Wist-je-datjes…
In 2017 werden de weggeefkasten in Aeropolis ingehuldigd….met als motto:
“Geven in plaats van weggooien…hergebruiken in plaats van kopen !”
De weggeefkasten bevinden zich in de inkomhal en op de tweede en derde
verdieping (coffeecorners - blok5).
In deze kast kan iedereen spullen kwijt die “net” zijn en
“in goede staat” verkeren (boeken, speelgoed, decoratie,
kledij).

Ook zijn er regelmatig inzamelacties….
Zo heeft Beweging.net in een recent verleden de inzamelingsactie “Kurkelekuu” op
touw gezet ten voordele van het sociaal tewerkstellingsproject “de Vlaspit”.
Van het ingezameld kurk werden duurzame
producten gemaakt !
De VMOB-inzamelactie (MOB verzekeringen CM
Vlaanderen) van plastic dopjes is er ééntje die
permanent doorloopt in Aeropolis…
De dopjes kan je kwijt in de doos die opgesteld
staat aan de ingang van de personeelsrefter.
Met 77.500 kg dopjes kan een volledig
blindengeleidenhond gefinancierd worden !

WSM maakt in Aeropolis gebruik van een waterdispenser…
Met onze WSM-ploeg in Brussel dronken we elke week tientallen
flesjes en flessen water leeg.
Door over te schakelen op een waterdispenser drinken we vanaf nu
kraantjeswater, waarbij we kunnen kiezen uit plat of bruiswater.
Op die manier vermijden we het transport van de glazen flessen
naar Aeropolis en ontlasten we de rug van de collega’s die de
flessen elke week aanvulden in de keuken.
En dat de flessen ons nieuwe logo goed laten zien is een mooie extra!

De stockageruimte waar de servers in Aeropolis
opgesteld staan worden sinds 2019 gedeeld tussen
CM en ACV….
Op die manier bespaart men zeer veel verbruik door
gedeelde ventilatie…Een mooi voorbeeld van een
WIN-WIN situatie !

De “organisaties in huis” zetten zoveel mogelijk in op een
digitale inrichting van de papierstroom. In het ACV worden
sinds januari 2020 alle facturen gedigitaliseerd.
Ook onkostennota’s worden digitaal opgemaakt. Dit zorgt
voor een aanzienlijke reductie van de papierberg…

“Fairphone pilot case”….
Sinds eind 2019 gebruikt 1 werknemer van de internationale dienst ACV-CSC een
“fairphone” in plaats van een traditionele GSM. Fairphone gebruikt materialen die
beter zijn voor de planeet en verbetert de werkomstandigheden van de makers van
de telefoon. Op dit ogenblik is het project in testfase en zal het gebruik van de GSM
periodiek geëvalueerd worden in samenwerking met de ICT dienst.
https://www.fairphone.com/en/

