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Maak uw engagement kenbaar en sensibiliseer burgers

Gebruikt u PEFC-gecertificeerd hout in uw bouwprojecten? Drukt u uw brochures op papier met het 
PEFC-label? Maak uw inspanningen dan kenbaar aan burgers. Zo toont u niet alleen uw maatschappelijke 
engagement, maar spoort u inwoners ook aan om uw voorbeeld te volgen.

Een paar ideeën: 

Informatieve teksten
Een artikel over duurzaamheid in uw nieuws-
brief of het infoblad van de gemeente.

Een rubriek ‘Milieu’ of ‘Duurzaamheid’ 
op de website van de gemeente/provincie. 

Meer zichtbaarheid voor de verklaring van uw 
duurzame aankoopbeleid (bv.: infoblad van de 
gemeente, website, affiche aan het gemeen-
tehuis …).

Een artikel in het infoblad van de gemeente 
over het gebruik van ecocheques, waarmee 
PEFC-gelabelde producten kunnen worden 
gekocht. 

Uw inspanningen kenbaar maken bij de 
lokale pers.

Brochures
Een folder over de acties rond duurzaamheid 
of milieu in uw gemeente.

Brochures en affiches met informatie over 
PEFC die ter beschikking worden gesteld in het 
gemeentehuis of door de provincie (neem met 
ons contact op om exemplaren te ontvangen).

Activiteiten
Organisatie van geleide wandelingen in het 
bos  (bv. in het kader van de Week van het Bos). 

Organisatie van bezoeken aan PEFC-ge-
certificeerde bedrijven  of gebouwen van 
PEFC-gecertificeerd hout om het bewustzijn 
rond beroepen in de houtsector en duurzaam 
hout te vergroten.

Financiële steun 
Subsidies verstrekken aan inwoners/vereni-
gingen voor het gebruik van gelabeld hout 
(bv.: het plaatsen van nieuwe raamkozijnen of 
isolatie met PEFC-gelabeld hout.

Organisatie van ...
informatiesessies over het PEFC-label voor uw 
collega’s en partners.

seminaries over de Chain of Custody voor 
lokale bedrijven.

informatiesessies voor de boseigenaars in 
uw gemeente, om hen aan te sporen zich te 
laten certificeren.

PEFC Belgium
Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3 - 1000 Brussel
02 223 44 21 - info@pefc.be

www.pefc.be

Hulp of materiaal nodig?

U wenst een activiteit te organiseren in uw 
gemeente, of materiaal te ontvangen waarmee u 

kan communiceren over het PEFC-label en duurzaam 
bosbeheer? Neem met ons contact op!

Breng ons op de hoogte van uw projecten!

Bouw, renovatie, meubelen  van PEFC-hout … 
Breng ons op de hoogte van uw originele 

projecten! Wij maken ze met plezier bekend 
via onze communicatiekanalen.

PEFC is een label ter bevordering van bosbeheer dat respectvol 
omgaat met het milieu, maatschappelijk voordelig en economisch 
levensvatbaar is. Hoewel duurzaam beheer een wereldwijd concept 
is, moet het lokaal worden toegepast. 92% van de gecertificeerde 
bossen in België zijn PEFC-gecertificeerd. Ontdek ons themadossier 
voor overheidsinkopers op www.pefc.be.
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