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Voorwoord 
 

Met trots presenteer ik u hierbij het nieuwe beleidsplan van Arbeid & Milieu. Samen met onze nauw 

betrokken partners, de drie Vlaamse vakbonden en Bond Beter Leefmilieu, hebben we na een stevige 

denkoefening behouden wat goed was en binnengebracht wat nodig is om een toekomstgerichte en 

relevante organisatie te blijven op het snijvlak van twee zeer actuele en belangrijke thema’s: arbeid en 

milieu.  

 

Arbeid & Milieu is gegroeid in de schoot van de syndicale en ecologische beweging. Dertig jaar na haar 

oprichting stellen we vast dat zowel de milieubeweging als de sociale beweging meer dan ooit de 

noodzaak inzien van de transitie naar een rechtvaardige groene economie. In hun effectieve werking 

behouden beide organisaties uiteraard hun eigen focus. A&M overstijgt de afzonderlijke bewegingen met 

haar aandacht voor de kansen en uitdagingen van de raakvlakken tussen milieu en sociale 

rechtvaardigheid.   

 

Om een rechtvaardige groene economie te realiseren, zijn de creatie van waardige groene jobs, 

zeggenschap en betrokkenheid van alle betrokkenen en een gepaste financiering van de transitie 

belangrijke hefbomen. Daarom maakt A&M de komende jaren van deze onderwerpen haar speerpunten. 

A&M spreekt de economische actoren, van werknemer en werkgever tot burgers en overheid aan om 

samen met de milieu- en sociale beweging stappen vooruit te zetten richting een rechtvaardige groene 

economie.  

 

We gaan met A&M een boeiende, uitdagende tijd tegemoet. Met dit nieuwe beleidsplan onder de arm 

zetten we onze schouders onder het versterken en versnellen van de transitie naar een rechtvaardige 

groene economie. We hopen u onderweg te mogen blijven ontmoeten! 

 

 

 

 

      Dominique Kiekens        

      Voorzitter Arbeid & Milieu                     

  

      30 juni 2016 
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1. Visie, missie en kernwaarden 

Visie 

Arbeid & Milieu wil een toekomstbestendige economie realiseren waarin 

de grenzen van de draagkracht van de aarde en de fundamenten van een 

rechtvaardige samenleving ten volle worden gerespecteerd.  
 

De onhoudbare economie 

Ons huidige economische systeem is erop gericht om met zo efficiënt mogelijke inzet van 

productiefactoren, zoals arbeid, kapitaal, grondstoffen, kennis en technologie, zoveel mogelijk productie 

van goederen en diensten te realiseren.1 Vooral de verkoop van goederen en diensten staat daarbij 

centraal en niet zozeer het nut (de gebruikswaarde). Op deze manier wordt welvaart gecreëerd. Maar 

zoals we dit vandaag de dag aanpakken plegen we roofbouw op de aarde. 

 

Er zitten limieten aan ons huidige economische systeem. Als gevolg van overconsumptie en 

overbevolking overschrijdt de huidige mondiale ecologische voetafdruk de draagkracht van de aarde nu 

al met vijftig procent. Met een verwachte wereldpopulatie van 9,6 miljard in 2050, en de daarmee 

samenhangende toenemende vraag naar voedsel en ruimte, zal deze druk op het milieu2 alleen maar 

groter worden. Biodiversiteit gaat verloren en de concentratie van schadelijke broeikasgassen en andere 

vervuiling neemt toe. 

 

De gevolgen, zoals zoetwaterschaarste, opwarming van het klimaat en verslechterde bodemkwaliteit, 

zullen desastreus en onomkeerbaar zijn. Ook zullen grondstoffen, energie, water en ruimte alleen maar 

schaarser en duurder worden, wat de ongelijkheid in de wereld zal doen toenemen. Om de roofbouw op 

de aarde te stoppen moeten we een manier vinden om de ecologische grenzen te respecteren en om die 

grenzen als uitgangspunt te nemen voor onze sociale en economische ontwikkeling (zie figuur 1).3 
 

 
Figuur 1. Het economische en sociale systeem kan slechts blijven functioneren binnen een gezonde natuurlijke omgeving. 

                                                   
1 Studiedienst van de Vlaamse Regering (2014) Groene economie in Vlaanderen (http://bit.ly/1TpPtww)  
2 Onder milieu verstaan we het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluiden die van invloed zijn op het welzijn van plant, dier 
en mens. 
3 WWF (2014) Living Planet Report (http://bit.ly/1U6VIzB) 

Natuurlijke omgeving 

Maatschappij 

Economie 

http://bit.ly/1TpPtww
http://bit.ly/1U6VIzB
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Transitie naar een groene economie 

Een transitie naar een nieuw economisch model – een groene economie – is noodzakelijk om binnen het 

draagvlak van onze planeet te produceren en consumeren. Een groene economie is een economie die 

erop gericht is omgevingsimpact en schaarste van grondstoffen te verminderen en daarmee een 

positieve bijdrage levert aan een globale welzijnsverhoging op korte én lange termijn.4 Deze groene 

economie kan worden gerealiseerd door productie- en consumptiepatronen te wijzigen. 

 

Produceren in een groene economie houdt onder andere in dat producten een langere levensduur 

hebben waardoor minder grondstoffen nodig zijn, dat volop gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare 

energie en dat producten en productieprocessen minder schadelijk voor de omgeving zijn. Hiertoe zullen 

we af moeten stappen van het huidige lineaire productiemodel waarbij productieprocessen veelal zo zijn 

ontworpen dat ze gebruik maken van ‘nieuwe’ grondstoffen. Ook gebruiken producten in het lineaire 

productiemodel tijdens hun levensloop veel hulpbronnen en eindigen ze na afloop van hun levensduur 

als afval. 

 

In een groene economie wordt een circulair productiemodel gehanteerd waarbij onderdelen en 

grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies. Producten worden 

zo ontworpen dat ze aan hun levenseinde makkelijk op te waarderen zijn naar een verbeterde versie 

(upgradebaar) of demonteerbaar zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden. Het 

maximale wordt uit producten gehaald door ze te herstellen, onderdelen te hergebruiken of ze een 

nieuwe toepassing te geven.5 

 

De groene economie gaat ook over maatschappelijke veranderingen, zoals ‘consuminderen’ (minder 

consumeren door minder te kopen en meer te ruilen, delen, repareren en zelf te maken), 

‘consumanderen’ (anders consumeren, bijvoorbeeld door duurzamere producten te kopen) en duurzame 

mobiliteit, zodat onze milieu-impact wordt verkleind. Op deze manier wordt onze economie 

veerkrachtig, robuust en respecteert ze de grenzen van onze planeet.1,6 

Geen groene economie zonder een rechtvaardige economie 

Met de adoptie van de 2030 agenda voor Duurzame Ontwikkeling met daarin 17 Sustainable 

Development Goals (SDG’s) en de totstandkoming van het Klimaatakkoord van Parijs, is mondiaal de weg 

ingezet naar het tegengaan van klimaatverandering en naar een koolstofarme, ecologisch verantwoorde 

toekomst. Ook in Vlaanderen is de weg ingezet naar een groene economie, onder andere via de 

langetermijnstrategie van de Vlaamse regering.7 

 

Duurzaamheid omvat echter meer dan uitsluitend de bekommernis om de ecologische impact. De vraag 

ontstaat welke invloed al die ‘groene veranderingen’ hebben op sociale vraagstukken. De huidige sociale 

ongelijkheid en mogelijke sociale gevolgen van transities zijn niet minder zorgwekkend. Terwijl de 

mensheid in het algemeen ver boven de draagkracht van de aarde leeft, zijn de sociale ongelijkheden 

enorm. We zien dat de inkomensongelijkheid nog steeds toeneemt. Om een beeld te geven: de 85 rijkste 

                                                   
4 Definitie Groene Economie Wikipedia (http://bit.ly/1U6Wpsx) – Geraadpleegd op 17-05-2016 
5 www.plan-c.eu – Geraadpleegd op 17-05-2016 
6 Vlaamse Overheid (2014) VRIND - Vlaamse Regionale Indicatoren. Focus - Groene Economie  (http://bit.ly/1Rjwb4k)  
7 Vlaamse regering (2016) Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen (http://bit.ly/1Y26g96) 

http://bit.ly/1U6Wpsx
http://www.plan-c.eu/
http://bit.ly/1Rjwb4k
http://bit.ly/1Y26g96
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mensen op de wereld bezitten evenveel geld als de 3,5 miljard armste mensen van de wereldbevolking.8 

Ondertussen brokkelt de welvaartsstaat af en groeit de structurele werkloosheid. 

Een transitie naar een groene economie biedt bij uitstek dan ook een kans – en de noodzaak – om naar 

een rechtvaardige wereld te bewegen waarin ieder mens in zijn of haar basisbehoeften kan voorzien. 

Hiervoor is door de internationale vakbondbeweging de term just transition, of rechtvaardige transitie, in 

het leven geroepen: de groene transitie moet er ook een zijn die eerlijk is voor iedereen, waarin mensen 

dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. 

 

 

 

 

 Om de klimaatwijziging aan te pakken, is een paradigma-

verandering nodig naar een lage koolstof-samenleving, die 

garanties biedt voor een hoge groei en duurzame ontwikkeling, 

gebaseerd op nieuwe technologieën en duurzamere productie- 

en consumptiewijzen en een duurzamere levensstijl, terwijl 

tegelijk een rechtvaardige transitie wordt verzekerd voor de 

arbeiders, met waardig werk en kwaliteitsvolle jobs. 
Akkoord van Cancún, Klimaattop 2011 

Het donut-model 

Rechtvaardige duurzaamheidstransities houden een dubbele uitdaging in: zowel het verzekeren van een 

sociale ondergrens als het respecteren van de ecologische grenzen zijn essentieel voor duurzame 

ontwikkeling. Het overschrijden van een van beide grenzen kan tot sociale en ecologische crises leiden. 

Een kortzichtige visie enkel gericht op het terugdringen van de omgevingsimpact, kan mensen verder 

onder de sociale ondergrens duwen. Blinde economische groei leidt tot het overschrijden van natuurlijke 

grenzen. 

 

In figuur 2 op de volgende pagina is deze theorie visueel verbeeld in het zogenaamde ‘donut-model’. De 

binnenste cirkel visualiseert de sociale basis die voor ieder mens nagestreefd wordt, zoals toegang tot 

drinkwater en eten, sociale gelijkheid, waardige jobs en onderwijs. De buitenste cirkel geeft de 

verschillende gevolgen weer wanneer we buiten de grenzen van de draagkracht van de aarde (blijven) 

leven. De groene ‘donut’ is de ruimte waarbinnen we, met een inclusieve en duurzame economie, een 

veilige en eerlijke wereld voor alle mensen op aarde kunnen waarborgen.9 Deze transities naar sociaal en 

ecologisch duurzame economieën zijn een aandrijver van jobcreatie, jobverbetering, sociale 

rechtvaardigheid en het uitroeien van armoede. 

 

 

 

 

                                                   
8 Credit Suisse (2015) Global Wealth Databook 2015 (http://bit.ly/1LtiJgb) 
9 Oxfam (2012) Oxfam Discussion Paper: A Safe and Just Space for Humanity (http://bit.ly/204beFb)  

http://bit.ly/1LtiJgb
http://bit.ly/204beFb
http://bit.ly/204beFb
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In essentie is de transitie naar een rechtvaardige groene economie een veranderingsproces waarbij de 

uitputting van grondstoffen, de richting van investeringen, de oriëntatie van technologische 

ontwikkelingen en de institutionele veranderingen allen in harmonie zijn en leiden tot een stabiel 

economisch model dat een hoge levenskwaliteit weet te koppelen aan een kleine ecologische 

voetafdruk.10 

 

 

 

 
Figuur 2. Het ‘donut-model’: de groene cirkel visualiseert de bewegingsruimte tussen de natuurlijke grenzen en sociale basis 

waarbinnen we een veilige en eerlijke wereld voor de mensheid kunnen creëren, die gebaseerd is op inclusieve en duurzame  

economische ontwikkeling. © Oxfam 

 

Arbeid en milieu  

Om goederen en diensten te produceren worden arbeid, kapitaal, milieugoederen, kennis en technologie 

ingezet. De realisatie van een rechtvaardige groene economie vraagt om wijzigingen aan het huidige 

economische systeem en de verhouding tussen, en inzet van, deze productiefactoren. Nieuwe 

technologieën en andere organisatie- en businessmodellen dragen hier aan bij. Maar het gaat ook over 

andere sociale structuren en een culturele omslag in het algemeen gedachtegoed over hoe onze 

samenleving en de economie er uit ziet. Eén van de pijlers hierbinnen, en degene waar Arbeid & Milieu 

(A&M) zich op richt, is het streven naar waardig werk, met een lage ecologische impact, voor iedereen 

(zoals ook omschreven in SDG 8: Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige 

tewerkstelling en waardig werk voor iedereen).11, 12  

 

                                                   
10 World Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future (Brundtland-rapport) 
(http://bit.ly/1LtiJgb) 
11 Sustainable Development Goal 8. Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all  
(http://bit.ly/1IxlQTx)  
12 Tierens, B. & Brouyaux A. (2015) Dossier SDG’s - Pistes voor de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in 
België (http://bit.ly/1OIsXaQ)  

http://bit.ly/1LtiJgb
http://bit.ly/1IxlQTx
http://bit.ly/1OIsXaQ
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Wanneer we stellen dat de economie moet vergroenen en vaststellen dat daardoor organisatiemodellen 

en businessmodellen moeten veranderen om de druk op het milieu te verlagen, dan is het onvermijdelijk 

dat dit effecten heeft op arbeid en de manier waarop mensen in hun levensonderhoud voorzien. De aan 

de gang zijnde vergroening van de economie is nu al op verschillende manieren voelbaar op de 

werkvloer:  

 Werkgelegenheid. Veel rapporten tonen aan dat groene economie per saldo meer jobs schept dan 

er zullen verdwijnen. Zo is er het rapport van het Internationaal Vakverbond (ITUC) dat stelt dat 

een jaarlijkse investering in de groene economie van 2% van het BNP op wereldschaal na een 

periode van vijf jaar tot 48 miljoen nieuwe jobs kan opleveren. 

 Arbeidsmarkt. De verschillende veranderingen in de structuur van onze economie hebben voor 

gevolg dat mensen vaker van job (moeten) veranderen. Het arbeidsmarktbeleid moet hen daarin 

ondersteunen. 

 Opleidingskansen. We zullen de nodige nieuwe, groene vaardigheden moeten leren, zoals we 

vroeger informaticavaardigheden hebben geleerd. Om energieneutraal te bouwen moet de 

bouwsector bijvoorbeeld nauwkeuriger isolatie leren aanbrengen. 

 Concurrentievermogen. De vergroening van de economie biedt kansen om te concurreren via 

investeringen, innovatie en opleiding, eerder dan via de daling van lonen en koopkracht. 

 Lokale verankering. De groene economie biedt kansen om te voorkomen dat bedrijven 

wegtrekken naar lageloonlanden. Dat kan via werknemers met sterke vaardigheden. En het kan 

ook als bedrijven zelf de nodige proceswarmte en elektriciteit gaan opwekken via een eigen 

hernieuwbare energie-installatie. Maximaal grondstoffen halen uit het afval dat vrijkomt in de 

omgeving is een volgende mogelijkheid. 

 De stem van werknemers. De input van werknemers is noodzakelijk voor een succesvol 

bedrijfsintern milieubeleid. En ze zal zeker noodzakelijk zijn voor de transitie naar een groene 

economie.  

 Veiligheid en gezondheid. Nieuwe productieprocessen en nieuwe producten houden soms nieuwe 

gevaren in voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. 

 

 

 

 

 

        

There are no jobs on a dead planet. 
Sharan Burrow, Secretaris-generaal International 

Trade Union Confederation 
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Waardig werk 

Arbeid is alle geestelijke en lichamelijke inspanning van mensen ten dienste van productie van goederen 

en diensten. Werk hebben is essentieel voor mensen. Het brengt niet alleen middelen op tafel om te 

overleven of om een zekere levensstandaard te bereiken. Door te werken bevestigen we onze identiteit, 

geven we zin aan persoonlijke ontwikkeling en brengen we structuur aan de dag. Dit geldt zowel voor 

betaald als voor onbetaald werk. Om te zorgen dat er draagvlak is in de samenleving voor de 

noodzakelijke vergroening van de economie is het een belangrijk aandachtspunt om waardig werk en 

voldoende sociale bescherming te verzekeren. 

 

Waardig werk gaat over het voorzien van voldoende training om nieuwe jobs te kunnen uitoefenen: een 

nieuwe job in een bedrijf in transitie gaat meestal gepaard met nieuwe technieken en 

productieprocessen en vereist dus nieuwe competenties. Niet zelden wordt met dit gegeven te weinig 

rekening gehouden, met alle gevolgen voor veiligheid en gezondheid van dien.  

 

Veranderingen binnen de economie brengen onvermijdelijk ook slachtoffers met zich mee: de transitie 

doet immers ook huidige jobs verdwijnen. Er is daarom behoefte aan een degelijk sociaal vangnet om 

hen die uit de boot vallen op te vangen en perspectief te geven op een alternatief. Daarnaast gaat waardig 

werk over het respecteren van arbeidsrechten: de vrijheid je te organiseren, protesteren of deel te 

nemen aan beslissingen die een impact hebben op je werkzaamheden.13 Dit alles geldt niet alleen voor 

reguliere jobs, maar ook voor alternatieve, al dan niet betaalde, werkzaamheden, zoals vrijwilligerswerk 

en peer to peer initiatieven.14 

 

Nyrstar 

 

Bij zinkproducent Nyrstar in Balen zochten de vakbonden naar 

mogelijkheden rond de invulling van CAO 104, die doelt op het 

opstellen van een plan om het aantal werknemers ouder dan 45 jaar 

in de onderneming te behouden of te verhogen. Die maatregelen 

kosten echter geld aan het bedrijf, waardoor het management niet 

zomaar bereid is om hier hard op in te zetten. 
© Nyrstar 

 

De vakbondsdelegatie deed daarom een reeks voorstellen aan het bedrijf om de maatregelen te 

bekostigen, waaronder besparingen en verbeteringen op het vlak van energie en materialen. De 

concrete ideeën worden voornamelijk gehaald uit een bevraging van de werkvloer. Daar zijn immers 

de mensen met “de wijsheid van de vloer” in pacht, die goed weten aan te geven waar besparingen en 

verbeteringen mogelijk zijn. 

 
Bron: AM Magazine (2015) Interview Marc Alexander - ACV hoofdafgevaardigde bij Nyrstar (Balen) (http://bit.ly/1K0Q0Ra) 

                                                   
13 11.11.11 (2016) De weg naar waardig werk (http://bit.ly/1Oni26c)  
14 Peer-to-peer initiatieven zijn economische activiteiten die ontstaan uit het vrij delen van kennis en goederen, zoals Wikipedia 
of het delen van spullen via het online platform Peerby. 

http://bit.ly/1K0Q0Ra
http://bit.ly/1Oni26c
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Missie 

 

Arbeid & Milieu onderneemt actie om de transitie naar een 

rechtvaardige groene economie te versterken en versnellen. Als 

kenniscentrum verkennen we de voorwaarden voor een groene 

economie die sociaal is en tot waardige groene jobs leidt. 
 

Kennis vergaren 

We onderzoeken hoe transities waardig werk én ecologische winst kunnen opleveren en verkennen de 

toepasbaarheid van deze transities binnen de Vlaamse context. We identificeren en verkennen thema’s 

die het verschil maken, zoals de vergroening van de fiscaliteit, waardige groene jobs en zeggenschap in 

de economie, waarbij we op zoek gaan naar oplossingen die zowel sociaal als ecologisch verantwoord 

zijn. 

 

Kennis verspreiden 

We delen onze kennis zowel face-to-face, op papier en digitaal: we organiseren inspiratiesessies, 

debatten, campagnes en bedrijfsbezoeken en publiceren (opinie)artikelen. We richten ons hierbij op 

werknemers, bedrijven, beleidsmakers en de syndicale en ecologische beweging, met als doel concrete 

acties op het terrein en goed beleid richting een rechtvaardige, groene economie te stimuleren. 

  

Kennis toepassen  

We passen de opgedane kennis toe door de ideeën, kansen en modellen van de rechtvaardige groene 

transitie naar de werkvloer te brengen. Door middel van begeleiding, sensibilisering en het ontwikkelen 

van concrete methodieken zetten we mensen in beweging om bij te dragen aan de vergroening van de 

economie. Zo wordt een vruchtbare bodem gelegd om de groene economie op rechtvaardige wijze e 

realiseren. 
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In onderstaande figuur wordt onze aanpak schematisch weergegeven. 

 

 
Figuur 3. Deze figuur geeft onze missie en visie schematisch weer. De pijl geeft de richting van onze visie weer: van een 

milieuvervuilende en onrechtvaardige economie naar een rechtvaardige groene economie. De cirkel geeft onze missie weer: we 

versnellen en versterken deze transitie door kennis te vergaren, verspreiden en toe te passen over de voorwaarden voor een groene 

economie die sociaal is en tot meer en betere jobs leidt. 

  

Kernwaarden  

De kernwaarden van onze organisatie zijn: 
● A&M is verbindend  

We vernieuwen inzichten en standpunten door het sociale en ecologische gedachtegoed met 

elkaar te verbinden. 

● A&M is activerend 

We zetten mensen in beweging om hun steentje bij te dragen aan een rechtvaardige groene 

economie. Dat doen we zowel top-down als bottom-up. 

● A&M is oplossingsgericht 

We nemen een positieve en praktische houding in bij het op zoek gaan naar oplossingen voor de 

complexe uitdagingen waar de hedendaagse samenleving voor staat. Ook knelpunten om het 

sociale en het ecologische aspect met elkaar te verbinden worden onder de aandacht gebracht. 
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2. Beschrijving van de organisatie 

Geschiedenis 

1985 - 1993: Arbeid & Milieu als zelfstandige vzw 

In 1985 ontstond binnen Volkshogeschool Elcker-Ik een werkgroep ‘Arbeid & Milieu’. Een aantal mensen 

uit de vakbonden en de milieubeweging voelden de nood om regelmatig samen te komen om thema’s te 

bespreken waarbij de pijlers ‘arbeid’ en ‘milieu’ elkaar raakten. De informele en weinig gestructureerde 

ontmoetingsplaats werd in 1987 een op zichzelf staande organisatie met aparte statuten en een eerste 

personeelslid. Aanvankelijk had de milieupoot binnen de organisatie een absoluut overwicht: 10 van de 

12 leden van de Raad van Bestuur bestonden uit mensen uit de milieubeweging. De overige twee leden 

waren vakbondsmedewerkers van het ABVV en het ACV. De missie van Arbeid & Milieu (A&M) was het 

bevorderen van contact en begrip tussen de vakbonden en de milieubeweging. De focus lag in deze 

beginperiode dan ook sterk op overleg tussen beide partijen en het organiseren van vormingen.  

 

 
 

In 1991 werd A&M erkend als thematische milieuvereniging, wat samenging met het verkrijgen van een 

jaarlijkse werkingssubsidie van de Vlaamse regering. Dit was een belangrijke vooruitgang voor A&M 

aangezien het voor (financiële) stabiliteit van de organisatie zorgde. 

 

In 1992 werd de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (de Minaraad) opgericht, waardoor het overleg 

tussen vakbonden en milieubeweging een formeel forum kreeg. Door de Rio-conferentie in 1992 en de 

VLAREM-wetgeving die het Comité ter Preventie en Bescherming op het werk milieubevoegdheden gaf, 

begonnen de vakbonden begin de jaren ‘90 zelf ook meer aandacht te krijgen voor het milieuthema, wat 

onder meer tot uiting kwam in hun congressen. Vanaf dat moment verschoof de focus van Arbeid & 

Milieu steeds meer naar sensibiliseren en ondersteunend werk voor de vakbonden. Het was een woelige 

periode, waarin A&M begon met het op gezette tijden organiseren van informele bijeenkomsten tussen 

de vakbonden en de milieubeweging rond enkele ‘hete hangijzers’ waarbij de milieubelangen 

grotendeels tegenover de vakbondsbelangen stonden. De woelige wateren zorgden er voor dat het ACV 

de Raad van Bestuur van A&M verliet. 

 

 

A&M wil contact en begrip tussen de 

vakbonden en de milieubeweging 

bevorderen.  
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1993 - 2002: Naar een organisatie in evenwicht 

Vanaf 1993 telde de Raad van Bestuur evenveel afgevaardigden uit de milieubeweging 

(vertegenwoordigd door koepelvereniging Bond Beter Leefmilieu (BBL) als uit de vakbonden. Echter de 

komende negen jaar werd de vakbond enkel vertegenwoordigd door het ABVV. In 2002 kwam ACV, dat 

eerder het schip verliet, terug aan boord bij A&M. 

De inhoudelijke focus lag tijdens dit decennium op een aantal dossiers - zoals asbest, solventen, 

terugnameplicht autowrakken en zwevend stof - die vaak werden ingegeven vanuit de opgelegde 

wetgeving aan bedrijven met gevolgen voor de werknemers. Naast de milieu-insteek kwam het aspect 

‘veiligheid en gezondheid’, een syndicale prioriteit, vaak aan bod. Rond deze thema’s werden 

studiedagen en debatten georganiseerd. De tweemaandelijkse nieuwsbrief ‘Milieu en Werk’ werd in het 

leven geroepen, en kort nadien omgevormd tot het AM Magazine. Daarnaast werd een aantal brochures 

en vormingspakketten ontwikkeld om vakbonden rond het milieuthema te sensibiliseren, bijvoorbeeld 

rond het (toen actuele) Kyotoprotocol. 

 

Er werd steeds meer gewerkt met projectsubsidies voor het uitwerken van bepaalde thema’s in 

verschillende projecten. A&M kreeg er, op projectbasis, dan ook vaak een tweede en soms derde 

werknemer bij, wat de organisatie toeliet haar werking verder uit te diepen. 

 

2003 - 2007: Samenwerking met het intersyndicaal milieuproject en 

volledige vertegenwoordiging van de vakbonden 

In 2003 werd door de vakbonden het intersyndicaal milieuinitiatief (ISMI) opgericht, waarvoor in zowel 

het ACV, ABVV als ACLVB een intersyndicaal milieumedewerker werd aangeworven. Voor het 

organiseren van projecten en activiteiten door A&M werd vanaf nu doorgaans gewerkt met een 

klankbordgroep waarbij ook de intersyndicaal milieumedewerkers betrokken werden. In 2003 trad ook 

het ACLVB toe tot de Raad van Bestuur van A&M, waardoor nu de volledige vakbondszijde 

vertegenwoordigd was.  

 

In 2005 werd gestart met de nog steeds bestaande bedrijfsbezoeken, die heel wat geïnteresseerde 

deelnemers aantrekken. Tussen 2006 en 2011 werden ook verschillende fietstochten georganiseerd. We 

fietsten langs verschillende bedrijven of andere projecten waar zowel mensen uit de milieubeweging als 

vakbondsafgevaardigden hun verhaal deden. Tevens was dit een ideaal moment voor vakbonden en 

milieubeweging om op een ongedwongen manier kennis met elkaar te maken. 

 

Ook werden in deze periode rondetafels (bijvoorbeeld rond de Sevesowetgeving15 en duurzaam 

bouwen), debatten en studiedagen (over klimaat, over leefmilieu in de steenbakkerijen, …) 

georganiseerd. In 2006 werden heel wat inspanningen geleverd om ‘duurzaam werken’ onder de 

aandacht te krijgen, door het opstellen van een brochure en de organisatie van infomarkten in de 

verschillende provincies. Ook het vormingspakket ‘Kyoto laat je niet koud’ werd opgesteld voor 

vormingswerkers van de vakbonden. 

 

                                                   
15 De Seveso-richtlijn is een specifieke wetgeving die op Europees niveau werd ingevoerd om zware ongevallen te voorkomen. 
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Fietstocht in Zuid West-Vlaanderen: vakbonden en milieubeweging staan stil bij zaken waarbij arbeid en milieu elkaar raken.  

 

2007 - 2015: Arbeid & Milieu 2.0 

In 2007 werd een nieuwe visie en missie voor Arbeid & Milieu door de Algemene Vergadering 

goedgekeurd, met een strategie die zich richt op drie speerpunten: overleg, informeren/sensibiliseren en 

onderzoek. In de praktijk lag de focus voornamelijk op sensibilisatie: het uitgeven van brochures voor 

vakbondsafgevaardigden (bijvoorbeeld benchmarkconvenant en auditconvenant), projectwerk 

(bijvoorbeeld ‘Duurzame CAO’s’ in 2007 en ‘Duurzaam van 9 tot 5’ in 2009) en vormingspaketten voor 

vormingsmedewerkers (bijvoorbeeld ‘Water in mijn bedrijf’ in 2008 en infofiches rond zeven 

duurzaamheidsthema’s in 2009).  

In 2010 werden de communicatiemiddelen herzien. De website kreeg een grondige update en het 

magazine werd in een nieuw jasje gestoken en kreeg de naam AM Magazine. Inhoudelijk werd de focus 

verlegd van de meer ‘harde’ dossiers als zwevend stof en solventen, naar het thema van de transitie naar 

een groene en rechtvaardige economie, dat zijn uitwerking vindt in subthema’s als klimaat, energie, 

biodiversiteit, sociale innovatie en materialen.  
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2010 was ook de start van het project ‘Groene jobs’. Speerpunt was de ontwikkeling van een website 

(www.groenejobs.be) waarop interessante info rond het thema beschikbaar wordt gesteld. Er werd een 

grootse studiedag opgezet en bedrijfsbezoeken, rondetafels en workshops georganiseerd. Aanvullend 

realiseerde A&M haar eerste Europees project Green workplaces. Samen met een aantal Europese 

partners verzamelden we cases van vakbondsafgevaardigden in bedrijven die vergroenden. De cases 

werden op een studiedag door de vakbondsafgevaardigden zelf voorgesteld, verder uitgewerkt in het AM 

Magazine en gebruikt als input voor het transitiefestival in oktober 2012. Het project vond verder zijn 

uitwerking in het handboek ‘Groene arbeidsplaatsen’.16 

 

 
 

Andere activiteiten in deze periode waren onder andere een seminarie rond elektrische mobiliteit en een 

waaier aan debatten en vormingen. De bedrijfsbezoeken worden sinds 2010 steeds gevolgd door een 

workshop, waarop vakbondsafgevaardigden ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en inhoudelijke 

input meekrijgen om zelf aan de slag te gaan met milieu binnen hun eigen bedrijf. 

 

Wat we bereikten in 2015 

Onze vormingen, bedrijfsbezoeken en workshops voor vakbondsafgevaardigden en militanten stonden 

in 2015 grotendeels in het teken van het thema klimaatverandering. Met de klimaattop in zicht 

besteedden we ook een editie van het AM Magazine aan dit onderwerp. We speelden in op andere 

actualiteiten door het organiseren van een debat over (de verhoging van) de energiefactuur en het 

ontwikkelen van een vorming over de taxshift. Met alle vormingsactiviteiten samen bereikten we meer 

dan 370 afgevaardigden en militanten, en onrechtstreeks onder andere via het magazine nog enkele 

honderden anderen geïnteresseerden. 

 

Op organisatorisch vlak was 2015 voor A&M een jaar van (de 

start van) verandering. In maart startte het Europese project 

Save@work en naar aanleiding hiervan is het team uitgebreid 

met een extra medewerker. Later dat jaar vond er een 

personeelswissel plaats van de coördinator. Tot slot zijn we 

eind 2015 gestart met het ontwikkelen van dit A&M 

Beleidsplan 2017-2021, dat in juni 2016 is opgeleverd. 

 

 

   

                                                   
16 Handboek Groene arbeidsplaatsen: http://bit.ly/1iYch4d  

http://www.groenejobs.be/
http://bit.ly/1iYch4d
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Arbeid & Milieu anno 2016  

Expertise 

Arbeid & Milieu begon als een overlegplatform voor de milieubeweging en vakbonden en hielp hen om 

gemeenschappelijke standpunten te formuleren. Gedurende de jaren verdween de functie als 

overlegplatform meer naar de achtergrond en ontwikkelde A&M haar eigen expertise en activiteiten.  

 

Anno 2016 is A&M een organisatie die expertise heeft in het verbinden van sociale en ecologische 

vraagstukken in relatie tot het thema tewerkstelling. We zijn thuis in grote en actuele onderwerpen, 

zoals klimaatverandering, groene jobs en duurzaam materiaalgebruik. Ook zijn we experts in het 

vertalen van deze complexe materie naar consequenties voor de werkvloer én werken we rond de 

kansen en het belang van gedragsverandering en participatie. Vanuit onze overtuiging dat betrokkenheid 

van bottom-up een belangrijk, en vaak onderbelicht, aspect is binnen transities, verbreden we sinds 2015 

onze doelgroep: naast vakbondsafgevaardigden zetten we steeds meer in op het betrekken van (niet 

specifiek vakbond-gerelateerde) werknemers, onder andere met het Europese energiebesparingsproject 

Save@work.17 

 

Arbeid & Milieu 3.0 

In 2016 blijven we inzetten op waar we goed in zijn: organiseren van vormingen voor afgevaardigden, 

organiseren van bedrijfsbezoeken, publiceren van thematische magazines en het leveren van een 

bijdrage aan visievorming (bijvoorbeeld via de TNM werkgroepen). Inhoudelijk werken we dit jaar 

vooral rond de thema’s klimaatverandering en circulaire economie. Het project Save@work, met als rode 

draad energiebesparing door gedragsverandering, doorloopt in 2016 zijn operationele fase: vormingen 

organiseren, energieteams ondersteunen en aanmoedigen en het opvolgen van energieverbruik in 21 

overheidskantoren. 

  

Tegelijkertijd staat 2016 in het teken van vernieuwing. Tijdens de eerste helft van 2016 werken het 

kernteam en de Raad van Bestuur intensief aan dit beleidsplan voor de periode 2017-2021. De directe 

aanleiding om dit meerjarenplan uit te werken, het nieuwe subsidiedecreet van LNE, wordt met beide 

handen gegrepen om de organisatie te evalueren en bij te sturen om door te kunnen groeien tot een 

meer impactvolle, professionele, duurzame organisatie (zie ook hoofdstuk 6 Totstandkoming 

beleidsplan).  

 

  

                                                   
17 Lees meer over deze Europese campagne op www.saveatwork.be.  

http://www.saveatwork.be/
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Interne en bestuurlijke organisatie 

Kernteam 

Het kernteam van Arbeid & Milieu vzw bestaat anno 2016 uit drie geëngageerde medewerkers met 

standplaats Brussel, waar een kantoor wordt gehuurd in het gebouw van Bond Beter Leefmilieu. Het 

team (2,6 VTE) bestaat uit een coördinator en twee educatief medewerkers. De coördinator is 

verantwoordelijk voor de algemene en inhoudelijke coördinatie van de organisatie (financiën, 

administratief, personeel, netwerking, kennisopbouw). De educatief medewerkers organiseren 

activiteiten, geven vormingen en leiden projecten. Het werkgebied focust zich op het Vlaams gewest, met 

een enkele uitstap naar het Brussels Gewest (Nederlandstalig) wanneer zich een interessante 

opportuniteit voordoet. Het kernteam werkt vanuit een horizontale organisatiestructuur waarin 

samenwerking, openheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid centraal staan.  

 

Anno 2016 bestaat het kernteam uit de volgende medewerkers: 

 Coördinator: Inge Luyten (1 VTE) 

 Educatief medewerkers: Thijs Calu en Emma Denorme (beiden 0,8 VTE) 

 

Raad van Bestuur 

Arbeid & Milieu heeft een betrokken Raad van Bestuur (RvB) met vijf leden. Deze is samengesteld uit 

drie afgevaardigden van de vakbonden en een afgevaardigde van de milieubeweging (Bond Beter 

Leefmilieu). De RvB wordt voorgezeten door een onafhankelijk bestuurder. A&M definieert 

onafhankelijk in deze context als een bestuurder die niet uit naam van de vakbond of milieubeweging 

zetelt.  

De RvB vergadert (minimaal) tweemaandelijks. Zij waakt over, en stuurt de uitvoering van, de 

doelstellingen van de vereniging. De RvB is een eerste aanspreekpunt van het kernteam en geeft advies 

over, en suggesties voor, (kern)activiteiten. Daarnaast verzorgt de RvB de voorbereiding van, en 

rapportage aan, de Algemene Vergadering.  

 

Anno 2016 bestaat de RvB uit de volgende leden: 

 Voorzitter: Dominique Kiekens (ISUA18) 

 Vlaams ABVV: Pieter Verbeek 

 ACV: Bert De Wel 

 ACLVB: Anneleen Demey 

 Bond Beter Leefmilieu: Rob Buurman 

 

  

                                                   
18 ISUA = Instituut voor Samenwerking tussen Universiteit en Arbeidersbeweging, een samenwerkingsverband tussen de 
vakbeweging en de Universiteit Antwerpen. 
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Stuurgroep 

Al sinds de oprichting van het intersyndicaal milieu-initiatief (ISMI) in 2003, werkt Arbeid & Milieu 

samen met de intersyndicaal milieuverantwoordelijken van ACV, Vlaams ABVV en ACLVB. Omdat A&M 

zich tot dusver vaak tot vakbondsafgevaardigden richt, is een goede afstemming noodzakelijk om elkaar 

te versterken. Ook zijn de ISMI medewerkers een directe toegang tot de vakbond en goede partner voor 

A&M om haar activiteiten goed op de doelgroep af te stemmen.  

 

In die hoedanigheid hebben de ISMI medewerkers de afgelopen jaren A&M voorzien van advies. In 2015 

werd deze rol geformaliseerd met het oprichten van de stuurgroep van A&M. De stuurgroep bestaat uit 

alle leden van de RvB, het kernteam en de intersyndicaal milieuverantwoordelijken van ACV, Vlaams 

ABVV en ACLVB. Binnen de stuurgroep vindt afstemming en advisering plaats over projecten en 

activiteiten van A&M. Ook is de stuurgroep de redactieraad voor AM Magazine. De stuurgroep vergadert 

(minimaal) tweemaandelijks, bij voorkeur aansluitend op de samenkomst van de RvB. 

 

De intersyndicaal milieuverantwoordelijken die namens de drie vakbonden in de stuurgroep zitten zijn:  

 Vlaams ABVV: Timo Wyffels 

 ACV: Fredrik Snoeck 

 ACLVB: Brecht Van Roey 

 

Algemene vergadering 

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van de vereniging. De AV bestaat uit 30 

afgevaardigden van vakbonden, milieubeweging, academische wereld en het bedrijfsleven, met het 

zwaartepunt op de afvaardiging van de vakbonden en milieubeweging. Er is sprake van een sterke 

delegatie van bevoegdheden naar de RvB en het kernteam. 

De Algemene Vergadering vindt twee keer per jaar plaats, in maart en oktober. Tijdens de vergadering 

spreekt de AV zich uit over de jaarplanning, het jaarverslag, de begroting, het financieel verslag en 

toetreding van nieuwe RvB leden. Deze ontmoetingsmomenten worden ook regelmatig aangegrepen om 

met de AV in gesprek te gaan over actuele onderwerpen, bijvoorbeeld door het uitnodigen van een 

externe spreker. 
 

 
Organogram 2016  

Raad van Bestuur 

Stuurgroep 

Coördinator 

(1,0 VTE) 
Educatief medewerker 

(0,8 VTE) 

Educatief medewerker 

(0,8 VTE) 

Algemene Vergadering 
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3. Positionering van de organisatie 
In dit hoofdstuk beschrijven we de positie van onze organisatie. We starten met een omgevingsanalyse, 

waarin we de relevante trends bespreken die een invloed hebben op onze werking. Vervolgens kijken we 

welke kansen en bedreigingen er voor onze organisatie zijn. Tot slot beschrijven we welke uitdagingen 

Arbeid & Milieu wil aanpakken en vanuit welke rol zij dit doet.  

Omgevingsanalyse  

In 2014 gaf de Vlaamse Milieumaatschappij het rapport “Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar” 

uit.19 De hierin beschreven veranderingsprocessen, die de komende decennia in onze maatschappij te 

verwachten zijn op het gebied van milieu en de samenleving, waren een inspiratiebron voor 

onderstaande omgevingsanalyse. Hieronder benoemen we per megatrend de meest relevante 

ontwikkelingen waar Arbeid & Milieu met haar werking aan relateert. 

 

Veranderende demografische evenwichten 

 
 

Een groeiende wereldbevolking in combinatie met een stijgende welvaart en een snelle vergrijzing 

brengt een aantal sociale en ecologische uitdagingen met zich mee voor Vlaanderen. Het heeft een impact 

op de gezondheidskosten, de schaarse open ruimte komt steeds meer onder druk te staan en er ontstaat 

een grotere vraag naar transport en mobiliteit wat, indien deze niet vergroenen, een negatieve impact op 

het milieu heeft. Ook krijgen we, vooral als gevolg van oorlogen en klimaatverandering, te maken met 

steeds toenemende migratie. Dit zorgt voor druk op de werkgelegenheid, maar het brengt ook een aantal 

                                                   
19 Vlaamse Milieu Maatschappij (2014) Mira Toekomstverkenning 2014 - Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? 
(http://bit.ly/20q4U6A)   

http://bit.ly/20q4U6A
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kansen met zich mee. Immigranten kunnen immers worden ingeschakeld in knelpuntberoepen, rekening 

houdend met de competenties die ze in het thuisland verworven hebben. Uiteraard moet hierbij 

voldoende aandacht zijn voor het voorzien van de nodige opleidingen en social dumping worden 

voorkomen. 

 

Versnelde technologische ontwikkelingen 

 
© Imec 

 

Zonnepanelen, elektrische wagens, windmolens: allemaal nieuwe technologieën die de laatste jaren in 

opkomst zijn. Bovendien stijgt de performantie van deze nieuwe, en bestaande, technologieën jaar na 

jaar. Technologische ontwikkelingen kunnen een impact hebben op het milieu, zowel positief als 

negatief. ICT bijvoorbeeld is een grote verbruiker van energie enerzijds, maar kan anderzijds 

productieprocessen ook efficiënter maken.  

 

In de strijd tegen klimaatverandering kan technologische innovatie een belangrijke rol spelen. In de 

hernieuwbare energiesector wordt bijvoorbeeld, onder andere door het Vlaamse bedrijf Imec, onderzoek 

verricht om zonnepanelen efficiënter te maken. Ook de opslag van energie kan een belangrijke kans 

bieden in de klimaatproblematiek: veel hernieuwbare energie gaat nu immers ‘verloren’ op dagen dat er 

veel productie is, maar een beperkte vraag. Met de Tesla-batterij is hier ondertussen een start mee 

gemaakt. Nu steeds meer andere producenten ook investeren in de ontwikkeling van deze technologie, 

zullen de batterijen op termijn ook betaalbaar worden voor de ‘gewone burger’.  

 

De technologische ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor werkgelegenheid, bijvoorbeeld wanneer 

door toename van automatisering en robotisering mensen op de werkvloer vervangen worden door 

machines. Anderzijds brengen nieuwe technologieën ook nieuwe jobs en de vraag naar nieuwe 
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competenties met zich mee. Denk aan de job van eco-designer om producten zo duurzaam mogelijk te 

ontwerpen, met het oog op hergebruik van de materialen bij ontwikkeling en na het beëindigen van de 

levensduur van het product. De traditionele competenties van een productontwerper zijn hier niet 

voldoende, maar via opleidingen kunnen de nodige competenties worden aangeleerd. 

 

Toenemende tekorten aan grondstoffen en hulpbronnen 

 
© Plan C 

 

De wereldwijde tekorten aan grondstoffen en hulpbronnen zorgen voor een grotere ongelijkheid tussen 

hen die toegang hebben tot de grondstoffen en zij die hier geen toegang tot hebben. Zo is toegang tot 

drinkbaar water voor een groot deel van de wereldbevolking nog steeds een probleem. Deze tekorten 

vormen een directe aanleiding om de transitie naar een circulaire economie in een stroomversnelling te 

brengen. In zo’n soort economie worden grondstoffen niet onbegrensd uit de natuur gehaald, maar 

worden productieprocessen gesloten kringlopen waarin grondstoffen oneindig worden hergebruikt 

binnen de productieketen. Een grondstofarme regio als Vlaanderen moet zich zeer sterk bewust zijn van 

de potentiële bedreiging die van deze schaarste uitgaat voor onze economische activiteiten. Om deze 

uitdaging het hoofd te kunnen bieden zijn onderzoek, innovatie en stimulerend beleid de komende jaren 

essentieel. Hiertoe is eind 2015 door de Europese Commissie het Circular Economy Package vastgesteld, 

waarin een lange termijn visie en doelen zijn gesteld om alle fase van de circulaire economie te 

stimuleren: van productie en consumptie tot afvalmanagement en de markt voor secundaire ruwe 

materialen.20  

                                                   
20 Europese Commissie (2015) Maak de cirkel rond - Een EU-actieplan voor de circulaire economie (http://bit.ly/1VfqXxC) 

http://bit.ly/1VfqXxC
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Toenemende multipolariteit in de samenleving 

Net zoals overal in het Westen is de middenklasse in Vlaanderen historisch gezien sterk gegroeid. Door 

de globalisering, de druk van lageloonlanden en de financieel- economische crisis komt de middenklasse 

steeds meer onder druk te staan en stijgen de armoedecijfers in Vlaanderen. Ook de te hoge 

werkloosheidsgraad blijft een probleem. 

 

De sociale cohesie daalt door een toenemende individualisering van de maatschappij, maar tegelijk zien 

we een aantal lokale initiatieven ontstaan die terugplooien op lokale noden en markten. We zien de 

laatste jaren dan ook lokale productie- en consumptieketens aan belang winnen, en collaboratieve 

consumptiemodellen, de zogenaamde deeleconomie, opkomen. De vraag naar de impact op 

tewerkstelling kan zich stellen eens de deeleconomie een significant aandeel van de economie uitmaakt. 

Een gevolg van een intensieve deeleconomie zal zijn dat er minder producten op de markt hoeven te 

worden gebracht. We delen dan immers de boormachine met onze straat, in plaats van dat alle buren er 

zelf een hebben. Minder productie kan zodoende leiden tot een daling van het aantal jobs. Aan de andere 

kant biedt een dergelijke ontwikkeling als de deeleconomie zuurstof voor een hersteleconomie, wat dan 

weer een verhoging van het tewerkstellingspotentieel met zich meebrengt.21 

 

Ook zien we dat alternatieve waardepatronen aan belang winnen: mensen gaan bewust duurzamer leven 

of zetten alternatieve vormen van samenleven, -werken en -wonen op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de  

zogenaamde ‘prosumenten’; mensen die hun eigen energie produceren en zich daarmee minder 

afhankelijk maken van de grote energieleveranciers. Ook regio’s en steden worden zelfbewuster en 

bundelen hun krachten, bijvoorbeeld met de burgermeestersconvenanten en klimaatneutrale steden en 

regio’s.22 Die milieubewustere stromingen vormen een steeds groter tegengewicht tegen de gevestigde 

economie, maar op dit moment is de omvang van die milieubewuste stroming echter nog beperkt.  

                                                   
21 Meer over de de verschuiving naar een hersteleconomie op www.ex-tax.com  
22 Meer over het burgemeestersconvenant: http://bit.ly/20pQHXr  

http://www.ex-tax.com/
http://bit.ly/20pQHXr
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Klimaatverandering 

 
© Climate Express 
 

Alle klimaatscenario’s voor Vlaanderen wijzen eenduidig op een stijging van de omgevingstemperatuur. 

Onze steden worden hitte-eilanden en de zeespiegel kan tegen 2100 met 60 tot 90 cm stijgen. In de 

zomer is er een groter risico op verdroging, in de winter wordt het gevaar op overstromingen veel 

groter. Door het verschuiven van de seizoenen raken ecosystemen verstoord, wat een grote impact heeft 

op ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Ook de jaargemiddelde neerslag in ons land neemt langzaam 

maar zeker toe.  

 

Maar klimaatverandering is niet alleen een milieuprobleem, het is ook een sociaal probleem. Denk 

bijvoorbeeld aan klimaatvluchtelingen uit gebieden die met extreme droogte of overstromingen te 

maken krijgen. Het Wereld Economisch Forum benoemt klimaatverandering als het grootste risico voor 

de wereldeconomie.23 Zo zorgde Cycloon Sidr in Bangladesh (2007) ervoor dat 570.000 mensen op slag 

zonder job kwamen te zitten. Maar ook onrechtstreeks worden grote effecten op de economie verwacht, 

onder andere door een toenemende schaarste aan water en voedsel. 

 

Tegelijkertijd worden we steeds vaker geconfronteerd met de problematiek van klimaatvluchtelingen: 

mensen van wie het water letterlijk tot aan de lippen staat, worden gedwongen te verhuizen. Maar ook 

de biodiversiteit - die belangrijke ecosysteemdiensten levert - komt onder druk te staan, mede door de 

klimaatverandering. The Economics of Ecosystems and Biodiversity bracht in 2010 een rapport24 uit, 

waarin geschat wordt dat de economische waarde van het verlies aan biodiversiteit tussen de 2.000 à 

4.500 miljard dollar bedraagt. Dat heeft gevolgen op het vlak van prijszetting en beschikbaarheid van 

producten.  

                                                   
23 World Economic Forum (2016) The Global Risks Report, 11th edition (http://bit.ly/1RRzt37)  
24 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2010) Ecological and Economic Foundations. Edited by Pushpam Kumar. 
Earthscan, London and Washington.  

http://bit.ly/1RRzt37
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Conclusie 

Onze sociale, economische, financiële, politieke en ecologische systemen worden kwetsbaarder. Dat 

komt onder meer doordat de systemen geen gelijke tred kunnen houden met de snelheid waarmee de 

(globale) veranderingen van de megatrends zich doorzetten. Doordat systemen onderling steeds sterker 

verweven zijn, werken veranderingen in het ene systeem ook door in andere systemen. Systemen raken 

hierdoor makkelijker uit evenwicht. Algemeen gesproken groeit de onvoorspelbaarheid – op allerlei 

vlakken en overal ter wereld – en het risico op ontwrichtingen en conflictsituaties neemt toe. 

 

Deze nauwe onderlinge samenhang vraagt dan ook een integrale aanpak om de uitdagingen het hoofd te 

kunnen bieden. En daarvoor zijn fundamentele veranderingen van onze maatschappelijke systemen 

nodig. We moeten de kans grijpen om, in deze tijd van een groeiend milieu- en sociaalbewustzijn, samen 

te werken aan oplossingen. De ‘transitietrein’ is reeds vertrokken, maar nog niet iedereen is aan boord. 

Bedrijven, overheden en burgers kijken nog met argwaan en onzekerheid naar de transities. Nochtans is 

een groot draagvlak een voorwaarde om de transitie te doen slagen. Daarom moeten we aandacht 

hebben voor zowel het ecologische, het economische, als het sociale aspect: dat is waar we met A&M de 

komende jaren hard op gaan inzetten. 
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SWO-ART analyse 

In het kader van dit beleidsplan werd in december 2015 een uitgebreidere SWO-ART analyse25 gemaakt. 

Behalve het kernteam, de Raad van Bestuur en de stuurgroep, nodigden we hiervoor enkele externen uit 

die nauw betrokken zijn bij onze werking. We verkenden samen de interne zwaktes en sterktes van onze 

organisatie en de externe bedreigingen en kansen die we op ons af zien komen. Ook formuleerden we 

welke wensen A&M zelf heeft voor haar toekomst en welke resultaten onze omgeving van A&M 

verwacht. Hieronder worden de meest relevante bevindingen opgesomd, gevolgd door een conclusie. 

  

Sterktes 

 Breed inzetbare organisatie door opgebouwde expertise over (de relatie tussen) milieu- en 

vakbondsthema’s en door divers aanbod aan vormingen.  

 Praktijkgerichte werking: sterk in het vertalen van theorie, studies en voorbeelden naar de 

concrete werking in de praktijk, afgestemd op de doelgroep. 

 Heeft kennis van milieu (duurzaamheid) op de werkvloer. 

 Bevindt zich in een goede positie om info te verzamelen en te verspreiden. 

 Inhoudelijk sterk magazine met een unieke insteek waarbij een ruim scala aan thema’s gelinkt 

wordt aan de rechtvaardige groene economie. 

 Goede samenwerking met derden, zoals TNM, OVAM, lokale overheden en de provincie Vlaams-

Brabant. Dit zorgt voor grotere zichtbaarheid en relevantie van A&M als organisatie. 

 

Zwaktes 

 Activiteiten zijn vaak eenmalig, waardoor er weinig lerend vermogen is. 

 Een beperkte verspreiding (voornamelijk vakbonden) en oplage (750 exemplaren) van het 

magazine. 

 Vanuit de milieubeweging is alleen BBL actief betrokken. 

 Weinig (online) zichtbaarheid en (naams)onbekendheid bij vakbonden en milieuorganisaties en 

hun leden. 

 Aangezien de focus de laatste jaren lag op het sensibiliseren van vakbondsafgevaardigden over 

milieuthema’s, is er een afhankelijkheid ontstaan van de medewerking van de vakbonden in het 

organiseren van vormingen en activiteiten.  

 Relatief grote administratieve last in verhouding tot de inhoudelijke werking als gevolg van 

kleine omvang vzw. 

 Onzekerheid over herkomst van noodzakelijke (aanvullende) financiële middelen bemoeilijkt de 

inhoudelijke planning op middellange en lange termijn. 

 Doordat we op een thematisch kruispunt zitten, is het moeilijk om een doelgroep te definiëren en 

achterban op te bouwen: we zijn al snel ‘niet sociaal genoeg voor mensen uit de vakbond’ en ‘niet 

groen genoeg voor de achterban van de milieubeweging’. 

 

                                                   
25 SWO-ART staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen), Aspirations (aspiraties), Results 
(resultaten) en Threats (bedreigingen). 
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Bedreigingen 

 De (ruimte voor) interesse voor het milieuthema bij werknemers wordt bedreigd door 

onmiddellijke gevolgen van het besparingsbeleid en de economische crisis, waardoor sociale 

thema’s hoger op de agenda komen. 

 Bestuurswissels op lokaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau baren zorgen inzake de 

aandacht voor (ecologische en sociale) duurzaamheid. 

 Daling van projectmiddelen op Vlaams, federaal en EU niveau bemoeilijken het voor A&M om 

structurele middelen te vinden. 

 Veel voorkomende mentaliteit van werknemers: “Als m’n werkgever niets met milieu wilt doen 

kan ik toch niks veranderen / Waarom moet ik iets doen, het is m’n werkgever die de macht 

heeft iets te doen.” 

 

Kansen 

 Het milieuthema komt prominent in congresteksten en acties/campagnes van de vakbonden 

naar voren en BBL wil de vergroening van de economie hoger op maatschappelijke agenda te 

krijgen in samenwerking met werknemers(organisaties): Arbeid & Milieu kan hier op inspelen. 

 De uitbreiding van de werking van A&M naar doelgroep werknemers biedt mogelijkheden voor 

nieuwe activiteiten, samenwerking met derden en nieuwe inkomstenbronnen. 

 Samenwerken is een maatschappelijke trend en dat is een kans voor een organisatie als A&M die 

gestoeld is op het gedachtegoed dat de sociale beweging en milieuorganisaties samen moeten 

werken.  

 Er komt in de maatschappij steeds meer focus op burgerinitiatieven. Dit sluit aan bij de visie van 

A&M op de relevantie van zeggenschap van burgers in economische activiteiten. Medewerkers 

zijn bijvoorbeeld ook steeds actiever betrokken bij milieuproblematieken in hun bedrijf. 

 Er is een steeds breder draagvlak voor duurzaamheid in de maatschappij. 

 Bij technologische innovatie wordt steeds vaker expliciet aandacht aan milieu- en sociale 

aspecten besteed, maar tegelijkertijd is hier nog veel verbetering mogelijk. 

 

Aspiraties 

 Werknemers begeleiden bij transities die zowel vanuit werknemerszijde als vanuit 

werkgeverszijde geïnitieerd worden. 

 Standpunten van de partnerorganisaties (veel) beter op elkaar afstemmen. 

 Zwaarden tot ploegen omsmeden: waar zijn nieuwe jobs in deze transitie? Positieve kant laten 

zien van de transitie naar een rechtvaardige groene economie. 

 Een kenniscentrum voor de kansen en uitdagingen in de relatie arbeid en milieu in transities 

zijn. 

 Meer focus op leertrajecten bij doelgroepen: van leren naar doen. 

 Visievorming die onder andere bij Transitie Netwerk Middenveld gebeurt doorvertalen naar de 

praktijk. 
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Resultaten 

 Heeft expertise over groene economie / just transition / afspraken rond milieu / duurzaamheid 

/ duurzaam materialenbeheer en deelt deze actief met overheid, vakbondsafgevaardigden, 

werknemers, vakbondssecretarissen, middenveldorganisaties. 

 Maakt en verspreidt praktische handleidingen voor acties op bedrijfsniveau. 

 Ontwikkelt educatief materiaal. 

 Zet experimenten op. 

 Faciliteert uitwisseling van tips tussen werknemers van bedrijven. 

 Ondersteunt acties op de werkvloer via vormingen, workshops, projecten, studiedagen en 

rapporten. 

 Werkt aan gedragsverandering van werknemers. 

 Zet good practices van rechtvaardige duurzame transities in het zonnetje. 

 Zorgt ervoor dat de vakbond en milieubeweging met gezamenlijke standpunten naar buiten 

treden. 

 Bereikt werknemers in moeilijke sectoren (bijvoorbeeld kerncentrales). 

 Krijgt de groene koplopers onder de werknemers mee. 

 

Conclusie 

Waar iedereen het unaniem over eens is, is dat A&M een vrij unieke organisatie is op haar werkterrein. 

Er zijn weinig onafhankelijke organisaties die zo´n korte lijnen met de vakbonden en milieubeweging 

hebben en die zich bewegen op dit specifieke thematische snijvlak.  

 

Om vanuit deze unieke positie ook in de toekomst met impact te blijven opereren, hebben we onze 

werking kritisch tegen het licht gehouden. Het bleek een uitdaging om voor ons type organisatie een 

eigen achterban op te bouwen, zichtbare impact te hebben en tegelijkertijd onafhankelijk te blijven. 

Uit de aspiraties en verwachte resultaten blijkt tevens dat de thematiek van de rechtvaardige groene 

economie heel breed is, en dat de werking van A&M daardoor veel kanten uit kan gaan. Deels kan de 

werking alvast beperkt worden door de activiteiten die beter bij de vakbond of milieubeweging zelf 

passen, of die ver buiten de invloedssfeer van A&M liggen, niet te doen. 

 

In de verdere ontwikkeling van het beleidsplan hebben we onze ideeën doorlopend getoetst aan zowel 

haalbaarheid als aan de mate van complementariteit met de bestaande werking van de vakbonden en de 

milieubeweging. Ook blijven we continue zoeken naar het juiste evenwicht tussen onafhankelijk zijn en 

voldoende nauw samenwerken, om onze slagkracht en draagvlak te vergroten. 

 

Het uitvoeren van de SWO-ART analyse heeft ons gesterkt in onze overtuiging dat A&M een relevante en 

unieke organisatie is die door wil groeien naar een impactvolle, professionele organisatie die een 

zichtbare bijdrage levert aan de transitie naar een rechtvaardige groene economie. 

 

De resultaten van de SWO-ART analyse zijn in het verdere beleidsproces als input en inspiratie gebruikt 

door het beleidsteam.  
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4. A&M in de periode 2017-2021 
Een rechtvaardige groene economie is niet vanzelfsprekend. Groene economische activiteiten zijn niet 

per definitie ook rechtvaardig en waardig werk kan nog steeds zeer milieuvervuilend zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan een energieneutrale woning die door een onderbetaalde werkkracht wordt gebouwd, of 

een fossiele brandstof verstokende staalfabriek waar werknemers onder goede werkomstandigheden 

een goed loon verdienen. Beide voorbeelden zijn onwenselijk in een rechtvaardige groene economie. 

Thematische vereniging 

Anno 2016 zien we wereldwijd grote uitdagingen op ons afkomen waarbij het steeds relevanter wordt 

om een aanpak te kiezen die streeft naar een rechtvaardige én groene economie. In de loop der jaren 

hebben de vakbonden meer aandacht voor milieu gekregen en legt de milieubeweging steeds meer de 

nadruk op het sociale aspect in haar visie op een milieuvriendelijke samenleving. Toch blijft het lastig om 

beide perspectieven in alle aspecten van de werking van beide bewegingen mee te nemen. Uiteindelijk 

blijven de vakbonden en de milieubeweging twee verschillende soorten organisaties met elk een 

specifieke focus. Dit maakt dat een thematische organisatie als A&M, die juist op dat snijvlak van beide 

thema’s werkt, ook de komende jaren relevant blijft om de kansen en uitdagingen van de verbinding 

tussen arbeid en milieu onder de aandacht van de maatschappij te brengen. De focus van onze werking 

is, en blijft, Vlaanderen, met af en toe een uitstap naar het Brusselse Gewest (Nederlandstalig) wanneer 

zich een interessante opportuniteit voordoet. 

Kennisorganisatie 

Met dit beleidsplan zet A&M haar missie voort om een rechtvaardige groene economie te realiseren. Wij 

willen laten zien welke kansen er zijn om het rechtvaardige én het groene in de economie met elkaar 

hand in hand te laten gaan. We versterken onze rol als thematische kennisorganisatie door onze kennis 

te verdiepen, te verspreiden en praktisch toe te passen. 

 

We bewandelen de komende vijf jaar een aantal nieuwe paden. We streven naar duurzamere activiteiten. 

Dat wil zeggen dat we begeleiding en opvolging verkiezen boven eenmalige activiteiten. We breiden onze 

werking bovendien uit met een aantal thema´s die belangrijke hefbomen zijn voor het laten slagen van de 

transitie, zoals zeggenschap en de rol van de overheid in de heroriëntatie van geldstromen. 

 

Uiteraard blijft A&M ook haar bestaande expertise inzetten. Door de kansen en uitdagingen op het vlak 

van tewerkstelling (groene jobs) in beeld en onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via activiteiten, 

vormingen en artikels. 
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Samenwerking 

We zijn, en blijven, een onafhankelijke vzw die nauw samenwerkt met de vakbonden en de 

milieubeweging, via onze Raad van Bestuur en daarbuiten. Onze werking zal echter te allen tijde 

aanvullend zijn op de afzonderlijke werking van deze partners. Om ons gedachtegoed beter te kunnen 

uitdragen dan voorheen zullen samenwerkingen met derden nog belangrijker worden. We zullen de 

bestaande samenwerkingen versterken en nieuwe samenwerkingen aangaan met 

middenveldorganisaties, overheden en academische instellingen. 

Doelgroepen  

A&M is een thematische organisatie waarbij het doel voorop staat: het versnellen en versterken van een 

rechtvaardige groene economie. De problematiek is te complex en te hardnekkig om opgelost te worden 

door één specifieke actor. We gaan ervan uit dat de transitie naar een duurzame economie alleen tot 

stand kan komen als alle belanghebbenden hun steentje bijdragen: overheden, bedrijven, 

kennisinstellingen, het maatschappelijk middenveld, de werkvloer en individuele burgers. We kiezen er 

dan ook voor om onze boodschap zowel bottom-up als top-down te verspreiden en spreken via een 

verscheidenheid aan activiteiten verschillende economische actoren aan.  

 

Bottom-up: de werkvloer 

Met de werkvloer werken we vanuit een bottom-up benadering. We werken met en voor 

vakbondsafgevaardigden, werknemers en burgers. We vergroten bij hen het draagvlak voor de 

noodzakelijke vergroening op een rechtvaardige manier. 

 

 

 

Als je als arbeider elke dag op een 

bepaalde plaats werkt,  

kun je daadwerkelijk zeggen waar de 

duurzame kansen liggen. 
Luc Vanderydt, hoofdafgevaardigde ABVV Metaal bij 

Ellimetal 
 

Afgevaardigden zijn gespecialiseerd in de praktijk van rechtvaardigheid (op de werkvloer). Ze hebben er 

alle belang bij om ook milieu als prioritair thema mee te nemen. Er zijn immers no jobs on a dead planet. 

Dankzij hun zetel in de ondernemingsraad en CPBW hebben ze zicht op belangrijke bedrijfsbeslissingen, 

ook inzake milieu. Uiteraard hebben ze enkel informatie- en adviesrechten, en dus geen afdwingende 

beslissingsmogelijkheden, maar het recht om geïnformeerd te worden en advies te kunnen geven vormt 

een belangrijk onderdeel van het participatieproces. 
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Werknemers voelen direct de gevolgen van beslissingen op bedrijfsniveau. Het is daarom belangrijk om 

hen te betrekken bij de transitie. Zeggenschap van werknemers is de sleutel om ook bij hen een 

draagvlak te creëren voor de transitie. Daarnaast mogen we niet vergeten dat de werknemers dag in dag 

uit dé actor zijn die het productieproces of de dienstverlening realiseren waardoor zij uitstekend 

geplaatst zijn om suggesties tot verbetering te doen. 

 

Tot slot bereiken we ook burgers met onze werking. Er bestaan immers steeds meer organisaties waar 

we niet meer van het onderscheid tussen werknemers en werkgevers spreken, maar waar alle 

medewerkers een deel van het eigenaarschap van een onderneming in handen hebben (bijvoorbeeld in 

werkerscoöperaties) of mensen onafhankelijk(er) worden van markt en staat (bijvoorbeeld 

prosumenten of alternatieve samenwerkingsverbanden waar mensen gezamenlijk commons 

(gemeenschappelijke goederen, zoals energie of moestuinen) beheren). De kansen voor burgers om 

vanuit hun rol als economische actor actief bij te dragen aan de vergroening van de economie, zijn 

veelbelovend. Het geeft mensen eigenaarschap en autonomie en zorgt voor een spreiding van baten; 

belangrijke waarden in een rechtvaardige economie en die aansluiten bij waardig werk. A&M ziet 

daarom ook hier een nauwe link met haar missie en wil economisch zeggenschap bij burgers stimuleren. 

 

Top-down: beslissers 

Een top-down aanpak is namelijk onmisbaar in de realisatie van een rechtvaardige groene economie. We 

bieden, direct en via samenwerkingen, perspectief aan beleidsmakers van overheid en bedrijven om de 

juiste stappen te ondernemen richting een rechtvaardige groene economie, en stimuleren hen om de 

kansen aan te grijpen.  

 

Sociale en ecologische partners 

Arbeid & Milieu is gegroeid in de schoot van de syndicale en ecologische beweging. Gezien het 

thematische kruispunt waarop we ons bevinden, blijft onze werking zeer nauw verwant aan die van de 

vakbonden en de milieubeweging. Door op het snijvlak van arbeid en milieu te werken, en om onze 

boodschap verder uit te dragen, zien we de vakbonden en de milieubeweging niet alleen als partners, 

maar ook als doelgroep: we hebben hen iets te bieden. Onze kennisuitingen kunnen de organisaties zelf, 

alsmede hun achterban, inspireren om ook in hun werking de sociale en ecologische thema’s samen te 

benaderen. 
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5. Thema’s en doelstellingen  

Inleiding 

Arbeid & Milieu focust zich op de kansen en uitdagingen van de relatie tussen waardig werk en milieu-

impact. We zetten hierbij in op drie thema’s: waardige groene jobs, zeggenschap in de economie en 

financiering van de transitie. Deze thema’s komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze zijn gebaseerd op 

rapporten van onder andere de Vlaamse regering26,27,28,29, de federale overheid30, ILO31 en UNEP32. Deze 

instanties pleiten allen voor het in kaart brengen en aanpakken van de uitdagingen en opportuniteiten 

van een rechtvaardige groene economie en hierbij aandacht te besteden aan groene jobs, financiële 

hefbomen en participatie. 

 

Deze drie thema’s staan allesbehalve los van elkaar. De verschuivingen binnen sectoren (bijvoorbeeld 

van vervuilende kolencentrales naar hernieuwbare energie) maken dat mensen (thema groene jobs), 

middelen (thema financiering van de transitie) en wijze van organiseren (thema zeggenschap in de 

economie) zullen veranderen. Andere financiële modellen kunnen leiden tot een overheid die de 

realisatie van groene jobs stimuleert, tot het financieel aantrekkelijk maken van arbeid en tot een meer 

verankerde invloed en inspraak van werknemers en burgers. Met haar expertise en unieke thematische 

focus ziet Arbeid & Milieu dan ook een kans om vanuit deze thema’s haar werking vorm te geven en de 

transitie naar een rechtvaardige groene economie te helpen versterken en versnellen. 

  

Onze drie inhoudelijke strategische doelstellingen voor de beleidsperiode 2017-2021 hebben we 

opgehangen aan deze drie thema’s. Een vierde strategische doelstelling focust zich op het versterken van 

de inhoudelijke organisatie van A&M. In de tabel op de volgende pagina staat een overzicht van de vier 

strategische en twaalf operationele doelstellingen.  

 

Op de volgende pagina’s wordt per thema een inhoudelijke toelichting gegeven, gevolgd door de 

strategische (SD) en operationele (OD) doelstellingen waar A&M zich binnen dit thema de komende vijf 

jaar voor gaat inzetten. Bij de operationele doelstellingen benoemen we telkens een aantal acties en 

indicatoren. Deze zijn indicatief en worden de komende jaren in de jaarplannen en jaarverslagen verder 

uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
26 Studiedienst van de Vlaamse Regering (2014) Groene economie in Vlaanderen (http://bit.ly/1TpPtww) 
27 Vlaamse Overheid (2014) VRIND - Vlaamse Regionale Indicatoren. Focus - Groene Economie (http://bit.ly/1Rjwb4k)  
28 Vlaamse regering (2016) Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen (http://bit.ly/1Y26g96) 
29 Vlaamse regering (2014) Beleidsnota 2014-2019 Omgeving. Een maatschappelijk gedragen en geïntegreerd omgevingsbeleid 
voor een kwaliteitsvolle leefomgeving (http://bit.ly/1Y2ow27) 
30 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2010) Verslag 2010 (http://bit.ly/277iaCs) 
31 International Labour Office (2011) Skills for green jobs: a global view (http://bit.ly/1TEcj0m) 
32 UNEP, ILO, IOE, ITUC - Green Jobs Initiative (2008) Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world 
(http://bit.ly/1s7gOYF) 

http://bit.ly/1TpPtww
http://bit.ly/1Rjwb4k
http://bit.ly/1Y26g96
http://bit.ly/1Y2ow27
http://bit.ly/277iaCs
http://bit.ly/1TEcj0m
http://bit.ly/1s7gOYF
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STRATEGISCHE DOELSTELLING OPERATIONELE DOELSTELLING 

SD 1 A&M stimuleert de omslag naar 

waardige groene jobs 

OD 1.1 A&M verzamelt, genereert en verbindt informatie 

over het potentieel van waardige groene jobs in 

verschillende sectoren in Vlaanderen 

 

OD 1.2 A&M inspireert economische actoren over de 

uitdagingen en kansen van waardige groene jobs 

 

OD 1.3 A&M bevordert via samenwerking de aandacht 

voor competentieontwikkeling voor waardige groene jobs 

SD 2 A&M bevordert zeggenschap bij het 

realiseren van de transitie naar een 

rechtvaardige groene economie 

 

OD 2.1 A&M begeleidt werknemers in het opnemen van 

een actieve rol in de vergroening van de economie 

 

OD 2.2 A&M realiseert vergroeningstrajecten via 

afstemming met werkgevers 

 

OD 2.3 A&M stuurt aan op sociale en ecologische 

randvoorwaarden voor economisch zeggenschap bij 

burgers 

SD 3 A&M stimuleert overheidsbeleid dat 

inzet op rechtvaardige groene 

investeringen en een groene taxshift 

 

 

OD 3.1 A&M toont hoe de overheid richting kan geven aan 

rechtvaardige groene investeringen 

 

OD 3.2 A&M toont hoe fiscale uitdagingen en 

opportuniteiten kunnen bijdragen aan een rechtvaardige 

groene economie 

SD 4 A&M groeit door tot een impactvolle, 

zichtbare en professionele organisatie 

 

OD 4.1 A&M versterkt haar boodschap door samen te 

werken met andere organisaties, academici en overheid 

 

OD 4.2 A&M communiceert kwalitatief en toegankelijk 

naar de buitenwereld 

 

OD 4.3 A&M voert een duurzaam financieel beleid 

 

OD 4.4 A&M biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

van haar medewerkers 

Tabel 1. De strategische (SD) en operationele (OD) doelstellingen waar Arbeid & Milieu zich in de beleidsperiode 2017-2021 op focust.  
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Thema: Waardige groene jobs 

Werk is belangrijk voor mensen. Betaald werk brengt ons immers middelen op tafel om te leven en stelt 

ons in staat een zekere levensstandaard te bereiken. Maar dat niet alleen. Door het werk dat we doen, 

betaald én onbetaald, bevestigen we onze identiteit, geven we zin aan persoonlijke ontwikkeling en 

brengen we structuur aan de dag. Lange tijd werd bezorgdheid om het milieu en milieubeleid gezien als 

een bedreiging voor de werkgelegenheid. Tegenwoordig wordt de groene economie niet meer alleen als 

een bedreiging, maar ook als een kans voor werkgelegenheid gezien. De uitdaging voor de nabije 

toekomst is om deze kansen te zien en te verzilveren. 

  

Groene jobs 

 
De stijgende vraag naar zonnepanelen zorgt voor een toename van groene jobs. © The Climate Group 

 

Inherent aan een groene economie is het uitgangspunt dat werk dat verricht wordt een zo laag mogelijke 

ecologische impact heeft. Jobs die de negatieve impact op het milieu door bedrijven en economische 

sectoren verlagen, of die bijdragen aan het realiseren van een groene economie, noemen we groene 

jobs.33 Groene jobs zijn dus niet alleen nieuwe jobs die volledig binnen het concept groene economie 

passen, zoals ecodesigners of installateurs van zonnepanelen. Het zijn ook bestaande activiteiten die op 

een significante manier vergroend worden (zie kader). Uiteraard zonder dat daarbij sprake is van 

greenwashing34.  

                                                   
33 UNEP, ILO, IOE, ITUC - Green Jobs Initiative (2008) Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world 
(http://bit.ly/1s7gOYF) 
34 Greenwashing = het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. 
Men doet alsof men weloverwogen met het milieu en maatschappelijke thema's omgaat, maar dit blijkt vaak 'een likje verf'.  

http://bit.ly/1s7gOYF
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Groene jobs in binnen- en buitenland 
 

Umicore is een Belgisch voorbeeld van een bedrijf met groene jobs. Ooit was het een klassiek 

mijnbouwbedrijf, tot het bedrijf werd omgevormd tot een van de wereldspelers op het vlak van 

recyclage van zeldzame metalen via urban mining. 

 

De ‘Odense Steel’ scheepswerf in Lindoe, Denemarken, was vroeger één van de grootste scheepswerven 

in Europa. Als gevolg van de economische crisis werd het bedrijf in 2012 opgedoekt. Hierdoor kwamen 

8.000 jobs op de helling te staan. De jobs werden gered dankzij een reconversie van de scheepswerf 

naar een site die onderdelen voor windmolens produceert. Dit werd gerealiseerd door samenwerking 

tussen werknemers- en werkgeversorganisatie. 

 

  
Tegenwoordig worden er windmolens geproduceerd op de site van de voormalige Odense Steel scheepswerf. © lorc.dk  

Bron: AM Magazine (2010) Umicore Hoboken: een turbulente geschiedenis (http://bit.ly/1AzD0Mi) en AM Magazine (2015) Green 

skills scheppen en redden jobs: 3 buitenlandse voorbeelden. (http://bit.ly/1Vda6bn) 

 

 

  

http://bit.ly/1AzD0Mi
http://bit.ly/1Vda6bn
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Groene jobs vinden we in alle sectoren (zoals landbouw, industrie, diensten, administratie, transport, 

energie en bouw) en in alle typen arbeid (zoals vakman, technicus, ingenieurs, ondernemer en manager). 

Ze dragen bij aan het duurzamer omspringen met energie, materialen en water en daarmee aan het 

verminderen van allerlei soorten afval en vervuiling. Groene jobs spelen dan ook een cruciale rol in het 

verminderen van de ecologische voetafdruk van economische activiteiten en zijn een kans om de 

traditionele economische sectoren (bijvoorbeeld de bouw- of metaalsector) te vergroenen en nieuwe 

opkomende groene sectoren (zoals hernieuwbare energie en energie-efficiëntie) te stimuleren.  

Bij de vergroening van de economie ontwikkelen zich ook nieuwe activiteiten, denk bijvoorbeeld aan de 

opkomst van windmolens. Verschillende bestaande bedrijfstakken zullen veranderingen (moeten) 

doormaken, waarbij hun activiteit zal worden geheroriënteerd, zoals de bouwsector die steeds vaker met 

duurzamere materialen werkt en energiezuiniger bouwt. Maar er zullen door de overgang naar een 

groene economie ook activiteiten verdwijnen in (vervuilende) sectoren die niet meer binnen het groene 

economische model passen. Denk bijvoorbeeld aan de afbouw van de fossiele energiesector versus een 

groei van de hernieuwbare energiesector. 

 

Waardige jobs 

Een groene job heeft in essentie geen negatieve ecologische impact. Maar dat betekent niet automatisch 

dat het daarmee ook een job is die goed is voor uitvoerder. Zo zijn er bijvoorbeeld jobs in de 

recyclagesector die dan wel de druk op de winning van natuurlijke grondstoffen verminderen, maar 

waarbij het proces vaak gevaarlijk, moeilijk en slecht voor de gezondheid is. Ook kunnen groene jobs 

onderbetaald worden en kunnen er slechte arbeidsvoorwaarden gelden.  

 

 

 

 

Bespaar op materialen en energie, in plaats van op mensen. 
Marc Alexander, hoofdafgevaardigde ACV, Nyrstar Balen 

 

A&M gelooft dat we pas echte toekomstbestendige jobs realiseren als de groene jobs ook waardige en 

werkbare jobs zijn, waarbij er voldoende aandacht is voor veiligheid, gezondheid, degelijke verloning, 

inspraak en respectvolle behandeling.35  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
35 Lees meer over waardig werk (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: http://bit.ly/1TBx9eB) 
en werkbaar werk (Serv Stichting Innovatie & Arbeid± http://bit.ly/20F9azl). 

http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=23882
http://bit.ly/1TBx9eB
http://bit.ly/20F9azl
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Waardige groene jobs in binnen- en buitenland 
 

Bij Umicore, het eerder genoemde schoolvoorbeeld op vlak van 

duurzaamheid, verliep de omschakeling van klassieke mijnbouw 

naar recyclage van zeldzame materialen niet zonder slag of stoot. 

Er werd weinig aandacht besteed aan de benodigde bij- en 

omscholing en dat bracht problemen met veiligheid en gezondheid 

van werknemers met zich mee.  

Recyclage van elektronisch afval. © Umicore 

 

Dan deed de voormalige Deense scheepwerf die onderdelen voor windmolens ging produceren het 

beter: veel benodigde competenties waren bij de arbeiders reeds aanwezig (bijvoorbeeld lassen, 

elektriciteit, plaatsen van machines) en voor de bijkomende competenties werd een beroep gedaan op 

het nabijgelegen Lindoe Offshore Renewable Centre: een van ‘s werelds meest gerenommeerde 

onderzoeks-, innovatie-, en testcentrum voor offshore windenergie. 

 

Een sociale transitie 

Belangrijk is om ook rekening te houden met de (sociale) consequenties die de transitie naar een groene 

economie met zich mee kan brengen. Er is bijvoorbeeld nood aan een goed uitgebouwd sociaal vangnet 

voor hen die in de transitieperiode hun baan in een niet-groene sector gaan verliezen. Ook zijn vele 

nieuwe bedrijven van de groene economie klein; vertegenwoordiging van werknemers en sociaal overleg 

zijn er lang niet altijd geregeld, wat tot sociaal onwenselijke situaties kan leiden. En de veranderingen 

kunnen bijkomende problemen veroorzaken voor de kansengroepen36, die mogelijk meer moeite hebben 

mee te kunnen met de veranderingen op de arbeidsmarkt. 

 

Daarnaast moeten we niet vergeten dat de ontwikkeling van groene jobs zich niet alleen in een klassieke 

arbeidsorganisatie afspeelt. De opkomst van de groene economie (met al haar verschillende facetten 

zoals de deeleconomie, circulaire economie, hersteleconomie), maar ook de toenemende digitalisering en 

technologische ontwikkelingen, hebben invloed op de manier waarop arbeid georganiseerd is.  

 

We zien steeds meer flexibele jobs op het gebied van arbeidsduur, contract en jobinhoud en 

uitbestedingen aan het buitenland. Dit leidt tot druk op de lonen en op de kwaliteit van de jobs. 

Tegelijkertijd biedt deze flexibiliteit ook kansen voor werknemers om meer betrokken te zijn bij de 

taken die uitgevoerd moeten worden, om inspraak te krijgen in de werkorganisatie. Hierdoor kan ook de 

milieu-impact van het werk verbeterd worden (zie thema ‘Zeggenschap in de economie’).  

 

 

 

 

 

                                                   
36 Onder kansengroepen verstaan we personen van een allochtone origine, kortgeschoolden, personen met een arbeidshandicap 
of ouderen (50-plussers) (VDAB definitie). 
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Verzilveren van het jobpotentieel in een groene economie 

De vergroening van de economie zal jobs doen verdwijnen, nieuwe jobs creëren en vooral de inhoud van 

veel jobs veranderen. Veranderen is niet eenvoudig, maar gaat vlotter als we vooruit kijken, mee kiezen 

welke verandering we willen en de verandering goed organiseren. 

 

Verschillende onderzoeken naar de arbeidsmarkt in een groene economie tonen aan dat er uiteindelijk 

meer jobs zullen zijn in een groene economie dan in een vervuilende economie.37,38 Maar we stellen ook 

vast dat er op de huidige arbeidsmarkt nog heel wat jobs zijn die niet zijn aangepast aan de (groene) 

toekomst. Wil men het jobpotentieel van de groene economie verzilveren, dan zullen overheid, bedrijven 

en andere relevante actoren werk moeten maken van de creatie van groene jobs. Ook België zal de 

overgang naar een groene economie moeten voorbereiden, de kansen grijpen die voortvloeien uit de 

verschuivende markten en oplossingen zoeken voor de eventuele negatieve impact op bepaalde 

sectoren.39,40  

 

 

 

Het groene economiemodel, gebaseerd op sociale, economische en milieu-

aspecten, is toepasbaar in zowel ontwikkelde als in ontwikkelingslanden. 

Analyses van de effecten van een vergroening van de economie tonen aan dat 

een netto jobgroei van 0,5 tot 2 procent binnen de mogelijkheden ligt, op 

voorwaarde dat het juiste beleid wordt gevoerd. 
Internationale Arbeidsorganisatie41 

 

 

Voldoende begeleiding richting een nieuwe job, waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met 

de bestaande competenties en waarbij er voldoende aandacht is voor het verwerven van eventuele 

nodige nieuwe competenties, is dan ook een cruciaal aandachtspunt voor een succesvolle transitie naar 

een rechtvaardige groene economie.  

 

De huidige focus ligt veelal op de ontwikkeling van duurzame technologieën. Maar zonder 

gekwalificeerde ondernemers en competente werknemers kunnen de beschikbare technologieën en 

materialen niet optimaal worden ingezet om ecologische voordelen en economische rentabiliteit te 

realiseren. In deze uitdagingen ligt een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, die met haar beleids- 

en investeringskeuzes kan sturen (zie thema Financiering van de transitie). Maar ook 

onderwijsinstellingen, sector-, werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen hier een belangrijke rol 

spelen door de juiste prikkels en initiatieven te nemen om een rechtvaardige groene transitie in gang te 

zetten. 

                                                   
37 UNEP, ILO, IOE, ITUC - Green Jobs Initiative (2008) Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world 
(http://bit.ly/1s7gOYF) 
38 Jobat.be (2012) Interview met Kris Bachus, onderzoeksleider milieubeleid en duurzame ontwikkeling aan het HIVA van de KU 
Leuven - ‘Levert de groene economie ook jobs op’ (http://bit.ly/1OOJUQX)  
39 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2010) Verslag 2010 (http://bit.ly/277iaCs)   
40 Vlaamse regering (2016) Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen (http://bit.ly/1Y26g96) 
41 Internationale Arbeidsorganisatie (2012) Naar een inclusieve en groene economie: Vlaanderen, IAO en SERV benadrukken het 
belang van groene jobs (http://bit.ly/1YhDcZ9) 

http://bit.ly/1s7gOYF
http://bit.ly/1OOJUQX
http://bit.ly/277iaCs
http://bit.ly/1Y26g96
http://bit.ly/1YhDcZ9
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Jobpotentieel in een groene economie 
 
 

Het Federaal Planbureau heeft onderzocht 

wat het zou geven, mocht Europa de 

doelstelling voor de reductie van de uitstoot 

van broeikasgassen tegen 2020 optrekken 

van 20 naar 30 procent. Het berekende dat 

dit voor de Belgische economie zou 

betekenen dat er 25.000 jobs netto bij 

zouden komen. Bij die schatting gaat het 

Federaal Planbureau er wél vanuit dat we 

ons concurrentievermogen behouden. 

Voorwaarde is het introduceren van een 

groene belasting, die toelaat de lasten op 

arbeid te verlagen.                                                   © Marie-II 
 
Bron: De Smet, L & Lamberts, M. (2012) De transitie van België naar een koolstofarme samenleving in 2050. De uitdagingen, voor 

tewerkstelling, vorming en opportuniteiten (HIVA-KU Leuven) 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1  

A&M stimuleert de omslag naar  

waardige groene jobs 
 

 

A&M wil de omschakeling naar nieuwe groene jobs en het vergroenen van bestaande jobs aanmoedigen 

en waarborgen dat deze jobs ook waardig werk opleveren.  

 

We laten verschillende doelgroepen kennis maken met de thematiek en, afgestemd op de doelgroep, 

reiken we handvaten aan om een rol op te nemen in de realisatie van waardige groene jobs.  

Door het tonen van goede voorbeelden geven we werknemers het vertrouwen dat er voor hen een 

actieve en aantrekkelijke rol en toekomst is in de groene economie. Werkgevers en ondernemers leren 

het jobpotentieel kennen van de vergroening. Zo bieden we kansen aan organisaties, bedrijven en 

werknemers die anders stil blijven staan en de duurzaamheidsuitdaging niet durven aangaan. 

 

 

 

 

 

 

 
            © www.genitronsviluppo.com  

 

  

http://www.genitronsviluppo.com/
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OD 1.1 A&M verzamelt, genereert en verbindt informatie over 

het potentieel van waardige groene jobs in verschillende 

sectoren in Vlaanderen 

 

We verzamelen, systematiseren en actualiseren relevante informatie die verband houdt met waardige 

groene jobs. We verbinden hierbij waardig werk en groene jobs en bouwen zo beleidsdossiers op over 

waardige groene jobs in verschillende sectoren. Hiermee versterken we onze organisatie als een 

betrouwbaar, gedegen kenniscentrum over de kansen en uitdagingen van waardige groene jobs, dat 

geraadpleegd kan worden door overheid, bedrijven, werknemers en burgers.  

Het verkennen van deze thematiek geeft ons tevens de noodzakelijke inhoudelijke kennis om OD 1.2 te 

realiseren.  

Acties  

 Via ons netwerk van academici, vakbonden en milieubeweging verzamelen we relevante studies 

die inzicht geven in de kansen en uitdagingen van de transitie naar een groene economie op de 

kwantitatieve en kwalitatieve invulling van jobs.  

 We gaan op zoek naar voorbeelden uit het buitenland waarbij succesvol de link wordt gelegd 

tussen groene transities enerzijds en kwaliteitsvol werk anderzijds en plaatsen deze in de 

Vlaamse context.  

 We verzamelen ervaringen uit de praktijk, via interviews met vakbondsafgevaardigden, 

werknemers of andere economische actoren.42  

 We volgen het economisch overheidsbeleid op, dat mede richting geeft aan de beleids- en 

investeringskaders voor groene jobs. 

 We initiëren en werken mee aan verkenningen om het jobpotentieel van de groene economie 

voor Vlaanderen in beeld te brengen in samenwerking met kennisinstellingen. 

 We nemen deel aan (studie)activiteiten van partners en andere organisaties. 

Indicatoren 

 We hebben een databank vol goede voorbeelden en relevante artikels met betrekking tot 

waardige groene jobs opgebouwd, die voortdurend wordt aangevuld met nieuwe informatie.  

 

 

  

                                                   
42 Onder economische actoren verstaan we werknemers, werkgevers, ondernemers, zelfstandigen, beleidsmakers, etc. Kortom: 
een ieder die op de een of andere manier bij economische activiteiten betrokken is. 
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OD 1.2 A&M inspireert economische actoren over de uitdagingen 

en kansen van waardige groene jobs 

 

Met onze kennis over waardige groene jobs maken we economische actoren beter bekend met de kansen 

en uitdagingen die deze transitie met zich meebrengt. We dagen hen uit om werk te maken van waardige 

groene jobs door te tonen welk jobpotentieel de groene economie heeft en welke stappen nodig zijn om 

daar te komen. Steeds leggen we de link tussen de sociale en ecologische winst die te halen valt.  

 

We inspireren door met praktische, sprekende voorbeelden te werken. We zetten bedrijven en sectoren 

in de kijker die een duurzaam transitietraject zijn gestart of succesvol hebben beëindigd, mét de nodige 

aandacht voor, en betrokkenheid van, haar werknemers. We laten direct betrokkenen zelf aan het woord 

en verspreiden hun verhaal via tekst, beeld en geluid. Vanuit onze overtuiging dat inspraak en 

betrokkenheid essentieel zijn in de transitie naar een rechtvaardige groene economie (zie thema 

Zeggenschap in de economie), gebruiken we het thema groene jobs om perspectief en draagvlak voor de 

rechtvaardige groene transitie op de werkvloer te creëren. We vergroten de kansen dat mensen actief 

bijdragen aan een rechtvaardige groene transitie. 

Acties 

 Via onze website, magazine en nieuwsbrieven zetten we relevante artikels en studies over 

thema’s over waardige groene jobs in de kijker en communiceren over beloftevolle ervaringen in 

binnen- en buitenland die symbool staan voor (de transitie naar) waardige groene jobs. 

 We organiseren jaarlijks een aantal bedrijfsbezoeken.  

 We organiseren informele ontmoetingsmomenten rond groene jobs voor de sociale beweging en 

de milieubeweging. 

 We organiseren informatiebijeenkomsten voor milieubeweging, vakbonden, overheid en andere 

geïnteresseerden om acties in het veld en op beleidsniveau te stimuleren.  

 We schrijven artikels en opiniestukken op basis van interviews, studies en de actualiteit. 

 We adviseren via onze partnerorganisaties (vakbonden en milieubeweging), die in adviesraden 

zitten. Indien relevant of gevraagd, neemt A&M ook zelf een adviesrol op richting andere 

organisaties of overlegorganen.  

Indicatoren 

 Onze informatie over waardige groene jobs heeft via interne en externe communicatiekanalen 

een breed bereik. 

 Onze bedrijfsbezoeken hebben een opkomst vanuit de verschillende doelgroepen. 

 Informele ontmoetingsmomenten worden door zowel mensen uit de sociale beweging als uit de 

milieubeweging bezocht. 

 Onze partnerorganisaties maken gebruik van de via A&M verkregen informatie over waardige 

groene jobs in hun adviezen. 

 Organisaties, anders dan onze directe partnerorganisaties, vragen ons om advies te geven.  
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OD 1.3 A&M bevordert via samenwerking de aandacht voor 

competentieontwikkeling voor waardige groene jobs 

 

Eén van de speerpunten binnen het verzilveren van het groene jobpotentieel, is werk maken van het 

verkrijgen van de nodige competenties en vaardigheden voor de invulling van de groene arbeidsmarkt. 

Zonder gekwalificeerde ondernemers en competente werknemers, zal het niet mogelijk zijn om 

ecologische voordelen en economische rentabiliteit te realiseren. Het is van groot belang om eventueel 

gebrek aan kennis- en competenties aan te vullen om de kansen van het jobpotentieel ten volle te 

kunnen benutten.43, 44 

 

A&M wil de aandacht voor de ontwikkeling van groene competenties bevorderen. Hiertoe richten we ons 

op de noden op de werkvloer in bedrijven en ondernemingen. Wat is het potentieel in een organisatie of 

bedrijf in de groene economie? Voor welke uitdaging staan ze? Welke competenties zijn daarvoor nodig? 

Hoe kunnen we hen motiveren om deze kansen aan te grijpen? Voor het beantwoorden van deze vragen 

zoeken we samenwerking met relevante actoren zoals de sectorfondsen, volwassenonderwijs, 

Ecocampus, VDAB of OVAM. Zo zorgt A&M ervoor dat er verdere stappen worden genomen op het gebied 

van opleiding en competentieontwikkeling voor waardige groene jobs.  

Acties 

 We verkennen de mogelijkheid om, via een partnerschap met een relevante 

(onderwijs)instelling, een traject rond groene competenties op te zetten met als resultaat een 

concreet product (vorming/handleiding). 

 We bevragen de noden met betrekking tot groene jobs op de werkvloer in een aantal bedrijven.  

Indicatoren 

 Eind 2017 hebben we een overzicht wie de relevante actoren zijn op het gebied van opleiding en 

competentieontwikkeling voor waardige groene jobs. 

 Met minstens één partnerschap bevorderen we groene kennis- en competentieontwikkeling. 

 

  

                                                   
43 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2010) Verslag 2010 (http://bit.ly/277iaCs)  
44 OECD/Cedefop (2014) Greener skills and jobs, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing (http://bit.ly/1hicUVv) 

http://bit.ly/277iaCs
http://bit.ly/1hicUVv
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Thema: Zeggenschap in de economie 

De realisatie van een rechtvaardige groene economie vergt fundamentele veranderingen in de structuur, 

cultuur en werkwijze van maatschappelijke systemen. Ook vraagt het om collectieve visie, actie en 

ondersteuning van de hele maatschappij, inclusief overheden, private sector, consumenten en burgers. 

Actieve betrokkenheid en zeggenschap van werknemers en burgers is een belangrijke component in de 

transitie naar een rechtvaardige groene economie. 

Technologische en maatschappelijke innovaties  

Ontwikkelingen op het vlak van technologie en producten kunnen belangrijke versnellers van de 

transitie naar een groene economie zijn. Zo zijn inmiddels de gloeilampen vervangen door 

milieuvriendelijkere alternatieven zoals spaarlampen en LED technologie, en worden de zonnecellen op 

zonnepanelen steeds efficiënter. Alleen technische- en productinnovaties zijn echter niet voldoende voor 

een succesvolle transitie. Zij zijn immers altijd ingebed in maatschappelijke verhoudingen en zijn enkel 

mogelijk omdat een samenleving zich heeft ingericht om die technologie te ondersteunen. Zo zijn, in lijn 

met de genoemde voorbeelden, gloeilampen op Europees niveau verboden en hebben de efficiënte 

zonnecellen alleen zin als ze ook daadwerkelijk op daken worden gelegd.45  

 

 

 
Technologische innovatie van microchips. © Imec 

 

Maatschappelijke, of sociale, innovatie is een begrip dat aan het eind van de twintigste eeuw in zwang is 

geraakt om te onderstrepen dat technologische vernieuwing sociale vernieuwing vereist. 

Maatschappelijke innovatie refereert aan nieuwe strategieën en concepten om oplossingen te vinden 

voor grote maatschappelijke uitdagingen; van werkgelegenheid en educatie, tot zorg, maatschappelijke 

betrokkenheid en milieuproblemen. Het zet in op de innovatiekracht van alle mensen in de samenleving, 

vanuit welke maatschappelijke rol of functie dan ook.46  

                                                   
45 Arbeid & Milieu (2015) AM Magazine 4; Innovatie en duurzaamheid http://bit.ly/22lKrld) 
46 Definitie van Sociale Innovatie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_innovatie - 17/05/2016 

http://bit.ly/22lKrld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_innovatie
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Vernieuwing in arbeidsorganisatie en arbeidsrelatie 

Een voorbeeld van maatschappelijke innovatie is dat organisaties zich steeds slimmer, flexibeler en 

dynamischer organiseren en actiever mensen gaan betrekken. Een organisatie kan zich hierdoor 

slagvaardiger opstellen in termen van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovativiteit en 

duurzaamheid. Tegelijkertijd worden zo jobs gecreëerd met meer inspraak- en 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de werknemers. Dat is belangrijk omdat we in de huidige samenleving 

twee trends zien die hier om vragen. Een eerste trend is het afnemen van het hebben van dezelfde job 

gedurende iemands volledige carrière. Een tweede trend is dat huidige jobs veel vaker dan vroeger 

geconfronteerd worden met wijzigende inhoud door regelmatige veranderingen aan de vraagzijde.47  

 

Onderzoek wijst uit dat maatschappelijke innovatie maar liefst 75% van het succes bij topsectoren 

bepaalt. Maatschappelijk innovatieve bedrijven hebben een hogere productiviteit, meer klanten en meer 

tevreden werknemers. Het verandert de manier waarop we met elkaar samenwerken, zodat we het beste 

uit onszelf en uit ons werk halen. De hoge mate van betrokkenheid van medewerkers resulteert in 

minder verloop, minder bedrijfsongevallen en ziekteverzuim, meer productiviteit, winst en 

klanttevredenheid.  

 

 
Volgens het Nederlandse universitair samenwerkingsverband INSCOPE wordt 25% van innovatie bepaald door technologie en de 

overige 75% door maatschappelijke, of sociale, innovaties zoals flexibeler organiseren en samenwerken.48 

 

Het belang van zeggenschap in de economie 

Bij iedere maatschappelijke en/of industriële verandering zullen technische én maatschappelijke 

innovatie een belangrijke rol spelen. Dit met alle gevolgen van dien voor de mensen op de werkvloer. 

Denk bijvoorbeeld terug aan de industriële revolutie waarbij de rol voor de werknemer flink 

veranderende. Ook in de transitie naar een rechtvaardige groene economie zal, en dat zien we nu al, de 

rol van werknemers veranderen. In een rechtvaardige groene economie is er nood aan een 

organisatiemodel waarin engagement, betrokkenheid en autonomie van werknemers uitgebreid aan bod 

komen.  

 

                                                   
47 MVO Nederland (2014) Sociale innovatie - Nut en noodzaak (http://bit.ly/1U8WA9r) – Geraadpleegd op 17/05/2016 
48 http://www.erim.eur.nl/centres/inscope/ - Geraadpleegd op 17/05/2016 

http://bit.ly/1U8WA9r
http://www.erim.eur.nl/centres/inscope/
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Bottom-up expertise 

Mensen op de werkvloer krijgen direct te maken met nieuwe technologieën en productieprocessen. 

Bijvoorbeeld in het geval wanneer een onderneming haar productieproces meer circulair gaat maken, 

zullen technologieën en processen veranderen. Indien werknemers niet mee zijn in het gebruiken van 

deze technieken en methodes, zal het potentieel van het circulaire model niet ten volle benut worden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Typisch bij thema’s zoals energie-efficiëntie zien we dat de technologische oplossingen aan een plafond 

zitten. Verdere stappen kunnen enkel gezet worden via structurele veranderingen (het productieproces 

helemaal anders aanpakken, andere producten maken, etc.) en door actieve betrokkenheid van de 

medewerkers. A&M gelooft dat iedereen in een bedrijf vanuit zijn/haar functie kennis en ervaring heeft 

die relevant kan zijn in de transitie naar duurzamere producten, diensten en processen. Werknemers die 

actief betrokken zijn in het aanbrengen van verbeteringen kunnen daarmee de efficiëntie en de 

doeltreffendheid van de organisatie verhogen.49 

 

 

 

 

  

                                                   
49 Randstad (2016) Inspraak en medebestuur. Hoe participeren werknemers in het bedrijfsleven? (http://bit.ly/1sxr4JV) 

Vroeger ging elke wijziging die men wou doorvoeren 

gepaard met hevige discussies. Door de inspraak en 

het teamwerk dat er gekomen is, komen we veel 

minder in dergelijke situaties terecht.  
Bruno Vermeren, hoofdafgevaardigde bedienden ACLVB bij Volvo Cars 

http://bit.ly/1sxr4JV
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Unite’s Green Workplace initiative 
 

Op voorstel van Tony Bates, een hoofdafgevaardigde van de vakbond Unite in de Magor-vestiging van 

ABInBev (Wales), startte het bedrijf met het project JUPITER (Join Us People in Tackling Energy 

Reduction). In dat project zette de vakbond een structuur op waarin de werknemers van de vestiging 

hun ideeën naar voor konden schuiven voor besparing van energie en water. Na een tweetal jaar had 

het bedrijf £1.4 miljoen geïnvesteerd in de voorstellen van de werknemers. Deze investeringen werden 

terugverdiend in minder dan 18 maanden. Na enkele jaren was het waterverbruik van de vestiging 

gedaald met 46%, het elektriciteitsverbruik met 49% en de verwarmingsfactuur met 23%. 

 

Een cruciaal element in het project was dat het vertrok vanaf de werknemers die het meest 

geëngageerd waren om positieve actie te ondernemen ten voordele van het leefmilieu. Via die kern 

van mensen werden de meeste werknemers stap voor stap overtuigd van de noodzaak om actie te 

ondernemen ten voordele van de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Bovendien leerden de 

werknemers de vaardigheden die nodig waren om ook hun eigen nutsfacturen te doen dalen. Ook het 

management verleende belangrijke steun (onder andere ernstige opvolging van de voorstellen en 

waar nodig financiering). 

 

In een volgende fase van het project ging men andere bedrijven overtuigen om dezelfde benadering 

toe te passen en om te komen tot een “Welsh energy coalition” die goede praktijken gaat delen met 

betrekking tot innovatie en rationeel energiegebruik. 

 

  
Tony Bates (midden), vakbondsafgevaardigde bij AB-Inbev, won in 2010 de ‘Green Award’ voor zijn inspanningen om werknemers te 

betrekken bij de vergroening van het bedrijf. © www.beerworkers.org 

Bron: http://bit.ly/1UcNYil  

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/documents/Green_Workplaces_Network_Case_Study_Magor_Brewery.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/documents/Green_Workplaces_Network_Case_Study_Magor_Brewery.pdf
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Draagvlak 

Mensen weten vaak wel dat er economische, sociale en ecologische veranderingen gaande zijn, maar ze 

zijn meestal maar weinig bekend met de gevolgen die dit voor hen gaat hebben in hun werk en welke rol  

zij hier zelf in kunnen spelen. Het creëren van draagvlak is dan ook cruciaal voor de doorwerking van 

beslissingen op middellange termijn. Een transitie naar een rechtvaardige groene economie wordt alleen 

een succes als iedereen in een organisatie of onderneming het gedachtegoed begrijpt en omarmt. En 

wanneer de veranderingen onmiddellijk gunstige gevolgen hebben voor de tewerkstelling, 

arbeidsomstandigheden of andere syndicale en sociale prioriteiten. Door mensen actief te betrekken kan 

het draagvlak worden vergroot dat noodzakelijk is voor een geslaagde transitie. 

  

Op de werkvloer ijveren de vakbonden al decennia voor nauwere betrokkenheid van werknemers in 

veranderingsprocessen door middel van sociale dialoog. Naast het bevorderen van de sociale dialoog 

stelt men ook de vraag hoe een rechtvaardige transitie kan worden gewaarborgd. Want niet iedereen is 

even mondig, heeft behoefte aan autonomie in zijn/haar job of bezit de juiste competenties om met de 

veranderingen mee te bewegen.  

 

 

Tool voor werknemers in de metaalsector 
 

Enkele jaren geleden liet ABVV-metaal een studie uitvoeren naar de mogelijkheden tot een nieuwe 

industrialisering in de metaalsector. Daarin werd onder andere veel aandacht besteed aan de 

kwetsbaarheid van Vlaamse bedrijven voor schaarste aan (kritische) metalen. In opvolging van die 

studie werd een tool ontwikkeld die werknemers uit de metaalsector en hun vakbondsdelegatie 

kunnen gebruiken om de situatie in een specifiek bedrijf door te lichten en op basis daarvan de 

dialoog met de bedrijfsleiding aan te knopen. 

 
Bron: http://bit.ly/1WNPH0M  

 

Er is meer dan de klassieke werknemer-werkgever relatie 

Het klassieke organisatiemodel50 staat onder druk en steeds meer zien we manieren van organiseren 

ontstaan die flexibeler zijn, meer klantgericht zijn en waarin inspraak en betrokkenheid van werknemers 

meer aan bod komen. Zo beginnen steeds meer organisaties met zelfsturende teams te werken. Hierbij 

heeft een vaste groep medewerkers de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale proces waarin 

producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant worden geleverd.  

 

 

 

 

                                                   
50 Onder klassiek organisatiemodel verstaan we een lijnorganisatie, waarbij boven elke werknemer een manager of meerdere 
staat en waarin de taken opgedeeld zijn in logisch bij elkaar horende afdelingen. 

http://bit.ly/1WNPH0M
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Maatschappelijke innovatie is echter niet beperkt tot de sfeer van de reguliere economie. Het aspect van 

zeggenschap in de economie gaat verder dan de klassieke organisaties waarin we spreken van 

werkgevers en werknemers. Met de meer participatieve en innovatieve arbeidsorganisaties zien we, 

complementair aan klassieke organisaties, organisaties ontstaan waar medewerkers een deel van het 

eigenaarschap in handen hebben en we niet meer spreken van het onderscheid tussen werkgever en 

werknemer. Zo zijn bijvoorbeeld zelfstandigen of coöperanten in een werkerscoöperatie niet in dienst 

van een werkgever, maar zijn ze zelf verantwoordelijk voor het strategisch management én de 

uitvoering.  

 

We zien ook nieuwe economische modellen ontstaan waar op alternatieve manieren met 

consumptiegoederen en diensten wordt omgegaan. Denk bijvoorbeeld aan wijkgezondheidscentra, 

kringloopwinkels, stadslandbouw, buurtontwikkeling, coöperatieven, sociale kruideniers, deelsystemen, 

fair trade, participatorisch parkbeheer, etc. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de zelfplukboerderijen. 

Hier kunnen consumenten rechtstreeks hun eigen groenten op het veld plukken. En wat te denken van 

de zogenaamde prosument: een samenvoeging van de woorden producent en consument? Dit zijn 

consumenten die invloed hebben op de totstandkoming van het product dat ze produceren, bijvoorbeeld 

door het leggen van zonnepanelen. 

 

 
De laatste jaren ontstaan nieuwe economische modellen, waarbij de verhoudingen van eigenaarschap naar een bredere 

bevolkingsgroep verschuiven, zoals deze zelfplukboerderij waarbij consumenten die in het systeem stappen rechtstreeks hun eigen 

groenten op het veld gaan plukken. © Bob Dass 

 

Bij deze, veelal decentrale, economische initiatieven verschuiven de verhoudingen van eigenaarschap en 

gebruiksrecht naar een bredere bevolkingsgroep. Al komen ze momenteel nog beperkt voor in 

Vlaanderen, conceptueel zijn dit soort initiatieven belangrijk in een rechtvaardige groene economie. Via 

deze alternatieven voor het huidige economische systeem nemen burgers vanuit hun rol als 

economische actor namelijk de autonomie en zeggenschap over een deel van de economie.  
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Energiecoöperatieven 

 
© ecopower.be 

 

Energiecoöperatieven zoals  Ecopower, Beauvent en Bronsgroen zijn een alternatieve manieren van 

energieproductie waarbij deze in handen komt van de bevolking en de energieprijzen lager worden 

gehouden. Deze coöperatieven mogen jaarlijks een rendement van maximaal 6% uitkeren aan hun 

aandeelhouders als deelname in de winst. Als ze meer winst maken, investeren ze die lokaal in zinvolle 

projecten. Meer dan 40.000 gezinnen investeerden op die manier reeds 55 miljoen euro in hun lokale 

economie. 

 
Bron: De Morgen, 25/5/2011 

 

Kanttekening 

In een rechtvaardige groene economie spelen autonomie en betrokkenheid van mensen een grote rol. 

Deze manier van organiseren biedt veel potentieel voor ‘empowerment’ van mensen: meer zeggenschap, 

meer zelfstandigheid, meer eigenaarschap in de economie. Tegelijkertijd roept dit vragen op over hoe 

rechtvaardig deze ontwikkelingen zijn. Kan iedereen wel deelnemen aan zo’n innovatieve 

arbeidsorganisatie? Wie neemt het voortouw in deze alternatieve organisatiestructuren? Hoe worden 

beslissingen genomen? En, als burgers steeds meer economisch eigenaarschap gaan opnemen, wat voor 

gevolgen heeft dit voor de productieverhoudingen? En welke gevolgen voor de houdbaarheid van de 

solidariteit, oftewel de betaalbaarheid van ons huidige sociale stelsel? Bij de transitie naar een 

rechtvaardige groene economie zijn dit belangrijke vragen om beantwoord te krijgen. 
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AirBnB: milieuvriendelijk en sociaal 

deelsysteem? 
 

Delen is van alle tijden. Maar de schaal waarop het tegenwoordig 

gebeurt neemt snel toe via digitale platforms. Delen kan worden 

beschouwd als een vorm van duurzame consumptie. Spullen 

worden vaker gebruikt en daarmee efficiënter benut. Het totale 

energie- en materiaalgebruik gaat dan omlaag.  

 

AirBnB is bij het brede publiek een van de bekendere voorbeelden van een deelsysteem. Particulieren 

kunnen via dit online platform hun kamer of huis tijdelijk verhuren aan vakantiegangers of 

zakenmensen. Echter, AirBnB maakt geen onderscheid tussen verhuurders die hun eigen woning 

incidenteel verhuren als zij bijvoorbeeld op vakantie gaan en verhuurders die permanent kamers 

verhuren. Dat eerste is een voorbeeld van de deeleconomie. De tweede is geen deeleconomie, maar 

eerder het illegaal runnen van een hotel. Het stelt immers particulieren in staat om zonder 

vergunning, en zonder aan de wettelijke veiligheidseisen en belastingplicht te voldoen, kamers of 

huizen aan te bieden.  

Daarnaast zijn de positieve effecten op het milieu discutabel. Hoewel huizen beter benut worden door 

AirBnB, is het niet per se milieuvriendelijk. De toegenomen beschikbaarheid van (betaalbare) huizen 

geeft immers een extra impuls aan toerisme en daarmee aan de sterk vervuilende luchtvaart. 

De vraag is of dit initiatief, dat de zeggenschap van burgers in de economie vergroot, wel past binnen 

een rechtvaardige groene economie. 

 
Bron: Frenken, K., Meelen, T., Arets, M. & Van de Glind, P. (2015) Wat is nu eigenlijk deeleconomie?, Me Judice, 27 maart 2015 

(http://bit.ly/1D4TZZ3) 

 

  

http://bit.ly/1D4TZZ3
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2  

A&M bevordert zeggenschap bij het realiseren van 

de transitie naar een rechtvaardige groene 

economie 

 

In een rechtvaardige groene economie biedt de manier van organiseren veel potentieel voor 

empowerment van mensen: meer zeggenschap en eigenaarschap in de economie. Arbeid & Milieu wil 

mensen inhoudelijk versterken in hun kennis over de rechtvaardige groene economie en ze activeren en 

ondersteunen deze kennis toe te passen in hun eigen omgeving. Dat kan op de werkvloer zijn, maar 

evengoed een lokaal initiatief dat door burgers in de buurt wordt opgezet. Door onze praktische, bottom-

up aanpak realiseren we veranderingen die goed zijn voor arbeid én milieu. Hieronder verstaan we de 

maatregelen die tot systeemveranderingen voor een groene economie aanzetten (nieuwe producten en 

productiemethodes, nieuwe technologieën,...) alsook maatregelen die de werkomgeving direct groener 

maken (zoals energiebesparende maatregelen, afvalbeleid, mobiliteitsplannen,...). 

 

A&M gelooft dat zeggenschap op de werkvloer essentieel is voor de realisatie van een rechtvaardige 

groene economie. Werknemers zijn een bron van kennis en ervaring op de werkvloer die optimaal moet 

worden benut om transitieprocessen succesvol te maken. Anderzijds is het creëren van draagvlak 

cruciaal voor de doorwerking van beslissingen op middellange termijn als iedereen in een organisatie of 

bedrijf het gedachtegoed van de groene economie begrijpt en omarmt, alsmede wanneer de 

veranderingen onmiddellijk gunstige gevolgen hebben voor de tewerkstelling, arbeidsomstandigheden 

of andere syndicale en sociale prioriteiten. Een dergelijke bottom-up benadering kan de transitie naar 

een groene economie ondersteunen, versnellen en verbreden. Dit uiteraard als aanvulling op de inzet 

van de werkgever zelf.51 A&M heeft als doel om betrokkenheid van werknemers te vergroten in de 

transitie in de rechtvaardige vergroening binnen ondernemingen en organisaties. 

 

Bovendien zien we steeds vaker mensen economisch actief op meer autonome manieren, zoals 

(werkers)coöperaties, zelfstandigen of prosumenten, waar we niet spreken van een (onderscheid 

tussen) werkgever en werknemer. Ook hier is het niet vanzelfsprekend dat deze initiatieven het 

toonbeeld zijn van een rechtvaardige groene economie. A&M vindt het belangrijk dat economisch 

initiatief bij burgers gestimuleerd wordt, mits deze sociale én ecologische meerwaarde bieden, en ziet 

het potentieel van meer zeggenschap bij burgers over economische activiteiten als een belangrijke 

hefboom voor de realisatie van de transitie.  

 

Ons doel is dat mensen in beide situaties zelf het initiatief tot vergroening van de economie kunnen 

nemen en de ruimte krijgen om die verandering mee vorm te geven. Om dit te stimuleren maakt A&M 

gebruik van haar expertise op het gebied van educatie, participatie en gedragsverandering. Aanvullend 

hierop spreken we ook werkgevers en overheden aan op hun rol om zeggenschap in de economie van 

werknemers en burgers te stimuleren en realiseren. 

                                                   
51 Creten T., Bachus K. & Happaerts S. (2014) Een vakbond in transitie. Naar een versterkte werking rond duurzaamheids-
transities in de ACV-centrales METEA en BIE. (http://bit.ly/1rUKpUt) 

http://bit.ly/1rUKpUt
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OD 2.1 A&M begeleidt werknemers in het opnemen van een 

actieve rol in de vergroening van de economie 

 

We vergroten de kennis van werknemers over zowel de inhoudelijke betekenis van een groene economie 

en maken de vertaalslag naar het operationeel niveau (hun organisatie). We zetten werknemers in 

beweging om zelf actie te ondernemen om in hun organisatie op zoek te gaan naar manieren waarop 

zorg voor het leefmilieu gepaard kan gaan met een goede sociale bescherming en stimuleren hen om 

daarvoor proactief voorstellen te doen. 

 

A&M geeft begeleiding op maat aan werknemers, gebaseerd op haar ruime ervaring met participatie, 

educatie en projectmanagement. Een belangrijke basis van ons werk ligt in de ervaringen met 

Save@work: een project waarbij energie wordt bespaard in overheidskantoren door in te zetten op 

betrokkenheid en gedragsverandering van de werkvloer. We breiden dit project uit naar ondernemingen 

die ook willen inzetten op energiebesparing door het betrekken van de werknemers.  

 

De ervaringen van onze verkenningen en projecten worden breed gecommuniceerd, zodat anderen er 

van kunnen leren en geïnspireerd door kunnen raken.  

Acties 

 We inspireren werknemers via onder andere lezingen, artikels, voorbeeldprojecten en 

handleidingen over zowel de inhoudelijke betekenis van een rechtvaardige groene economie als 

over de methodieken om hun stem te laten horen binnen ondernemingen.  

 We organiseren workshops voor werknemers om ze concreet op weg te helpen. 

 We starten concrete projecten in organisaties waar een vergroeningstraject plaats gaat of kan 

vinden (op basis van grote motivatie of hoog potentieel) en waarbij het waarborgen/verzekeren 

van een sociaal rechtvaardige aanpak (eerlijke omstandigheden, betrokkenheid van 

werknemers, jobcreatie) een hefboom is om de vergroening te laten plaatsvinden.  

 We zetten het participatief energiebesparingsproject Save@work voort en breiden dit uit naar 

andere organisaties en/of ondernemingen. 

 We ontwikkelen tools (handleidingen, vormingen) om werknemers zelf aan de slag te laten gaan 

met de vergroening van hun onderneming. 

Indicatoren 

 Deelnemers aan workshops geven aan dat de verstrekte informatie toepasbaar is op de 

werkvloer en voelen zich in staat zelf een actieve rol op te nemen. 

 De participatietrajecten met werknemers die begeleid zijn door A&M leiden tot zichtbare en/of 

meetbare verbeteringen voor het milieu en de sociale context. 

 Save@work is succesvol afgerond en krijgt een doorstart met nieuwe deelnemende organisaties 

en/of ondernemingen. 

 De opgedane ervaringen in participatietrajecten zijn vertaald in bruikbare tools voor 

werknemers. 
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OD 2.2 A&M realiseert vergroeningstrajecten via afstemming 

met werkgevers 

 

Participatie van werknemers in vergroeningstrajecten leidt tot succes op voorwaarde dat men ook op 

hoger niveau (directie, leidinggevenden) hiervoor open staat. Het is dan ook belangrijk om werkgevers 

mee te nemen in het verhaal van de toegevoegde waarde van actief betrokken werknemers. Uit reacties 

van werkgevers blijkt dat als zij werknemers willen betrekken, ze moeten vaststellen dat de kloof tussen 

beide partijen wel eens te groot is om hier rond te werken. Het vertrouwen ontbreekt of ze beschikken 

niet over de kennis van de methodieken om dit op een efficiënte manier aan te pakken.  

 

A&M is uitstekend geplaatst om die verbindende rol op zich te nemen. We spreken daarom, direct of via 

platforms van bijvoorbeeld werkgeversorganisaties, via milieu- of duurzaamheidscoördinatoren of via 

bestaande netwerken als DuWoBo, Plan C en The Shift, werkgevers aan over het nut van actief 

meedenken en -doen van werknemers en hun vertegenwoordigers. We gaan in gesprek en overtuigen 

hen via bewezen succesverhalen en werknemersinitiatieven om werknemers actief te betrekken in het 

rechtvaardig vergroenen van hun onderneming. 

Acties 

 We inspireren werkgevers via onder andere artikels en voorbeeldprojecten over zowel de 

inhoudelijke betekenis van een rechtvaardige groene economie als over de relevantie en 

methodieken om werknemers te betrekken in deze veranderprocessen.  

 We zoeken nieuwe organisaties en ondernemingen die willen deelnemen aan het vervolgproject 

van de energiebesparingscampagne Save@work.  

 We verkennen de mogelijkheden om samen te werken met werkgevers- of sectororganisaties om 

de participatie van werknemers te verhogen. 

Indicatoren 

 Door samenwerking met werkgeversorganisaties en/of bestaande netwerken van werkgevers 

zijn werkgevers bereikt met de boodschap over de toegevoegde waarde van actief betrokken 

werknemers in vergroeningstrajecten.  

 Organisaties of ondernemingen gaan een participatief verduurzamingstraject aan met 

betrokkenheid van A&M.  
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OD 2.3 A&M stuurt aan op sociale en ecologische 

randvoorwaarden voor economisch zeggenschap bij burgers 

 

In de transitie naar de rechtvaardige groene economie ziet A&M potentieel in de diverse alternatieve 

economische activiteiten waarbij burgers zeggenschap en eigenaarschap over de economie naar zich toe 

trekken. We stellen echter vast dat het resultaat van deze verschuivende economische verhoudingen niet 

altijd groen en rechtvaardig is (zie kadertekst AirBnB op pagina 52). A&M kijkt daarom met een kritische 

blik naar deze initiatieven en schetst perspectief hoe ze zowel ecologische als sociale en economische 

voordelen kunnen geven. We werken mee aan een sturing opdat alternatieve economische activiteiten 

duurzaam en sociaal rechtvaardig zijn en zo echt deel kunnen uitmaken van een rechtvaardige groene 

economie.  

Acties 

 Evoluties rond economisch zeggenschap, milieuwinst en sociale bescherming in kaart brengen. 

 Opiniëren over alternatieve economische initiatieven, bijvoorbeeld via een debat over de sociale 

en ecologische voor- en nadelen van Uber. 

 Via campagnes, die we in samenwerking met andere organisaties opzetten, stimuleren we meer 

economisch zeggenschap en eigenaarschap bij burgers, bijvoorbeeld op het vlak van zelf energie 

opwekken. 

Indicatoren 

 Jaarlijks organiseren we minstens één campagne die randvoorwaarden via een concrete case 

onder de aandacht van de publieke opinie brengt.  
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Thema Financiering van de transitie 

De overheid heeft een variëteit aan instrumenten in handen waarmee ze de geldstromen in een 

economie beïnvloedt. Voorbeelden hiervan zijn overheidsinvesteringen, fiscaliteit, economisch 

instrumentarium zoals investeringssteun of overheidsparticipaties, innovatiebeleid en normeringen. We 

bespreken hier twee overheidsinstrumenten die een hefboom zijn voor het realiseren van een 

rechtvaardige groene economie: het investeringsbeleid en het belastingstelsel.  

Investeringsbeleid 

De transitie naar een groene en rechtvaardige economie vereist enerzijds dat er geïnvesteerd wordt in 

onder andere klimaatneutrale activiteiten en sluitende kringlopen en anderzijds dat 

investeringsstromen naar niet-duurzame modellen (bijvoorbeeld fossiele brandstoffen en andere 

milieubelastende activiteiten) worden stilgelegd (desinvesteren). 

 

 

 

 Door verkeerde investeringen houden overheden het huidige 

niet-duurzame model in stand. Overheden stoppen wereldwijd 

5,3 biljoen euro in subsidies voor fossiele brandstoffen. 

Overheidsinvesteringen in de economie zijn belangrijk, maar ze 

moeten wel passen bij een vergroening van de bedrijven en die 

zeker niet tegenwerken.                             
IMF52 

Behalve via haar eigen investeringsbeleid speelt de overheid een centrale rol door te zorgen voor goede 

kaders die gewenste investeringen uitlokken. De overheid neemt deze rol momenteel nog onvoldoende 

op zich: ze laat kansen liggen om via haar beleidskaders de juiste investeringen ter bevordering van de 

transitie naar een rechtvaardige groene economie te stimuleren. 

 

BEN-normering 
 

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de 

standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Via de BEN-normering 

stuurt de overheid de investeringen naar energiebesparende maatregelen en groene energie. Voor wie 

het beter doet dan de norm, wordt een extra beloning voorzien, zoals een premie, korting op 

onroerende voorheffing of extra voordelig bouwkrediet bij sommige banken. 

 
Bron: Vlaamse Overheid (http://bit.ly/1XS5dYQ) 

                                                   
52 Knack (2015) IMF: 'Overheden financieren klimaatopwarming door subsidies fossiele brandstoffen' (http://bit.ly/1s6AVG2) 

http://bit.ly/1XS5dYQ
http://bit.ly/1s6AVG2
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Taxshift 

Een belangrijke hefboom voor groene ontwikkelingen en innovatie die hand in hand gaan met waardige 

jobs en een rechtvaardige sociale bescherming, is het fiscaal systeem. Het betreft meer bepaald het 

heffen van belastingen en het toestaan van belastingkortingen (fiscale uitgaven, zoals de verloning met 

bedrijfswagens).  

 

België is één van de landen in Europa waar de belastingen op arbeid het hoogst liggen: maar liefst 54% 

(t.o.v. het OESO-gemiddelde van 35,5%, zie figuur 4) van de totale belastinginkomsten komen voort uit 

heffingen op arbeid. Mede door de hoge loonkosten bezuinigen bedrijven op arbeid, wat de 

werkloosheidscijfers de hoogte in jaagt. Vermogen (spaargeld, aandelen en vastgoed) wordt veel minder 

tot niet belast: slechts 22,1% van de totale belastinginkomsten komen voort uit heffingen op vermogen. 

De overige 23,8% belastinginkomsten komen van belasting op consumptie.53  

 

 

 
Figuur 4 . De verhoudingen tussen de belastingen in België. © Plan C 

 

 

 

                                                   
53 European Union (2014) Taxation trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway 
(http://bit.ly/Vk093n) 

http://bit.ly/Vk093n
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De milieubelastingen (belastingen op energie, transport, vervuiling en de winning van grondstoffen)54 

zijn zeer laag: het levert slechts 4,8% op van de totale Belgische belastinginkomsten. Na Frankrijk heft 

België het minste milieubelastingen van alle landen in de Europese Unie. Tegenover het toch al lage 

percentage milieubelastingen staan bovendien ook nog eens schadelijke subsidies en/of fiscale uitgaven, 

zoals de regeling voor bedrijfswagens. Dit stimuleert bedrijven onvoldoende om in te zetten op 

grondstofoptimalisatie en milieuvriendelijkere productieprocessen. Dat heeft een enorme impact op de 

beschikbaarheid van grondstoffen en op de veerkracht van onze ecosystemen.  

 

De Europese Commissie, de OESO55, het International Monetair Fonds (IMF), de Eurogroep en de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zeggen het allemaal: de lasten op arbeid moeten omlaag en die 

op grondstoffen, emissies en vervuiling omhoog. Zo’n verschuiving van belastingen leidt tot een lager 

grondstoffengebruik, minder CO2-uitstoot en minder vervuiling. Anderzijds stimuleert het de 

competitiviteit en leidt het tot meer en vooral ook groenere jobs.56,57 Het Departement Leefmilieu, 

Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid deed in 2014 een verkenning naar groene belastingen om 

de fiscaliteit effectief en efficiënt te vergroenen in Vlaanderen en nam hierin, behalve milieumaatregelen 

op het vlak van energie, materialen, gebouwen en mobiliteit, ook consumptie en arbeidslasten in mee.58 

 

 

 
Een rechtvaardige groene taxshift: hogere lasten op grondstoffen, emissies en vervuiling en lagere lasten op arbeid. © Ex’tax 

 

 

 

 

                                                   
54 De milieugerelateerde belastingen lopen door drie eerder genoemde types van belastingen (arbeid, vermogen, consumptie), zie 
figuur 4. 
55 OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
56 Nederlandstalig filmpje over de taxshift van het ACV: https://www.youtube.com/watch?v=oyfLYrmgcj0    
57 De Nederlandse organisatie Ex’tax pleit voor een hogere belasting op grondstoffen en lagere lasten op arbeid. Engelstalig 
filmpje over de taxshift van Ex’tax: https://vimeo.com/40582647   
58 Arcadis, in opdracht van de Vlaamse Overheid - Departement LNE (2014) Vergroening van de fiscaliteit 
(http://bit.ly/1LtyGmp) 

https://www.youtube.com/watch?v=oyfLYrmgcj0
https://www.youtube.com/watch?v=oyfLYrmgcj0
https://vimeo.com/40582647
http://bit.ly/1LtyGmp
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Als gevolg van zo’n taxshift zullen sommige jobs verdwijnen, maar jobs in bijvoorbeeld de 

arbeidsintensieve hersteleconomie, onderhoud en reparatie kunnen een opmars maken. Diensten 

worden in verhouding immers goedkoper. Als grondstoffen duurder worden, worden ook mogelijk de 

eindproducten duurder. Maar – mits het juiste beleidskader - kunnen ze zo gemaakt worden dat ze 

langer meegaan. Er kan ook een verschuiving plaatsvinden van het bezitten van een product naar het 

afnemen van de functionaliteit van product, waarbij het product zelf in eigendom blijft van de 

verkooporganisatie. Dat kan uiteenlopende positieve en negatieve gevolgen hebben. Kansen zijn onder 

andere dat er minder, maar beter, gemaakte producten in omloop zijn die intensiever gebruikt worden 

en gemakkelijker te herstellen en te recycleren zijn en dat de klant op het einde van de rit minder betaalt 

voor producten die hij niet frequent gebruikt (bijvoorbeeld doe-het-zelf-materiaal). Een mogelijke 

bedreiging is dat de productaanbieder een monopolie verwerft omdat hij eigenaar blijft van kritische 

materialen die in een gesloten kringloop circuleren (bijvoorbeeld de zeldzame materialen in een 

autobatterij). Het is dus van groot belang om deze evolutie te sturen met een goed beleidskader. 

 

Materiaalkosten  
 

De materiaalkosten in de maakindustrie bedragen zo’n 40-60 procent van de totale kosten. Ze hebben 

bijgevolg een grotere impact dan de arbeids- of energiekost. Efficiënt materiaalgebruik is ongetwijfeld 

een belangrijke factor om kosteneffectief te produceren. Om te kunnen optimaliseren is kennis van het 

huidige materialengebruik en de daarmee gepaard gaande (verdoken) kosten vereist. 

 

Uit materialenscans blijkt dat gemiddeld 18 procent van de materialen verloren gaat. De bijhorende 

'verloren' kosten - aankoopkosten, fabricagekosten en afvalfacturen - bedragen gemiddeld 19 procent 

van de totale productiegerichte bedrijfskosten. 

 
Bron: http://blog.sirris.be/nl/blog/hoeveel-grondstoffen-en-waarde-glippen-onder-de-radar-uit-uw-bedrijf 

 

 

Het realiseren van een slimme taxshift, die groen en rechtvaardig is, is om minstens drie redenen 

complex:  

1. De bevoegdheden om belastingen te heffen zitten zowel bij lokale, Vlaamse als federale 

overheden.  

2. Een verschuiving van belastingen is niet zonder controverse. Hoewel er een brede 

overeenstemming is over het belang van de verlaging van de belastingdruk op werk, verschillen 

de meningen sterk over de concrete verdeling van de lasten (vermogen/consumptie). De 

milieubelasting en het idee om grondstoffen zwaarder te belasten (en zo duurzamere productie 

en consumptie te stimuleren) is een discussie die hier doorheen loopt. 

3. Het veranderen van het belastingsysteem betekent ook dat we moeten opletten dat we de 

inclusieve samenleving versterken en de sociale zekerheid (pensioenen, ziekte- en 

werkloosheidsuitkering, kinderbijslag…) niet ondermijnen. In het huidige systeem wordt de 

sociale zekerheid in belangrijke mate gefinancierd door werkgevers- en werknemersbijdragen 

die gekoppeld zijn aan het inkomen uit arbeid. De uitdaging is dan ook om allerlei ongewenste 

sociaal-economische effecten te voorkomen en gewenste gevolgen te versterken. 

http://blog.sirris.be/nl/blog/hoeveel-grondstoffen-en-waarde-glippen-onder-de-radar-uit-uw-bedrijf
http://blog.sirris.be/nl/blog/hoeveel-grondstoffen-en-waarde-glippen-onder-de-radar-uit-uw-bedrijf
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3  

A&M stimuleert een overheidsbeleid dat inzet op 

rechtvaardige groene investeringen en een groene 

taxshift 

 

A&M gelooft dat we voor een rechtvaardige groene economie nood hebben aan een degelijk 

overheidskader dat de gewenste geldstromen organiseert en stimuleert. Dit veronderstelt onder andere 

een herziening van het belastingsysteem en sturing van investeringen tot een situatie waarbij duurzame 

productie en consumptie, en de hier aan gelinkte arbeid, worden gestimuleerd en milieubelastende 

activiteiten en de uitputting van grondstoffen worden ontmoedigd.  

 

De overheid kan via financiële en niet-financiële prikkels de economie stimuleren om rechtvaardiger en 

groener te worden. A&M verkent het pallet aan overheidsinstrumenten en brengt 

investeringsopportuniteiten ter bevordering van een rechtvaardige groene economie onder de aandacht. 

Onze rol is het wijzen op consequenties van de inzet van economische overheidsinstrumentarium en op 

zoek te gaan naar sociaal aanvaardbare en milieubesparende alternatieven. Daarnaast biedt het 

economische overheidsinstrumentarium ook kansen in de realisatie van onze andere strategische 

doelstellingen (de realisatie van groene jobs en het bevorderen van meer zeggenschap).  

 

De herziening van het belastingsysteem is de andere focus van A&M. Er bestaat vandaag de dag geen 

enkele Vlaamse of Belgische organisatie die een verschuiving van belastingen op arbeid naar milieu op 

een sociaal rechtvaardige wijze actief verkent en promoot. A&M is bij uitstek geplaatst om deze rol op 

zich te nemen. Met haar positie en expertise kan A&M het idee van een rechtvaardige groene taxshift bij 

de milieubeweging en de vakbonden doen leven en, met en via hen, aan draagvlak in de samenleving 

bouwen. Bij verschillende stakeholders in de samenleving is er de erkenning dat deze verschuiving 

noodzakelijk is, maar het ontbreekt aan inspiratie, integratie en aan concrete voorbeelden. Er is ook nog 

koudwatervrees en angst omdat het gebrek aan een systematische aanpak weleens kan leiden tot meer 

lasten in plaats van verschuiving van lasten en omdat een verschuiving meestal ook andere 

verdelingseffecten heeft (er zijn winnaars en verliezers). 

 

Door publicaties, opinievorming en debatten verwerven we steun voor het idee dat het fiscaal-

economische systeem een sterke transitie behoeft. Vakbonden, milieubeweging, maar ook bedrijven en 

overheden nemen we mee in onze ideeën over een duurzame en rechtvaardige taxshift.  
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OD 3.1 A&M toont hoe de overheid richting kan geven aan 

rechtvaardige groene investeringen  

 

We verkennen het pallet aan (economisch) overheidsinstrumentarium en gaan op zoek naar sociaal 

aanvaardbare en milieusparende alternatieven voor milieuvervuilende overheidssubsidies en -

verloningstechnieken. We stimuleren via de publieke opinie en andere organisaties dat het debat over 

het investeringsbeleid van de overheid verder wordt opengetrokken naar een groenere én socialere 

insteek.  

Acties 

 We nemen deel aan de activiteiten van transitie-arena’s zoals Plan C, waar het economisch 

overheidsinstrumentarium aan bod komt. 

 Via een campagne of project, welke we samen met een van onze partners uitwerken, brengen we 

een specifiek element onder de aandacht van de publieke opinie. 

 We volgen de divestment-discussie59 en wijzen daarbij onder andere op het belang van 

herinvesteringen door onder andere overheden in gewenste activiteiten, zowel op sociaal als op 

milieugebied. 

Indicatoren 

 Jaarlijks organiseren we minstens één campagne die toont hoe de overheid richting kan geven 

aan rechtvaardige groene investeringen. 

 

  

                                                   
59 Wereldwijd komt anno 2016 een divestment campagne op gang, die overheden en instellingen oproept om niet langer te 
investeren in energiebronnen die de klimaatverandering verder aanzwengelen. 
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OD 3.2 A&M toont hoe fiscale uitdagingen en opportuniteiten 

kunnen bijdragen aan een rechtvaardige groene economie 

 

A&M legt vanuit haar thematische insteek een verbinding tussen arbeids- en ecofiscaliteit. We verkennen 

voorstellen voor een geïntegreerd verhaal van de taxshift, dat bijdraagt aan de vergroening van onze 

economie en het versterken van het aantal jobs en de kwaliteit daarvan. Hierbij wordt ook expliciet 

rekening gehouden met de sociale impact van zo’n taxshift. Dit betekent dat de verdeling van de lasten 

op een rechtvaardige manier moet gebeuren (de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten) en dat de 

financiering van onze welvaart (onder andere sociale zekerheid) niet in het gedrang komt. 

 

Met onze ideeën spreken we milieubeweging, vakbonden en de publieke opinie aan om steun te 

genereren voor een sociale vergroening van het belastingsysteem. 

Acties 

 We werken samen met fiscaal en economisch experts, om de mogelijkheden beter te 

doorgronden. 

 We werken samen met een scriptiestudent om het geïntegreerde verhaal van de taxshift te 

verkennen. 

 Onze vorming over de taxshift en ecofiscaliteit, oorspronkelijk ontwikkeld voor 

vakbondsafgevaardigden, wordt doorontwikkeld om een bredere doelgroep te informeren over 

de sociale en ecologische kansen van een taxshift. 

 Via debatten en/of studiedagen brengen we de taxshift onder de aandacht van sociale en 

ecologische organisaties en het brede publiek. 

 Via een campagne brengen we het gedachtegoed van Ex’tax (NL) naar België. 

Indicatoren 

 Een scriptiestudent heeft onder onze begeleiding een onderzoek gedaan naar het geïntegreerde 

verhaal van de taxshift. 

 Een inhoudelijk beleidsdossier over de taxshift is openbaar beschikbaar via de website van A&M. 

 Verschillende stakeholders maken gebruik van onze informatie en nemen onze ideeën over. 

 Jaarlijks organiseren we minstens één campagne waardoor het debat over een sociale en groene 

taxshift verder wordt opengetrokken.  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING  4  

A&M groeit door tot een impactvolle, zichtbare en 

professionele organisatie 

 

Arbeid & Milieu is een organisatie met jarenlange ervaring als verbinder van de sociale thema’s van de 

vakbonden en de ecologische strijd van de milieubeweging. Met dit beleidsplan voor de jaren 2017 tot en 

met 2021 slaan we de weg in naar een organisatie die zich verder verdiept in deze thema’s. Als 

kennisorganisatie is het belangrijk dat we zichtbaar zijn. Zonder zichtbaarheid zullen we onze 

doelgroepen niet (voldoende) bereiken en zullen we over het hoofd worden gezien als waardevolle 

samenwerkingspartner door overheid en andere (middenveld)organisaties. Aan de basis van dit alles ligt 

een professionele fundering: een organisatie die inhoudelijk, organisatorisch en financieel sterk staat.  

 

Met deze vierde strategische doelstelling beschrijven we hoe we de komende vijf jaar onze interne 

organisatie versterken om ons verder te ontwikkelen tot een impactvolle, zichtbare en professionele 

organisatie.  
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OD 4.1 A&M versterkt haar boodschap door samen te werken 

met andere organisaties, academici en overheid 

 

Onze missie staat in het teken van verbinding: we laten zien dat een rechtvaardige én ecologisch 

verantwoorde economie hand in hand kunnen en moeten gaan. In het verzamelen, verspreiden en 

toepassen van kennis hierover zullen we dan ook altijd op zoek gaan naar relevante partners om onze 

boodschap mee uit te dragen. Want we zijn er van overtuigd dat we verandering alleen kunnen 

realiseren als we krachten en expertise bundelen.  

 

Onze meest voor de hand liggende partners zijn de vakbonden en de milieubeweging. Zij voeden en 

bewaken het respectievelijk sociale en ecologische luik van onze werking. We werken ook actief samen 

met andere partijen in het onderzoeken van bepaalde thema’s of organiseren van activiteiten, zoals met 

onderzoeksinstituut HIVA van de KU Leuven, Stichting Innovatie & Arbeid, OVAM of Coopkracht. Waar 

opportuun gaan we ook partnerschappen aan met organisaties uit Brussel en Wallonië. 

Acties  

 We werken actief samen met Bond Beter Leefmilieu en de vakbonden aan minimaal één van 

onze acties. 

 We gaan in gesprek met (potentiële) partners over gemeenschappelijke doelstellingen en 

werken samen aan projecten. 

 We zijn actief lid van relevante netwerken en koepels (zoals Transitienetwerk Middenveld, 

Netwerk Bewust Verbruiken, Bond Beter Leefmilieu, Klimaatcoalitie). 

 We gaan ad hoc samenwerkingen aan om activiteiten (die relevant zijn voor onze werking) van 

partners mee te ondersteunen. 

Indicatoren 

 Eind 2017 hebben we een overzicht van de relevante actoren in ons werkveld en de 

mogelijkheden tot het aangaan van samenwerkingen. 

 We hebben een breed en actief netwerk dat bestaat uit milieuorganisaties, 

werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, 

transitie-arena’s en overheden. 

 We organiseren onze projecten, campagnes en activiteiten altijd in samenwerking met minstens 

één andere organisaties. 

 Andere organisaties benaderen ons als dé partner voor samenwerking bij projecten op het 

snijpunt van milieu en arbeid. 
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OD 4.2 A&M communiceert kwalitatief en toegankelijk naar de 

buitenwereld 

 

Als kenniscentrum willen we onze boodschap over een rechtvaardige groene economie aan een brede 

doelgroep verspreiden. Actieve en doelgroepgerichte communicatie is hierbij essentieel.  

 

Waar we zeker op inzetten in de periode 2017-2021, is het vergroten van onze digitale aanwezigheid. Via 

onze website publiceren we artikels en opiniestukken, kondigen we activiteiten aan en bieden we een 

documentatiecentrum aan over groene jobs. Ook werken we aan onze zichtbaarheid naar buiten toe 

door, proactief en op vraag, op andere websites en in fysieke bladen te publiceren.  

 

In het driemaandelijkse AM Magazine laten we een ruim scala aan thema’s gelinkt aan de rechtvaardige 

groene economie aan bod komen met onze dubbele bril: arbeid en milieu. A&M koestert het magazine, 

maar stelt zich de vraag hoe gewenst het is om het magazine in gedrukte vorm uit te blijven brengen. Dit 

zullen we aan het begin van de beleidsperiode onderzoeken. Het uitgangspunt hierbij is dat de unieke 

insteek van de artikels behouden blijft, de vorm waarin dit het beste kan gebeuren zal worden 

onderzocht.  

Acties 

 We stellen een gedetailleerd communicatieplan op, dat zo nauwkeurig mogelijk wordt 

uitgevoerd. 

 We werken aan een verbetering, zowel qua gebruiksgemak als qua nieuwswaarde, van de 

websites www.a-m.be en www.groenejobs.be. 

 We maken ons online documentatiecentrum www.groenejobs.be gebruiksvriendelijk en 

aantrekkelijk. 

 We starten met een digitale nieuwsbrief. 

 We publiceren onze artikels, opiniestukken en interviews  op externe online platforms. 

 We zijn actief en zichtbaar op sociale media. 

Indicatoren 

 Aan de basis van onze communicatie ligt een communicatieplan.  

 We hebben minimaal 1.000 abonnees op AM Magazine en nieuwsbrief. 

 De bezoekersaantallen van de websites www.a-m.be en www.groenejobs.be nemen ieder jaar 

toe. 

 Jaarlijks worden minimaal drie van onze artikelen op externe media (website / nieuwsbrief) 

gepubliceerd. 

 We scholen onszelf intern bij met de juiste competenties om kwalitatief en toegankelijk te 

communiceren. 

 

 

  

http://www.a-m.be/
http://www.a-m.be/
http://www.groenejobs.be/
http://www.a-m.be/
http://www.groenejobs.be/
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OD 4.3 A&M voert een duurzaam financieel beleid 

 

A&M ontvangt anno 2016 structurele subsidies van de Vlaamse en federale overheid en een 

projectsubsidie van de Europese Unie. Om haar toekomstplannen zeker te stellen en haar doelen te 

kunnen verwezenlijken, is een uitbreiding van haar middelen noodzakelijk. A&M zal gedurende de 

gehele beleidsperiode blijven inzetten op fondsenwerving en, waar passend, een vergoeding vragen voor 

geleverde diensten aan derden. 

Acties 

 We verkennen alternatieve inkomstenbronnen. 

 We zetten in op (inter)nationale projectoproepen. 

 We verspreiden ons portfolio onder potentieel geïnteresseerden. 

Indicatoren 

 We dienen minimaal twee projectaanvragen in per jaar.  

 Vanaf 2018 realiseren we jaarlijks minstens één projectsubsidie naast de structurele subsidies. 

 We vinden voldoende middelen om onze doelen te verwezenlijken. 
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OD 4.4 A&M biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van 

haar medewerkers 

 

Het kernteam van A&M werkt vanuit een horizontale organisatiestructuur waarin samenwerking, 

openheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Om deze sfeer te stimuleren worden 

alle medewerkers aangemoedigd zich persoonlijk te ontwikkeling en wordt voldoende aandacht besteed 

aan teamontwikkeling. 

Acties 

 De uit te voeren taken worden verdeeld op basis van competenties en persoonlijke 

ontwikkelplannen van medewerkers. 

 Medewerkers nemen deel aan, voor hen relevante, vormingen. 

 Jaarlijkse evaluatie- en functioneringsgesprekken tussen coördinator en andere medewerkers en 

tussen coördinator en voorzitter. 

 We organiseren een jaarlijkse teamdag. 

Indicatoren 

 Elke medewerker neemt jaarlijks deel aan minstens één vorming of opleiding die relevant is in 

het kader van zijn/haar werkzaamheden. 

 Medewerkers geven aan voldoende ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling in 

hun job te hebben.  
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6. Financiering 

Begroting 2017 

 

Op de volgende pagina´s wordt de begroting voor 2017 weergegeven. Hiermee wordt een indicatie 

gegeven van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten van Arbeid & Milieu gedurende de beleidsperiode 2017-

2021. 

Inkomsten 

Onze voornaamste inkomstenbron is een structurele subsidie van de Vlaamse regering, departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Ook ontvangen we jaarlijks een (relatief) kleine subsidie van de 

federale overheid (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 

Leefmilieu). In 2017 ontvangen we tevens het laatste deel van de Europese subsidie voor het Horizon 

2020 project Save@work.  

We hebben anno 2016 meer dan 600 abonnees op ons AM Magazine. De opbrengsten van het 

abonneegeld, inclusief het lidgeld van een aantal sympathisanten, voldoen om de kosten voor het maken 

en verspreiden van het magazine te dekken.  

Personeelskosten 

De grootste kostenpost van A&M is 2,6 VTE aan personeelskosten. 0,5 VTE van deze kosten zijn tot eind 

september 2017 gedekt door de EU subsidie van het Horizon 2020 programma. In onderstaande 

begroting zijn deze loonkosten echter berekend voor heel 2017, omdat het behoud van de grootte van 

het kernteam noodzakelijk is om de ambities van dit beleidsplan te realiseren. Om dit te kunnen 

financieren, en in de toekomst het kernteam uit te kunnen breiden, zetten we actief in op het vinden van 

aanvullende (project)subsidies. Ook zal A&M in de komende beleidsperiode actief werk maken van het 

verzekeren van andere (structurele) inkomstenbronnen. Tot op heden heeft A&M weinig ingezet op 

inkomsten uit diensten aan derden. Het huidige beleidsplan leent zich er voor om deze piste te gaan 

verkennen.  

Overige kosten 

De overige kosten die A&M maakt gaan, behalve naar huur en overige gebruikelijke administratieve 

kosten, naar het organiseren van activiteiten en campagnes. Het budget hiervoor is relatief klein. Ook 

hiervoor zullen we in de komende beleidsperiode actief op zoek gaan naar aanvullende 

(project)subsidies en alternatieve bronnen van inkomsten, zodat we voldoende middelen hebben om 

onze doelstellingen te realiseren. Het optimaliseren van onze online communicatiekanalen zal in eerste 

instantie worden gefinancierd uit een eerder opgebouwde reserve specifiek bestemd voor ICT. 
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Toelichting

I. € 196.341,73 Bedrijfsopbrengsten

70 € 9.000,00 Verkoop goederen

€ 9.000,00 verkoop AM Magazine

€ 0,00 Verkoop diensten

€ 0,00 Sponsoring/Partnership

€ 0,00 Huur

€ 0,00 Lidgelden

73 € 181.341,73 Subsidies (overheden)

€ 0,00 Steden/gemeenten

€ 0,00 Provincie

Vlaamse overheid:

€ 120.000,00 - structurele subsidie enveloppe financiering

€ 0,00 - niet structurele subsidie

€ 7.500,00 Federale Overheid

€ 0,00 Brussels Gewest

€ 33.841,73 Europa Horizon 2020 Save@work

€ 20.000,00 Andere Nog te verzilveren

€ 0,00 Steun (privaatrechtelijk)

€ 5.000,00 Ondersteuning tewerkstelling

€ 5.000,00 VIA middelen

€ 1.000,00 Lidgelden

€ 1.000,00 Lidgelden leden (zonder BTW)

€ 0,00 Giften

74 € 0,00 Door te storten subsidies

€ 0,00 Bijdragen

€ 0,00 Diverse

II. € 198.957,73 Bedrijfskosten

€ 0,00 Inkopen

€ 0,00

Wijziging in voorraad : toename (+), 

afname (-)

61 € 10.000,00 Huur

€ 10.000,00 huur kantoorruimte

€ 0,00 Onderhoud en herstellingen

€ 15.700,00 Leveringen aan de organisatie

€ 2.600,00

organisatie 

studiedagen/persconferentie/evenementen

€ 1.600,00 secretariaatkosten

€ 200,00 telefonie, internet

€ 900,00 kantoorbehoeften

€ 400,00 verzending

€ 100,00 druk en layout

Andere Opbrengsten (niet-btw plichtig)

B. Diensten en diverse goederen

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Omzet (btw-plichtige activiteiten)

Minimummodel beleidsplan - A&M 2017
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€ 100,00 documentatie (aankoop publicaties)

€ 2.400,00 communicatie en promotie

€ 9.000,00 AM magazine

€ 1.500,00 Vergoedingen aan derden

€ 1.500,00 sociaal secretariaat

€ 600,00 Lidgelden/ bijdragen

€ 0,00 Representatiekosten

€ 410,00 Verzekeringen brand, BA,omnium, reis,diefstal….

€ 2.500,00 Verplaatsingkosten binnenland, buitenland, cambio, co2 compensatie

€ 12.850,00 Diverse Save@work

62 € 115.169,20 Bruto lonen

€ 99.226,89 brutolonen

€ 7.586,83 vakantiegeld

€ 8.355,48 eindejaarspremie

€ 32.973,99 Werkgeversbijdragen rsz wg

€ 6.754,54 Andere personeelkosten

€ 713,27 AO verzekering

€ 3.377,94 soc abon

€ 2.163,33 maaltijdcheques

€ 500,00 interbedrijfsgeneeskundige dienst

€ 0,00 toevoeging en terugname vakantiegeld

63
€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

64
€ 0,00 Belastingen en taksen

€ 0,00 Niet aftrekbare btw

€ 0,00 Door te storten subsidies

III.
-€ 2.616,00

IV.
€ 100,00

V.
€ 50,00

VI.
-€ 2.566,00

E. Waardevermindering op voorraden, 

bestellingen in uitvoering, vorderingen

Algemeen resultaat

Financiële kosten

Financiële opbrengsten

Bedrijfsresultaat

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

vaste activa

G. Andere bedrijfskosten

F. Voorzieningen voor aan te gane risico's en 

kosten
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LNE subsidie 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe we in 2017 de subsidie van LNE gaan aanwenden voor onze 

werking. Per doelstelling is aangegeven welk percentage van het toegekende subsidiebedrag wordt 

ingezet ter realisatie van desbetreffende doelstelling. De hieronder vallende kosten zijn een combinatie 

van de personeelskosten (hoeveel uren er ten behoeve van deze doelstelling worden besteed) en 

werkingskosten voor bijvoorbeeld het organiseren van debatten of uitbrengen van publicaties. Deze 

verdeling is gebaseerd op het jaarplan 2017 en zal gedurende de volgende beleidsjaren, waar nodig, 

worden bijgewerkt. 

 

 

Volgnummer 
operationele doelstelling 

% aanwending LNE 
subsidie in 2017 

OD 1.1 10 

OD 1.2 20 

OD 1.3 5 

OD 2.1 5 

OD 2.2 10 

OD 2.3 10 

OD 3.1 10 

OD 3.2 13 

OD 4.1 2 

OD 4.2 8 

OD 4.3 5 

OD 4.4 2 
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7. Totstandkoming van het beleidsplan 

Verkennende fase (voorjaar 2015) 

In de eerste helft van 2015 zijn er meerdere verkennende gesprekken gevoerd tussen de toenmalige 

coördinator van A&M, de vakbonden, milieubeweging en Transitienetwerk Middenveld over het herzien 

van de koers van A&M. Hier werden reeds de conclusies getrokken dat A&M geen unieke speler meer is 

als samenwerkingsplatform, maar wel een unieke positie als thematische organisatie heeft. Toen werden 

enkele eerste besluiten genomen, waaronder de verbreding van de doelgroep en de rol als 

kenniscentrum met een praktische focus.  

Startfase (oktober - november 2015) 

Met de komst van de nieuwe coördinator van A&M (oktober 2015) werd de aftrap gegeven voor het 

ontwikkelen van het beleidsplan. Tussen oktober 2015 en mei 2016 kwam de Raad van Bestuur (in de 

rol van beleidsteam) zes keer samen om input te leveren. Er was tevens regelmatig bilateraal contact 

tussen de leden van de RvB en de coördinator. Tussen september 2015 en mei 2016 nam de coördinator 

van A&M deel aan het vormingstraject Beleidsplan 2017-2021, georganiseerd door BBL.  

Gegevensverzameling (december 2015 - februari 2016) 

Samen met het beleidsteam, de intersyndicaal milieuverantwoordelijken en enkele externe partners 

werd een SWO-ART analyse uitgevoerd (december 2015). De ideeën en uitdagingen werden besproken 

met stakeholders (bedrijfsleven, middenveld, stuurgroep, academici; december 2015 - februari 2016). In 

februari 2016 werden tijdens een stakeholdersmeeting vier mogelijke focusgebieden voor A&M 

besproken. De input werd gebruikt om de thema’s af te bakenen. 

Aanvullend op de SWO-ART analyse hebben we artikels en rapporten met betrekking tot ons domein 

gelezen. Ook evalueerden we bij de deelnemers van de bedrijfsbezoeken onze werking en zichtbaarheid.  

Visie, missie en doelstellingen (maart - mei 2016) 

De daarop volgende maanden werden heel wat uren besteed aan het schrijven van het beleidsplan. Visie, 

missie, themabeschrijvingen en doelstellingen werden geformuleerd, bediscussieerd, geherformuleerd 

en uiteindelijk geredigeerd tot het eindresultaat wat nu voor u ligt. 

Vaststelling beleidsplan (juni 2016)  

De Raad van Bestuur keurde op 31 mei 2016 het A&M Beleidsplan 2017-2021, inclusief begroting en 

jaarplan 2017, goed. Op dinsdag 14 juni 2016 keurde ook de Algemene Vergadering het A&M Beleidsplan 

2017-2021, inclusief begroting en jaarplan 2017, goed. 

 

Veel dank aan allen die hielpen bij het tot stand komen van dit beleidsplan! 

 


