BELGIË & LUXEMBURG

Milieuverwachtingen zijn nog nooit zo hoog geweest en daarom zet Veolia Belgium & Luxembourg zich
in om al haar stakeholders te ondersteunen bij hun ecologische transformatie naar een veerkrachtige
en duurzame samenleving.
Dankzij onze vrouwen en mannen, onze lokale en wereldwijde bekendheid, onze erkende expertise op
het gebied van water, afval en energie, en ons vermogen tot innovatie, zullen we ons blijven inzetten
om onze essentiële diensten te leveren en zo te laten zien dat onze onderneming nuttig is voor de
samenleving.
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“Het bouwen van de wereld van morgen begint vandaag.”

Veolia het referentiebedrijf voor
een duurzame transformatie
Het doel van Veolia is bij te dragen aan de vooruitgang van de mensheid door zich krachtig in te zetten voor de
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, om daarmee een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te
bereiken.
Het is met dit perspectief dat Veolia zichzelf de missie van “Resourcing the world” heeft opgelegd door middel
van haar milieudiensten.
In het kader van onze tegenwoordige activiteiten op het gebied van water, afval en energie bieden wij onze
publieke en particuliere klanten wereldwijd oplossingen aan die de toegang tot essentiële diensten en natuurlijke
hulpbronnen vergemakkelijken en deze op een efficiënte wijze conserveren, gebruiken en recyclen. Verbetering
van onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten staat centraal in ons bedrijf en in zijn economische
model.

“Kortom, nuttig zijn voor de hele maatschappij.”

Maximalisering van de impact van Veolia
voor al zijn belanghebbenden dankzij
ons nieuw strategisch plan
“Impact 2023” : 4 strategische stappen voor Veolia
•Z
 ich in gelijke mate richten op de verschillende soorten prestaties, waaronder
de financiële, de commerciële, de sociale, de maatschappelijke en de
milieuprestaties.
•H
 et ontwikkelen van activiteiten waar onze expertise zeldzaam en
onderscheidend is.
•H
 et opnieuw uitvinden van onze traditionele activiteiten door het
vergroten van hun impact en prestaties.
• Innovatieve oplossingen voorstellen om te anticiperen en
te voldoen aan de essentiële behoeften van morgen.

Samenwerken met veolia, is zich inzetten
voor een duurzame ontwikkeling:
•d
 oor het bevorderen van diensten die essentieel zijn om onze sectoren zoals de gezondheidszorg,
de industrie en gebouwen te begeleiden.
•d
 oor een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen.
•d
 oor bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

De vrouwen en mannen van Veolia mobiliseren zich
dagelijks om de essentiële diensten te onderhouden.
Ze delen dezelfde denkwijze: ze zijn optimistisch, ze geven nooit op
en ze gaan altijd samen verder.
Ze zien de wereld zoals het zou moeten zijn, niet zoals het is: ze zien
afval als een waardevol materiaal, afvalwater als een nieuwe bron
van water en in de verloren energieën een nieuwe warmtebron.
Zij vormen de “Resourcer” gemeenschap

VEOLIA, EEN WERKPLEK MET EEN DOEL WAAR IEDEREEN ZICH KAN
ONTWIKKELEN EN VEILIG KAN ZIJN

ZERO ACCIDENT
Door middel van het “Always Safe”programma verbetert Veolia elke dag
zijn preventiebeleid, met de nauwe
betrokkenheid van verantwoordelijke
medewerkers.

Veolia is van mening dat hij zijn
medewerkers moet beschermen
tegen de beroepsrisico’s en hun
veiligheid moet verhogen.
Het doel is ZERO ACCIDENT.

Onze activiteiten

Als expert op het gebied van energiediensten ondersteunt Veolia de
economische groei van zijn lokale overheden en industriële klanten,
terwijl hij hun ecologische voetafdruk verkleint. Energie-efficiëntie,
efficiënt beheer van koel- en warmtenetwerken, productie van
groene energie: enkele voorbeelden van onze unieke expertise voor
een duurzame wereld.
• Energiebeheer: koude- en warmtenetten, energie-efficiëntie en
hernieuwbare energieën
• Industriële energiediensten: levering van stoom en elektriciteit
• Geïntegreerd installatiebeheer: ontwerp, bouw, exploitatie en
onderhoud van warmtekrachtkoppelingsinstallaties
• Vermindering van de koolstofvoetafdruk door middel van
biomassa, warmtekrachtkoppeling en energieterugwinning

VEOLIA, uw partner voor het duurzaam beheer van waterbronnen.
Veolia beheerst alle stappen van de watercyclus en kan daardoor
inspelen op de vele problemen waarmee gemeenten en industriële
bedrijven te maken hebben. Veolia biedt een compleet pakket aan
diensten en technologische oplossingen voor de behandeling van
het proces van afvalwater en slib.
• Ontwerp, bouw en exploitatie van zuiveringsinstallaties
(proceswater, afvalwater)
• Exploitatie, onderhoud en optimalisatie van
waterbehandelingsinstallaties
• Levering van waterbehandelingsproducten
• Deskundigheid, advies en technische bijstand
• Waterzuivering
• Wateranalyse door een gecertificeerd laboratorium

Veolia is gespecialiseerd in het beheer van gevaarlijk en nietgevaarlijk afval, zowel vloeibaar als vast. Veolia’s expertise bestrijkt
de gehele levenscyclus van afval, van inzameling tot recycling, om
eindproducten terug te winnen als materiaal en/of energie.
• Productie van energie, organisch materiaal en grondstoffen
uit afvalstoffen
• Recycling van kunststofafval (productie van teruggewonnen
vaste brandstof (RSF), recycling tot plastic schilfers)
• Sorteer-, verwerkings- en recyclingdiensten voor gevaarlijk
en niet-gevaarlijk afval
• Biogasproductie



Onze kerncijfers
Omzet in 2019:
309,5 M€

35,8 M€
Omzet in 2019

2 317 medewerkers

57 M€
Omzet in 2019

216,8 M€
Omzet in 2019
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