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DE C I RCU L A I RE E CON OM IE ,

de paradigmashift komt eraan
Het intersyndicaal netwerk Brise volgt

werknemers – op het gebied van werk-

de evolutie van de economische mo-

gelegenheid, opleiding, dienstverlening

dellen en stelt vast dat de economie

of milieueffecten – en de nieuwe uitda-

nieuwe vormen aanneemt, die hope-

gingen voor de arbeidsorganisatie.

lijk socialer, inclusiever en circulairder
zullen zijn. Het huidige systeem komt

Er staat veel op het spel voor het Brus-

immers niet volledig tegemoet aan de

sels Hoofdstedelijk Gewest, waar jaarli-

behoeften van de burgers, zoals toe-

jks miljoenen tonnen materiaal worden

gang tot onderwijs, kwaliteitsvol werk,

in- en uitgevoerd. In een circulaire eco-

culturele

gezond-

nomie kunnen ze ter plekke opgeslagen

heidszorg en gezonde voeding. Het leidt

en gevaloriseerd worden en fungeren als

tot ecologische en sociale impasses.

grondstoffen voor het creëren van lokale

Daarom moeten we een model heruit-

en gevarieerde jobs. De strikte regels op

vinden dat niet steunt op het overmatig

het gebied van geplande veroudering en

gebruik van goederen en grondstoffen,

publiciteit zouden ook de druk op onze

de uitbuiting van werknemers, de ver-

grondstoffen moeten beperken.

voorzieningen,

nietiging van sociale netwerken en de
achteruitgang van het milieu.

Voor de vakbondswerking betekent de
circulaire economie – net als alle nieuwe

Op politiek niveau staat de circulaire

opkomende economische modellen –

economie momenteel bovenaan de

de uitdaging om ons aan te passen aan

politieke agenda in Europa en in het

nieuwe manieren van werken in onder-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het

nemingen en om te anticiperen op ve-

bijzonder dankzij het Gewestelijk Pro-

randeringen in de arbeidsorganisatie en

gramma

Economie

het sociaal overleg. Het intersyndicaal

(GPCE). Daarom wil Brise met deze bro-

netwerk Brise en zijn leden willen ervoor

chure dit concept verduidelijken voor

zorgen dat deze transitie naar een nieuw

alle vakbondsafgevaardigden en mili-

economisch model in overeenstemmi-

tanten. Het is ook de ambitie om beter

ng is met de waarden die wij verdedigen,

in te spelen op de kansen van dit nieuwe

zoals democratie, solidariteit, menselijk

paradigma

respect, emancipatie en gelijkheid.

voor

voor

Circulaire

ondernemingen

en

1. http://www.circulareconomy.brussels
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DE C I RCU L A I RE E CON OM IE ,

een nieuw economisch model
En wat als het systeem het mogelijk maakt om een product niet weg te gooien, maar te herstellen, recycleren, hergebruiken of de levensduur te verlengen vanaf het ontwerp? Dit concept staat centraal in de circulaire economie, die onze productie- en consumptiewijzen opnieuw wil bekijken om het
gebruik van natuurlijke grondstoffen te optimaliseren en de geproduceerde
hoeveelheid afval te beperken.

Van lineair naar circulair
« Produceren – consumeren – weggooien »: onze huidige productie- en consumptiepatronen zijn gebaseerd op een lineair model dat ernstige gevolgen heeft voor het milieu.

DE CIRCULAIRE ECONOMIE, EEN NIEUW MODEL VOOR MORGEN

VANDAAG HEBBEN WE EEN LINEAIR ECONOMISCH SYSTEEM

1
We delven
primaire
grondstoffen.

Uitputting
van natuurlijke
grondstoffen

2
We verwerken
die grondstoffen
in een product.

Vervuiling

3
Dit product
wordt even
gebruikt…

Geplande
veroudering

Uittreksel infografiek Avise / Say Yess

4

4
… en daarna
weggegooid.

Groeiende
afvalbergen

« Recupereren – produceren – consumeren – hergebruiken » : het principe van de circulaire economie is gebaseerd op een principe van circulariteit, dat producten ontwerpt
om lang mee te gaan en afval beschouwt als grondstof. Het vermindert de impact op het
milieu en beperkt de verspilling van natuurlijke grondstoffen.

DE CIRCULAIRE ECONOMIE, EEN NIEUW MODEL VOOR MORGEN

TWERPEN
DUURZAAM ON

ANDERS CONSUMER
EN

HET MATERIAAL
EEN NIEUW LEVEN GEVEN

PRODUCTEN EEN
NIEUW LEVEN GEVEN
Uittreksel infografiek Avise / Say Yess

Een systeem met gunstige effecten
Dit nieuwe economische systeem van handel en productie koppelt het verbruik van
grondstoffen los van de groei en beoogt een efficiënter gebruik van grondstoffen,
minder milieu-impact en meer welzijn.2

Zeven operationele gebieden
De circulaire economie heeft betrekking op een groot aantal sectoren en kan onderverdeeld worden in 7 complementaire productie- en consumptiepatronen die elkaar
aanvullen en versterken:

2. http://www.circulareconomy.brussels
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DE 7 GEBIEDEN VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE: NIEUWE PRODUCTIEEN CONSUMPTIEMETHODES VOOR EEN EFFICIËNT BEHEER VAN GRONDSTOFFEN

DUURZAME BEVOORRADING
Exploitatie-/ontginningsmethode van

Rekening houden met alle

RECYCLAGE
-

gehele levenscyclus vanaf het
ontwerp van een proces,
product of dienst.

ken, in een gesloten kring (soortgelijke producten) of open kring
(hergebruik in andere types
producten).

INDUSTRIËLE
EN TERRITORIALE
ECOLOGIE

HERGEBRUIK, HERBE
NUTTING & HERSTEL
Goederen die niet meer
beantwoorden aan de
behoeften van de eerste
gebruiker opnieuw in het
economisch circuit brengen; onderdelen van nog
werkende
afvalproducten
herstellen of demonteren;
goederen herstellen.

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
Nagaan wat we nodig hebben, ecologische producten
kiezen, deze producten beter gebruiken en de verpakkingen en gebruikte producten sorteren voor de recyclage.

Industriële organisatiemethode die wordt toegepast door meerdere
economische operatoren
op hetzelfde grondgebied
voor een optimaal beheer
materiaal en energie).

FUNCTIONELE
ECONOMIE
Voorrang geven aan het gebruik boven
het bezit en de diensten rond het product
verkopen in plaats van het product zelf.
Bron: Orée http://www.oree.org/index.html
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VE RWAC H T E VO O RDE LE N

voor de werkgelegenheid
Met een sterkere verankering van de activiteiten in het gebied, met nieuwe beroepen, nieuwe producten en nieuwe diensten in diverse sectoren lijkt de ontwikkeling van de circulaire economie een groeisector voor de werkgelegenheid. Maar zoals bij elke transitie zal ook de arbeidsmarkt veranderen: sommige
banen zullen verdwijnen, nieuwe banen zullen ontstaan.

Een meer lokale economie
Terwijl er in Europa nog steeds banen verloren gaan door de delokalisatie van bedrijven, is een van de grootste troeven van de circulaire economie voor werknemers juist
het bevorderen van het principe van de ‘lokale verankering’ en het stimuleren van de
territoriale dynamiek om de impact van de handel en productie te verminderen. Dat
is ook het doel van de projectoproep Be Circular, die niet alleen de ontwikkeling van
projecten in de circulaire economie ondersteunt, maar ook de jobcreatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevordert.

Nieuwe jobs
Dankzij de circulaire economie zouden er in 2030 in Europa drie miljoen banen kunnen
bijkomen: dat blijkt uit een studie in opdracht van de Europese Commissie, die het enorme
potentieel van dit nieuwe economische model onderstreept4. Voor België hebben we het
over 100.000 nieuwe jobs dankzij de groei van de circulaire economie5.
Hoe kan de circulaire economie bijdragen aan jobcreatie of duurzame jobs?
• Een van de belangrijkste doelstellingen van de circulaire economie is het voorkomen van ‘verspilling’: dit geldt ook voor human resources, doordat leerlingen, studenten, werkzoekenden en werknemers een kwaliteitsvolle job kunnen vinden en
behouden in het gewest.
• De circulaire economie leidt tot het ontstaan van nieuwe beroepen, die de ontwikkeling en de verwerving van nieuwe vaardigheden vereisen: het onderhoud van
producten en diensten, het demonteren van materialen en producten aan het einde
van de cyclus, het klaarstomen voor hergebruik of het ontwerp en de realisatie van

3. http://www.circulareconomy.brussels
4. L’Europe sur la voie de l’économie circulaire :
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
5. Bronnen: FOD Economie, FOD Volksgezondheid
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nieuwe producten op basis van gerecupereerde materialen.
• Om een plaats te verwerven in een circulair systeem moet een onderneming haar
businessmodel op lange termijn anders opzetten: veerkrachtiger, beter afgestemd
op de markt. Op deze manier maakt het bedrijf een grotere kans om duurzame activiteiten en dus ook duurzame jobs te creëren.

Het voorbeeld van recyclage en afvalbeheer
De werkgelegenheid in deze sector6

tot nieuwe grondstoffen: in de vorm van

groeit al enkele jaren volop: 11,7% meer

hergebruikte producten en producten

werknemers tussen 2011 en 2016, waar-

die worden gerecycleerd tot nieuwe pro-

van 80% arbeiders en 90% zonder diplo-

ducten of tot energie. De recyclage- en

ma. En het aantal jobs in deze sector zal

afvalverwerkingsbedrijven spelen daar-

de komende jaren nog sterk stijgen door

om een cruciale rol in dit nieuwe model

de toename van de selectieve inzameling

en in het creëren van nieuwe jobs.

om afval te recycleren en te recupereren

Eerder diensten dan producten
Een goede manier om de impact van productie en consumptie te verminderen is het
aanbieden van een dienst in plaats van een product. Dit model is gebaseerd op de
functies van producten en vraagt de beschikbaarheid van vaak lokaal personeel.

Veelbelovende voorbeelden
Michelin stelt nu al voor aan zijn klan-

700 en 400 extra jobs en ze droegen bij

ten met een vrachtwagenvloot om kilo-

tot de ontwikkeling van een netwerk van

meters te kopen in plaats van banden,

lokale operatoren voor het onderhoud

net zoals Ricoh printvolumes verkoopt

en de herstelling van het materiaal en de

in plaats van printers. In Frankrijk cre-

voorzieningen.

ëerden deze oplossingen respectievelijk

6. Bron: studie van de vzw Go4Circle – Bedrijfsfederatie van de circulaire economie
https://go4circle.be
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Diverse sectoren
Met een budget van meer dan 3,3 miljoen euro ondersteunde de Brusselse regering sinds 2016 via projectoproepen al 70 bedrijven, start-up’s en kmo’s. De sectoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een circulair model variëren van
voedselproductie tot bouw, logistiek, recycling, design en handel7.

Sterk potentieel voor de bouwsector
In Brussel biedt de bouwsector de

kort aan geschoolde arbeidskrachten.

meeste werkgelegenheid, met 20.300

Toch vertegenwoordigt deze sector een

jobs voor 13.000 werknemers en ruim

enorm

7.000

versplin-

een transitie van lineair naar circulair

terde sector heeft veel te maken met

kan de bouwsector de huidige jobs ver-

sociale dumping. Er is een groot per-

duurzamen en werk aanbieden aan de

soneelsverloop en een terugkerend te-

Brusselaars.

zelfstandigen.

Deze

ontwikkelingspotentieel.

Met

© Foto Shutterstock

7. Bron: Leefmilieu Brussel
8. Zie: ‘De bouwsector in Brussel – Stand van zaken en vooruitblik: op weg naar een circulaire
economie’ – www.circulareconomy.brussels
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M IN D E R I M PAC T

op het milieu
Veel bedrijven werken al aan de vermindering van hun impact op het milieu
en van hun verbruik van natuurlijke grondstoffen. Maar het economisch basismodel blijft in wezen lineair, beginnend met de winning van grondstoffen
en eindigend met afval. Dat heeft dramatische gevolgen voor het milieu en
de uitputting van de grondstoffen. In alle stadia van het productie- en consumptieproces kunnen bedrijven dit model laten evolueren naar een circulaire economie, waardoor de impact ervan drastisch zal verminderen.

Minder grondstoffen, minder energie
De fase van het ‘ecologisch ontwerp’ integreert de milieubescherming al vanaf de
ontwerpfase van een product (goed of dienst) en beoogt op deze manier de milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus te verminderen: van de ontginning van
grondstoffen tot het einde van de levenscyclus, met inbegrip van de productie, de
distributie en het gebruik.

Tapijten gemaakt uit materialen op het einde van hun levensduur
De groep Desso produceert tapijten uit ma-

[...] over te stappen van een lineaire eco-

terialen die aan het einde van hun levens-

nomie (...) naar een circulaire economie.

cyclus zijn. De producent is van mening dat

In een circulaire economie worden pro-

producten vanaf het begin moeten worden

ducten dusdanig ontworpen dat aan het

ontworpen vanuit het oogpunt van hun re-

einde van hun levensduur de materialen

cyclage, zodat ze aan het einde van hun le-

eenvoudig kunnen worden gescheiden

vensduur “hergebruikt kunnen worden om

en worden hergebruikt of gerecycled. Zo

iets nieuws te creëren, om terug te keren

worden we meer winstgevend en wape-

naar de aarde of naar de industrie om daar

nen we ons op de lange termijn tegen

onbeperkt te worden gerecycleerd”.

grondstoffenschaarste. Ook voldoen we

Desso stelt: Het is ons streven om in 2020

we onszelf opleggen. »10

daarmee aan de strenge milieunormen die

9. Met de term ecologisch ontwerp bedoelt men de wens om producten te ontwerpen die
de principes van duurzame ontwikkeling en het milieu in acht nemen, die de voorkeur
geven aan het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, die geëxploiteerd worden met inachtneming van hun vernieuwingspercentage en die in verband worden gebracht met een
valorisatie van het afval die hergebruik, herstelling en recycling bevordert.
10. http://www.desso.be/over-desso/het-bedrijfsconcept
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Minder afval, meer grondstoffen
Niets gaat verloren, niets ontstaat, alles wordt verwerkt! Dat is het principe van de transitie naar een meer circulaire economie. Onze dagelijks geconsumeerde producten en
goederen bestaan uit grondstoffen, zowel primaire
(uit exploitatie en extractie) als secundaire (uit recycling). Als ze zijn geconsumeerd en aan het einde van hun levenscyclus zijn aangekomen, kunnen
deze producten of goederen vaak worden gevaloriseerd: door ze een tweede leven te geven of door
de grondstoffen waaruit ze zijn gemaakt terug te
winnen. Ons afval bestaat dus in de eerste plaats
uit afgedankte materialen en recycleerbare grondstoffen. Daarom impliceert de transitie naar een
circulaire economie ook een beter afvalbeheer.
© Photo Desso Tarkett

KA N S E N

voor bedrijven
Het circulaire model biedt niet alleen maatschappelijke kansen. Het zou wel
eens zeer winstgevend kunnen blijken voor bedrijven in termen van risicovermindering, winstgevendheid, innovatie en reputatie.

DE CIRCULAIRE ECONOMIE ZORGT VOOR

Het behoud van het klanten of
het aantrekken van nieuwe klanten

63

De vermindering van de productiekosten

51

Het creëren van nieuwe inkomsten

47

Een grotere betrokkenheid
van de werknemers
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Redenen waarom de circulaire economie de komende jaren een kans voor het bedrijfsleven biedt De resultaten van de eerste barometer van de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - september 2017.
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Bevoorradingsrisico’s beheren
De schaarste van grondstoffen is een realiteit waar elk bedrijf rekening mee moet
houden. De transformatie van afvalstoffen in grondstoffen stelt een bedrijf in staat zijn
bevoorrading veilig te stellen en te beschermen tegen al te grote schommelingen van
de aankoopprijzen. Het bedrijf zal dus minder afhankelijk zijn van zijn leveranciers van
grondstoffen en meer controle hebben over zijn brutomarge.

Productiviteitswinst
Het ecologisch ontwerp van de circulaire economie vertrekt vanuit de analyse van de
levenscyclus om het productontwerp te rationaliseren en de impact op het milieu te
verminderen. De hele productieketen wordt daarom herzien om de bronnen van afvalstoffen en energieverliezen te beperken. Door de productiefasen te optimaliseren,
verlaagt het bedrijf zijn energie- en productiekosten.

Innovatie en businessmodel
De circulaire economie moedigt bedrijven aan om hun productiemethoden te
transformeren en veranderingen van de consumptie- en gebruikspatronen van
hun klanten te ondersteunen. In een tijd waarin innovatie een belangrijk element
vormt voor het veilig stellen van het marktaandeel kan een herziening van het
businessmodel een concurrentievoordeel betekenen.

Inspelen op het groeiend milieubewustzijn van de consument
Het beperken van de milieu-impact is een echt aandachtspunt voor consumenten en
klanten. Vooral in het aankoopgedrag zien we bij een heleboel mensen een evolutie
ten voordele van duurzame ontwikkeling. De circulaire economie helpt bedrijven om
in te spelen op deze nieuwe behoeften en hun imago te verbeteren. Een circulaire
benadering versterkt de reeds gestarte initiatieven op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) en is een bron van differentiatie en concurrentievoordelen.

Nieuwe talenten aantrekken
Het nieuwe economische model van de circulaire economie trekt de mensen aan
die de wereld van morgen vormgeven en die heel bewust stilstaan bij de zin van hun
beroepsleven. Een duurzaam en verantwoord model wordt een bijkomend argument
om jonge medewerkers aan te trekken en te behouden.
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Nieuwe samenwerkingsmodellen ontwikkelen
Nieuwe circulaire modellen vereisen vaak nieuwe samenwerkingsvormen tussen particuliere spelers, de overheid en het middenveld. Ze zijn uniek en vaak plaatselijk verankerd, waardoor ze kunnen uitgroeien tot een moeilijk na te bootsen productiesysteem, dat de partners op lange termijn een concurrentievoordeel oplevert.

Hergebruik van constructiehout
De schrijnwerkerij Ferme Nos Pilifs

Die wordt verwerkt in allerlei vormen,

(maatwerkbedrijf) maakt voortaan ge-

van nestkastjes tot tuinhuisjes. Een

bruik van het houtafval dat afkomstig is

mooi voorbeeld van een vruchtbare

van de werven van Entreprises Jacques

samenwerking voor meer circulariteit!

Delens. Om het inzamelingsproces en

© Foto Atelier Nos Pilifs

het voorraadbeheer te
verbeteren zal Nos Pilifs investeren in metalen rekken voor op
de

bouwwerven.

De

vlottere inzameling en
ophaling van het hout
in deze opslagruimtes
zal de hoeveelheid ingezameld
nut

hout

en

herbe-

vergroten.

Nieuwe arbeidsorganisatie
De circulaire economie leidt tot een herziening van de organisatiemodellen, die flexibeler en efficiënter worden. Dit gaat soms gepaard met nieuwe werkruimten die het
welzijn op het werk verbeteren.

13

Nieuwe ruimtes, nieuwe organisatie
Voor de verhuizing van zijn hoofdkan-

tot een herziening van het hele werk-

toor deed Spadel een beroep op NNOF,

proces.

een bedrijf dat gespecialiseerd is in het
ontwerp en de transformatie van werkomgevingen volgens een circulaire
benadering. “NNOF recupereert, verbetert en recycleert al het oude meubilair van een bedrijf dat zijn inrichting wil
aanpassen. De designers zorgen ervoor
dat alles wordt getransformeerd.” Spadel wilde meer mogelijkheden en flexibiliteit creëren voor samenwerking en
een modernere werkomgeving. In het
One Table concept werken medewerkers rond één lange tafel waarrond
vergader- en werkruimtes liggen. Het
streven naar meer samenwerking en de
ontwikkeling van de teamgeest leidde

14

© Foto NNFO

Wat doet het gewest ?
Het GPCE in het kort
Het GPCE (Gewestelijk Programma voor

Hub Brussels (voorheen Impulse), Innovi-

Circulaire Economie) werd in maart 2016

ris en Net Brussel streeft het GPCE naar:

goedgekeurd door de Brusselse regering

• De omzetting van milieudoelstellingen in
economische kansen;

en is opgezet om het gewest van een lineaire economie naar een circulaire eco-

van een efficiënt grondstoffenbeheer wil

• De verankering van de Brusselse economie om zo veel mogelijk lokaal te
produceren, het aantal verplaatsingen
te verminderen, het grondgebruik te
optimaliseren en toegevoegde waarde
te creëren voor de Brusselaars;

het gewest zich profileren als een Eu-

• Het creëren van werk.

nomie te laten evolueren. In lijn met de
Strategie 2025 van de regering is het de
ambitie om de Brusselse economie te stimuleren. Door deze doelgerichte aanpak

ropees gebied dat een innovatief en baanbrekend overheidsbeleid voert ter onders-

De 5 prioritaire sectoren voor de gewes-

teuning van de circulaire economie.

telijke strategie voor de circulaire econo-

In samenwerking met Leefmilieu Brussel,

logistiek, handel en voeding.

mie zijn de bouw, grond- en afvalstoffen,

Laureaten Be Circular 2017 © Foto Leefmilieu Brussel
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DE C I RCU L A I RE E CON OM IE

en vakbondsacties

Als vakbondsafgevaardigde is het belangrijk om te begrijpen welke evolutie het bedrijf ondergaat bij de strategie van een circulaire economie en om
te garanderen dat de grote winst voor het bedrijf ook doorstroomt naar de
werknemers. De omslag naar een ander economisch model impliceert ook
andere procedures en een andere werkorganisatie, evenals nieuwe werkrichtlijnen. Deze aspecten vragen dus bijzondere aandacht.

Werkgelegenheid
De productiviteitswinst moet vooral vertaald worden in het behoud of het creëren
van kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen en in de investering in nieuwe materialen die het
werk vereenvoudigen en de werkgelegenheid op lange termijn ondersteunen. Het
gaat over de arbeidsplaatsen op alle hiërarchische en kwalificatieniveaus in het bedrijf. Wanneer deze winst grotendeels wordt herverdeeld onder de aandeelhouders of
wanneer het winstbeheer leidt tot een vorm van verarming, dan kunnen we niet meer
spreken over sociale vooruitgang.

Gezondheid
De principes van de circulaire economie kunnen bondgenoten zijn in de risicopreventie. Gevaarlijke producten worden vervangen door producten die minder schadelijk
zijn voor de gezondheid en het milieu, met inbegrip van de onderaannemers. Maar
de ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven toont veel
voorbeelden waarin het theoretische discours compleet afwijkt van de realiteit. Werknemers en vakbondsafgevaardigden moeten dus waakzaam blijven en erop toezien
dat de maatregelen op het terrein daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Regelgeving
De circulaire economie moet nog laten zien dat zij een reëel alternatief is en geen
marketingoperatie van de ‘groene economie’. Dat moet dus vertaald worden in regels
die worden herzien of versterkt op het gebied van sortering en handel in afvalstoffen.
Er moeten ook degelijke arbeidsnormen gelden in alle landen. We moeten vooral
goed toezien op de gezondheids- en veiligheidsaspecten van toekomstige voorzieningen, want de Europese Unie heeft de neiging om het programma voor administratieve vereenvoudiging REFIT aan te grijpen om tegelijkertijd de regels op het gebied
van gezondheid en veiligheid af te zwakken. We moeten dus de nieuwe regels niet
afwachten: we hebben de nodige instrumenten om te handelen en het is onze plicht
als vakbond en als burger om die actief te gebruiken.
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Innovatie
Werkgevers hebben geen exclusiviteit op innovatie in circulariteit. Sociaal overleg is
het ideale instrument om ideeën te testen en te bespreken, om de sociale impact op
werknemers te testen en om uiteindelijk te beslissen om samen een innovatief project
te dragen.

Behoefte aan informatie bij werknemers en overlegorganen
Het is de taak van het vakbondsteam om de projecten op het gebied van circulaire
economie die worden uitgevoerd in het bedrijf te volgen en om er een sterke sociale
dimensie in te integreren.
In de ondernemingsraad (OR):
Vertegenwoordigers in de OR hebben de mogelijkheid om zich te informeren en om
te handelen, door onder meer de volgende vragen te stellen:
• Is er een project op het gebied van circulaire economie voor onze onderneming?
• Zo niet, waarom zouden we de mogelijkheid en het potentieel daarvan niet onderzoeken?
• Als er wel projecten op tafel liggen, welke zijn dat? Welke verwachte effecten zullen zij hebben op de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden?
• Welke voorzieningen zijn er getroffen om na te gaan of de arbeidsomstandigheden in de sector verenigbaar zijn met de normen van degelijk werk?
• Op basis van de economische en financiële informatie die jaarlijks wordt behandeld in de OR: welke financiële ondersteuning wordt ontvangen via het gewest
voor de innovatie van de circulaire economie?
In het Comité voor de Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW):
De vertegenwoordigers worden uitgenodigd om na te gaan welke gevolgen de circulariteit van de productie heeft op de organisatie en de arbeidsomstandigheden door
bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen:
• Welke afvalstoffen produceren de activiteiten, wat zijn de kosten voor verwijdering en de mogelijkheden voor valorisatie?
• Wat zouden de gevolgen zijn voor de productie op het gebied van arbeidsrisico’s?
• Welke vervangende producten of materialen zouden in de plaats komen van
de gevaarlijke of schadelijke producten in de onderneming of in de productieketen?
• Wat is het huidige aandeel van de hernieuwbare energie in de productie en hoe
kan de onderneming dit verder ontwikkelen?
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In de vakbondsafvaardiging
De afgevaardigden hebben de mogelijkheid om de werknemers te informeren en om
na te denken over de eventuele impact van de werkorganisatie samen met de OR en/
of het CPBW.
• Zij kunnen:
• De werknemers informeren over het concept van de circulaire economie en de
mogelijke effecten daarvan;
• Onderhandelen over betere werkomstandigheden of aanpassing van het werk;
• Onderzoek doen naar de investeringen die winst of besparingen kunnen opleveren voor het bedrijf (water- en energieverbruik, verwerking van afvalstoffen);
• Navragen hoe de winst kan worden herverdeeld.

Vergadering Brise @ Foto Brise
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MEER WETEN
Over de circulaire economie
Ellen Mac Arthur Foundation - www.ellenmacarthurfoundation.org
Circle Economy - www.circle-economy.com
Programma BeCircular van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GPCE) www.circulareconomy.brussels
Synthese van het Europees beleid inzake de circulaire economie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_nl.htm
Association of Cities and Regions for sustainable Resource Management (ACR+):
www.acrplus.org
De resultaten van de eerste barometer voor circulaire economie in het Brussels Gewest
http://www.greentechbrussels.be/nl/gpce-de-resultaten-van-de-eerste-barometer-voor-circulaire-economie-in-het-brussels-gewest/
Programma Irisphere gefinancierd door het EFRO:
https://www.irisphere.be/nl/die-kreislaufwirtschaft.html

De standpunten van de bedrijfsfederaties
Go4 Circle - https://go4circle.be/
VBO - http://www.vbo-feb.be/publicaties/vbo-magazine-reflect---circulaire-economie-hefboom-voor-uw-bedrijf_2015-05-05/

De standpunten van de vakbonden
IndustriAll – European Trade Union - Laurent Zibell, An industrialised Circular
Economy An ambition for industrial trade unions in Europe - http://www.industriall-eu- rope.eu/Committees/IP/PolBrief/PB2016-03-CircularEconomyPolicy-EN.pdf
Rise – Balises pour une action syndicale durable http://www.rise.be/files/library/
Publications/Balises-pour-une-action-syndi- cale-durable/FICHE20-ECOCIRCU.pdf

MEER DOEN
Neem contact op met uw afgevaardigde bij Brise:
http://www.brise-environnement.be/-Onthaal-
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