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Je kan er meer aan doen dan je denktHet Vlaams ABVV werkt aan een 
betere leefomgeving met steun 
van de Vlaamse overheid. 

Het ABVV helpt je
Onze welvaart en ons welzijn zijn nauw verbonden met hoe 
gezond onze planeet is. Als ABVV-militant kan je hierin een 
actieve rol spelen. 

Word klimaatkameraad

Word sterker door vorming
In de vorming krijgen ervaringen en ideeën van deelnemers een tweede 
leven. Leer van deze ervaringen door mee vorming te volgen. Want ook met 
je syndicaal werk kan je bijdragen tot een betere leefomgeving. 

Doe beroep op ons:
• Om je syndicale bedrijfswerking die duurzame toets te geven die jou 

sterker maakt. 
• Om jouw campagnes en acties voor een duurzame toekomst te helpen 

ontwikkelen. 
• Om mee doorheen de documenten over de milieu- en energieprestaties 

van je bedrijf te gaan.  
• Voor wegwijzers en begeleiding bij het oplossen van je concrete vragen. 

Spreek je beroepssecretaris aan 
Hij of zij verwijst je wanneer nodig door naar de Dienst Ondernemingen, de 
verantwoordelijke van je ABVV-gewest of de Dienst Ondersteuning van het 
Vlaams ABVV. 

Of contacteer ons met je vragen:
Vlaams ABVV Dienst Ondersteuning Milieu
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
tel. 02 506 82 35
milieu@vlaamsabvv.be
www.vlaamsabvv.be/milieu

Een duurzame toekomst is nog steeds mogelijk. Met de 
klimaatkameraad willen we de komende jaren onze rol 
spelen in een rechtvaardige omslag. Alternatieven in 
elkaar haken, het sociaal weefsel versterken, 
uitproberen, experimenteren, ervaringen delen, stap 
voor stap vooruit gaan en allianties aangaan voor 
alternatieven. Met alle klimaatkameraden vormen we 
een netwerk dat ervaringen uitwisselt en bouwt aan een 
betere wereld.

Hoe meer klimaatkameraden, hoe meer klimaatvreugde. 
Want doen we niets, dan lopen we het risico veel te 
verliezen…

Schrijf je in en word klimaatkameraad: 
www.klimaatkameraad.be 

#ActNow

DOe Mee Met De 
aBVV-CaMPaGne 

KLiMaatKaMeRaaD.

DOE MEE, 
WORD…

POWERED BY

MAAK MEE JOUW TOEKOMST

DOE MEE, 
WORD…

POWERED BY

MAAK MEE JOUW TOEKOMST

Heeft 
je bedrijf 
last van 

verspilling? 
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weet nietneeja

Je staat er niet alleen voor
Wil je mee verandering realiseren? Dan ben je niet alleen! 
Wereldwijd voeren syndicalisten actie voor een economie die 
niet langer mens en planeet op de rand van een burn-out laat 
balanceren. 

Brandweerlui staan in de vuurlinie van klimaatverandering. Zij riskeren hun leven 
en verliezen collega’s bij bosbranden, orkanen en overstromingen. In Australië en 
Amerika roepen ze om straffe klimaatmaatregelen en investeringen om hun job 
veilig te houden, natuur en levens te redden. 
www.actu.org.au

Afvalophalers, milieu- en mensenrechtenactivisten organiseren zich wereldwijd in 
de Global Alliance of Waste Pickers. In India, Amerika, Europa en Afrika organiseren 
ze zich voor jobs, rechten voor werknemers en investeringen in een klimaatvriende-
lijke kringloopeconomie. 
www.globalrec.org 

100.000 Europese werknemers sterven jaarlijks aan een vermijdbare beroepskanker 
- de grootste werkgerelateerde doodsoorzaak in Europa. Daarom willen de 
Europese vakbonden de gezondheid en veiligheid van werknemers beter beschermd 
zien tegen verontreinigende stoffen op de werkvloer.
www.rethinkrefit.eu 

Willen we de opwarming van de wereld aanpakken dan zijn er wereldwijd 150 
miljoen klimaatjobs nodig. In Canada, New York, Mauritius, Noorwegen, de 
Filipijnen, Portugal, Zuid-Afrika en Groot Brittannië geloven vakbonden niet dat die 
jobs er vanzelf komen. Daarom vullen ze mee straten en pleinen met hun eis voor 
klimaatrechtvaardigheid en jobs. 
globalclimatejobs.wordpress.com

Verander de werkvloer  
in een betere plek 
Komen deze situaties je bekend voor of ze doen een belletje 
rinkelen? Je dacht er misschien niet aan, maar vanuit deze 
situaties kan je als ABVV-militant of -delegee een verschil maken 
binnen en buiten de bedrijfsmuren!

De fietsenstalling is een 
lachertje en er is geen 
douche voor de fietsers 
voorzien. 

Je weet dat er een 
energieaudit is gebeurd maar 
de werkgever rept er met 
geen woord over. 

De lichten branden en de 
verwarming staat op in 
ruimtes waar niemand is en 
op momenten dat het bedrijf 
dicht is. 

Er zijn ernstige milieu- en 
veiligheidsproblemen bij de 
leverancier. 

Mijn collega heeft een 
allergische reactie na het 
werken met een nieuw 
product. 

Er zijn klachten over de 
bedrijfsactiviteiten maar de 
werkgever heeft er geen oren 
naar.

Eén keer per jaar vertelt de 
werkgever in het comité 
(CPBW) over zijn inspanningen 
om de milieu-impact te 
verkleinen. Maar volgens mij 
kan dat beter. 

Collega’s worden 
aangemoedigd om 
grondstoffen, energie en water 
te besparen, maar maakt dit 
een verschil? 

De vuilnisbakken steken vol 
met wegwerpmaterialen.

De vrachtwagenchauffeurs in 
ons bedrijf verbruiken veel 
minder brandstof na een 
opleiding eco-rijden. Kan dat 
ook voor alle collega’s 
georganiseerd worden?

Doe de verspillings-test
Test hoe je er vandaag voor staat. Scherp je syndicale 
talent aan. Word sterker waar je goed in bent en bekijk wat 
je kan veranderen. Kies het antwoord dat het meest van 
toepassing is op jezelf en de werkvloer.  

Ik heb een goed zicht op de milieu- en 
energieprestaties van het bedrijf.

Ik ken het grondstoffengebruik en de 
gebruikte producten in het bedrijf. 

Ik kan een opleiding energiezuinig werken 
volgen op het werk.

Het bedrijf heeft een plan om het woon-
werkverkeer te vergroenen.

We geven met onze syndicale ploeg in het 
comité (CPBW) elk jaar minstens 1 keer 
advies over de milieu- en energieprestaties 
van het bedrijf. 

Ik volgde syndicale vorming om de 
duurzaamheidsproblematiek op het bedrijf 
te kunnen aanpakken. 

De werkgever koopt enkel duurzame en 
herbruikbare kantoormaterialen. 

Het bedrijf heeft een plan om het 
energieverbruik te verminderen en te 
vergroenen.

Bij bedrijfsaankopen houdt de werkgever 
rekening met sociale- en milieuvriendelijke 
criteria. 

De werkgever geeft elk jaar uitleg over het 
milieubeleid op het bedrijf. 
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