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BRUSSEL 

Wanneer het initiatief om actie te ondernemen niet van 
de werkgevers komt, kunnen de werknemersvertegen-
woordigers wel iets in beweging zetten. Het is in die 

optiek dat het Brise-netwerk (Brussels Intersyndicaal netwerk voor 
Sensibilisering rond Milieu) in 2007 een intersyndicale werkgroep 
heeft opgericht: de Kyoto-groep. Afgevaardigden uit verschillende 
sectoren komen er bijeen voor vormings- en informatiemomenten 
en er worden ervaringen uitgewisseld tussen délégués uit uiteenlo-
pende sectoren rond milieuthematieken in het werkmilieu.  

REFLECTIEBASIS
Gedurende meer dan 10 jaar activiteit werden tal van onderwerpen 
uitgediept. Er waren tussenkomsten van experten, bedrijfsbezoe-
ken, deelnames aan studiedagen, seminaries, en uitwisselingsmo-
menten over de praktijken in de verschillende bedrijven. Die ver-
scheidenheid aan acties laat de afgevaardigden toe de thematieken 
vanuit diverse hoek te benaderen en hun eigen expertise te ont-
wikkelen.
"De Kyoto-groep vormt een solide reflectiebasis dankzij de thema-
tieken die we aansnijden, samen onderzoeken en die gestoffeerd 
worden met de uitwisseling van ervaringen, wat dus een veel co-
herenter en juister debat in de onderneming oplevert", aldus Eddy 
Van Oosthuijze (afgevaardigde bij AXA).

ALLERLEI ACTIVITEITEN
In 2018-2019 had de groep een voorstelling van de nieuwe versie 
van het label ecodynamische onderneming (zie verder) en heeft hij 
een kritisch advies opgesteld dat werd overgemaakt aan Brussels 
Leefmilieu. Er vonden studiedagen plaats gewijd aan actuele on-
derwerpen, zoals de energiearmoede in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest, de digitalisering van de economie, de kwaliteit van het 
stadswater en andere. Een bezoek aan het Brussels rioolnet, aan 
een afvalverwerkingsbedrijf … Andere activiteiten staan dit jaar 
nog op stapel. 

Als je werkt in een van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest, 
een mandaat uitoefent als afgevaardigde in het CPBW of de OR en 
geïnteresseerd bent in de milieuproblematiek in je bedrijf, aarzel dan 
niet om contact op te nemen voor meer inlichtingen en om eventueel 
deel te nemen in de Kyoto-groep. Mail naar yael.huyse@aclvb.be  

Yael Huyse

NIEUWE VERSIE VAN HET LABEL
ECODYNAMISCHE ONDERNEMING

Het Brussels milieulabel ‘ecodynamische onderneming’ kreeg 
een nieuw jasje. Het label valoriseert de ondernemingen die ac-
ties op het getouw zetten om de impact op het milieu te doen 
dalen, ongeacht of dat nu inzake mobiliteit is of afvalbeheer, 
voeding, enz.

De nieuwe versie is een digitale versie. De aanvraag van het 
label gebeurt via de website https://www.ecodyn.brussels. Het 
is eveneens een tool voor de werknemersvertegenwoordigers. 
Een afgevaardigde die actie wil onder-
nemen voor een beter milieubeleid in 
zijn of haar onderneming, kan op 
de website een overzicht van best 
practices vinden.   

Het milieu, het klimaat, de strijd tegen vervuiling … het zijn hot items. We vragen aan de burgers om ermee 

begaan te zijn, hun gedrag aan te passen, hun eetgewoontes te veranderen, enz. De bedrijven hebben ook 

wettelijke verplichtingen, maar vaak zouden ze meer kunnen doen.

Kyoto-groep

Als vakbonden zich inlaten
met het milieu


