
De Wroeter verkozen tot Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemer van het Jaar 

De Wroeter vzw is uitgeroepen tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer van het 

Jaar 2016 door de interlokale vereniging Werkgelegenheid Midden-Limburg. Het dag- 

en arbeidscentrum, dat onder andere zelf biologische groenten kweekt en verkoopt, 

maar ook grote postbedelingsopdrachten uitvoert, werd verkozen uit zes 

genomineerden. Yontec NV, Palindroom, Vandrie België, Kleine Maatjes en Bewel 

grepen naast de erkenning. 

 

 

 

“De Wroeter wint de prijs omdat het een financieel zeer solide onderneming is die respect 

voor diversiteit en de eigenheid van elke medewerker combineert met een zeer 

energiebewuste en milieuvriendelijke manier van werken”, aldus voorzitter Tom Vandeput. 

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit als het ware ingebakken in de volledige 

bedrijfsvoering: gaande van het papier in de kopieermachines, de zonnepanelen op het dak, 

het hout bij verbouwingen tot de afvalverwerking. De Wroeter gaat ook steeds op zoek naar 

nieuwe economische activiteiten die een aanvullende maatschappelijke meerwaarde hebben 

bovenop de sociale tewerkstelling.” 

Alle genomineerden ontvingen een geschenkmand. De Wroeter vzw kreeg bovenop een 

cheque ter waarde van 2.000 euro. “De verkiezing Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer 

van het Jaar is een organisatie van de interlokale vereniging Werkgelegenheid Midden-

Limburg. Dit samenwerkingsverband tussen Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek promoot sinds 



2014 de lokale tewerkstelling en sociale economie", licht schepen Lieve Vandeput van 

Zonhoven toe. 

Geen evidentie  
“Dit jaar organiseerden we voor het eerst deze verkiezing”, aldus schepen van Diepenbeek 

Peter Prévot. “Met ons initiatief willen we jaarlijks een MVO-bedrijf in de bloemetjes zetten. 

Maatschappelijk verantwoorde ondernemingen streven naar de perfecte balans tussen het 

maken van winst, respect voor het milieu en aandacht voor de mens. Deze vorm van 

ondernemen is vandaag de dag geen evidentie. Het vraagt van een ondernemer heel wat extra 

inspanningen. Via onze verkiezing willen we niet enkel de winnaar, maar ook de overige 

genomineerden, de aandacht geven die ze verdienen.” 

 


