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UNIT-T MET ECOVADIS GOLD MEDAL IN DE TOP 3% VAN MEEST DUURZAME BEDRIJVEN.  

Ecovadis – wereldleider in evaluatie maatschappelijk verantwoord ondernemen -

beloont ook dit jaar Unit-T weer met een golden label. 
 

Mechelen – Unit-T, de joint venture tussen Telenet en Solutions 30, ontvangt voor de tweede maal 

op rij een Golden Medal van het onafhankelijke platform EcoVadis. Daarmee plaatst Unit-T zich 

nogmaals in de top 3% van duurzame bedrijven binnen haar sector en top 5% van alle sectoren. 

Unit-T slaagde erin zijn score van vorig jaar nog te verbeteren, waardoor Unit-T zich echt laat 

kennen als bedrijf waar het menselijke kapitaal en duurzame processen hoog in het vaandel 

worden gedragen, niet enkel in tekstuele processen, maar ook in cijfers en de dagdagelijkse 

werking. 

 

EcoVadis is wereldleider in sociale evaluatie van toeleveranciers op gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. De analyse van EcoVadis bestaat uit een meting van 21 parameters 

verdeeld over 4 thema’s: milieu, eerlijke arbeidsomstandigheden, ethische correcte 

handelspraktijken en de duurzaamheid binnen de logistieke keten. Het evalueert hoe goed een 

bedrijf de principes van Maatschappelijk. Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft geïntegreerd 

in haar werking.  

Unit-T ontving na de strenge analyse – net zoals vorig jaar – een Golden Medal van EcoVadis. Dit 

certificaat illustreert de continue inzet die Unit-T levert op vlak van maatschappelijke verantwoord 

ondernemen.  

Chief Inspiration Officer Steven Genné: “Het behalen van dit golden label van  EcoVadis hebben 

we te danken aan een team van gemotiveerde medewerkers. De waarden van ons bedrijf 

worden zeer goed uitgedragen door elk een, waardoor er op een correcte manier wordt 

omgegaan met zowel klanten als onze eigen werknemers. Dit vertaalt zich in open communicatie 

naar onze medewerkers, transparantie in onze arbeidsvoorwaarden en een gelijke behandeling 

van alle mensen die in contact komen met onze onderneming, starters, medewerkers, klanten 

etc en dit op een zo duurzaam mogelijke manier.” 

“Onze medewerkers zijn ons  grootste kapitaal” 

Unit-T is een field services bedrijf met heel wat technisch personeel dat voornamelijk installaties en 

herstellingen uitvoert binnen de sectoren Telecom, ICT, Security en Energy. We nemen als bedrijf 

een sterk standpunt in laat HR manager Nele Himschoot weten,” Wwe werken met mensen niet 

met diploma’s. Onze mensen zijn ons grootste kapitaal. We blijven inzetten op het constant 

bijscholen en motiveren van onze medewerkers zodat we elke dag het verschil kunnen blijven 

maken., want Hhoe meer zij elke dag het beste van zichzelf willen geven, hoe waardevoller wij 

als bedrijf worden. Dat we vooral hoog scoren op de ethische topics als ook de arbeids-en 

rechtenmensen ? vult me met een grote fierheid. Dit zijn waarden die me als HR- 

verantwoordelijke uiteraard nauw aan het hart liggen.”  
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Over Unit-T binnen de Solutions 30 group 

De Solutions 30 Group is de Europese leider op vlak van oplossingen voor nieuwe technologieën. Haar missie is om de 
technologische veranderingen die ons dagelijks leven veranderen toegankelijk te maken voor iedereen, zowel individuen als 
bedrijven: gisteren IT en het internet, vandaag digitaal, morgen technologieën die de wereld steeds meer in real time met elkaar 
zullen verbinden. Met 30 miljoen uitgevoerde interventies sinds de oprichting en een netwerk van meer dan 10.000 lokale technici 
bestrijkt Solutions 30 momenteel heel Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, het Iberisch Schiereiland en 
Polen. Het kapitaal van Solutions 30 S.E. bestaat uit 107.127.984 aandelen, identiek aan het aantal theoretische en uitoefenbare 
stemrechten. 
Solutions 30 S.E. is genoteerd aan Euronext Parijs (ISIN FR0013379484- code S30). Indices: MSCI Europe Small Cap | Tech40 | 
CAC PME. Voor meer informatie kunt u terecht op www.solutions30.com.  
 

 

Contact opnemen met 

Communicatie: Nele Himschoot | Tel: +32 (0)492 97 36 79 | nele.himschoot@unit-t.eu  
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