen. De belangrijkste doelstellingen hierbij zijn het vervangen van toestellen op stookolie en gas 
door warmtepompen en het maximaliseren van de zonne-energie die we zelf opwekken.

Wat is ProjectC! ?

ProjectC! bouwt verder op de basis van de SDG’s en is het innovatie-
ve masterplan van beMatrix om een volledig CO2-neutraal bedrijf te 
worden, medewerkers bewust te maken, andere bedrijven te helpen 
met hun berekeningen en samen te werken met andere partijen in de 
waardeketen om de toekomst van de eventindustrie veilig te stellen.

CO2-NEUTRAAL
“Wanneer de koolstofuitstoot tot nul herleid wordt als gevolg van een 
maximale reductie van de ecologische voetafdruk in combinatie met 
een compensatie van de uitstoot die niet vermeden kan worden.”

Over scope 3 hebben we veel minder controle, maar ook daar willen we de doelstellingen van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs halen. Dat betekent dat de voetafdruk 28% naar beneden moeten. 
Daarvoor zullen we nog meer gerecycleerde aluminium moeten gebruiken en ons transportbeleid moe-
ten verbeteren voor mensen en materialen.

Compenseren wat we niet 
kunnen vermijden
Tegen 2026 willen we ons eigen programma op-
zetten om de emissies te compenseren die we 
niet kunnen vermijden. Dit project zal focussen op 
twee zaken: PLANEET, als antwoord op de klimaat-
verandering, en MENSEN, ter ondersteuning van 
gemeenschappen waarop het klimaat een grote 
impact heeft.

In de aanloop naar dat eigen project ondersteunen 
we het UTSIL NAJ (“EEN GEZONDE THUIS VOOR 
IEDEREEN”) project in Guatemala. In dat land koken 
nog meer dan 2,5 miljoen gezinnen op open vuren 
met brandhout. Daardoor worden er veel bomen 
gekapt en de giftige rookgassen creëren een onge-
zond binnenklimaat. 

Microsol investeert in betere kookinstallaties die 
ontworpen zijn met het oog op een maximale effici-
entie op het vlak van warmteontwikkeling en brand-
stofverbruik. Met één zo’n vuurtje kunnen meer dan 
honderd bomen gespaard worden en wordt 4,5 ton 
CO2 minder uitgestoten. Deze gezinnen kunnen zo 
hun levenskwaliteit verbeteren en tegelijk blijven 
koken op de manier die ze gewoon zijn, maar dan 
duurzamer en gezonder!
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Certificaten

Op productniveau

We willen als bedrijf koolstofneutraal worden, 
maar we willen ook onze sector helpen om 
duurzamer en futureproof te worden.

Daarom willen we zo snel mogelijk koolstof-
neutrale producten en productlijnen kun-
nen aanbieden. We willen ook een ‘carbon 
footprint calculator’ ontwikkelen voor onze 
klanten. Op die manier zullen onze klanten 
die berekening kunnen gebruiken voor hun 
klanten.

We willen niet alleen de voetafdruk van onze eigen 
producten kunnen berekenen, we willen ook advies 
kunnen geven over best practices voor aanverwante 
producten zoals panelen of doeken voor de invulling 
van standen. Op dit moment is Seaqual® textiel 
de meest duurzame oplossing, op basis van 62% 
SEAQUAL® YARN (geüpcycled plastic uit de oce-
aan en afgedankt plastic op het vasteland) en 38% 
recycleerde polyester (100% afval op einde levens-
duur). Dit is nog niet de perfecte oplossing, maar 
wel  de weg die we moeten opgaan om duurzamer 
te worden.

Climate Neutral Now
UNCC (2022)
Elk jaar zullen we aan United Nations of Climate Change 
rapporteren over onze gemeten voetafdruk, onze 
inspanningen om de CO2-voetafdruk te verlagen en 
onze bijdrage om ons bedrijf klimaatneutraal te maken.
Meer info.

Net Zero Carbon Events
JMIC (2021)
We zullen samenwerken met partners, leveranciers en 
klanten om de netto CO2-voetafdruk van de eventsec-
tor tot nul te herleiden.
Meer info.

Sustainable Resource
Eventsost (2021)
Erkenning op basis van ons pro-
ductgamma dat bijdraagt tot duur-
zamere events en expo’s.
Meer info.

Green Good Design
The Chicago Athenaeum 
(2022)
Internationale erkenning voor 
pop-OUT.
Meer info.

https://netzerocarbonevents.org/
https://eventsost.com/
https://www.good-designawards.com/about-green-good-design.html
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Wanneer we 
de krachten 

bundelen 
met andere 

partijen uit de 
waardeketen, 

gaat onze sector 
een lange en 

mooie toekomst 
tegemoet!

Heb je zelf ook ideeën?
Edwin Van der Vennet

Chief ProjectC! 
e.vandervennet@beMatrix.com 

+32 51 20 07 50

mailto:e.vandervennet%40beMatrix.com%20?subject=


Kom op bezoek
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

neem contact met ons op
+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

of boost je inspiratie!
www.beMatrix.com
socials @beMatrix


