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Bij onze keuze laten we ons best 
door volgende criteria leiden : 

• Lokaal, vers en seizoensgebon-

den

• Natuurlijk en volkoren (kant-en- 

klaargerechten vermijden /

brood, rijst, deegwaren)

• Producten afkomstig uit de 

Korte Keten

• Biologisch (zonder pesticiden)

• Sober (milieuvriendelijk)

• Zonder meststoffen of  

schimmelwerende middelen

In onze winkelkarretjes liggen 
producten uit alle hoeken van de 
wereld. De rijkdom van het voed-
sel dat we innemen en de verspil-
ling stroken niet langer met het 
respect voor het milieu en onze 
reële behoeften: we leven in een 
maatschappij waar het aantal 
personen dat last heeft van over-
gewicht, of zelfs zwaarlijvigheid 
steeds toeneemt.
• Ons moderne voedselmo-

del is gebaseerd op verspilling 

van niet hernieuwbare fossiele 
brandstoffen en zoetwater. 

• Het leidt boeren naar de af-
grond. Elk kwartier verdwijnt in 
Frankrijk een landbouwbedrijf. 

• Het vernietigt de biodiversiteit. 
75% van de eetbare variëteiten 
is de laatste 100 jaar verdwenen. 

• Het gebruik van pesticiden ver-
schraalt de bodem en zorgt 
voor steeds meer personen die 
lijden aan ziektes zoals neuro-
logische aandoeningen, kanker, 

diabetes, steriliteitsproblemen 
en misvormingen van de foetus. 

• Het is tevens verantwoordelijk 
voor de ontwrichting van onze 
maatschappij en voor sociale 
ongelijkheden.

Door haar impact op het milieu, 
de maatschappij en de gezond-
heid wordt voeding ongetwijfeld 
een symboolsector die de komen-
de jaren resoluut de weg van de 
verandering zal moeten inslaan.

Definitie problematiek 



Acties (individuele en/of collectieve) 

Milieu- en vakbondsuitdagingen

1. Werkgroep oprichten.

2. Stand van zaken opmaken. (Welke voedingsproduc-
ten biedt de onderneming aan?)

3. Zich documenteren (is de voeding die ons voor-
geschoteld wordt milieuvriendelijk, geschikt voor de 
werknemers en voor onze gezondheid? Wat zijn de 
mogelijke alternatieven?)

4. Werknemers en directie sensibiliseren en informe-
ren over de impact van onze voedingsgewoonten op 
de planeet en op onze gezondheid.

5. Project rond duurzame voeding lanceren met de 
keuken of de leverancier. Bio week - Oxfam ontbijt - 
Biomanden aanbieden.

6. Collega’s maandelijks de seizoenkalender voor groen-
ten en fruit bezorgen, inclusief een paar receptjes.

7. Actie voeren rond snacks, snoep- en drankauto-
maten.

8. Actie voeren binnen de overlegorganen

ACTIES BINNEN HET CPBW

• Een enquête onder het personeel houden waarin 
wordt gepeild naar de tevredenheid over de kan-
tines en naar de verwachtingen; kennis in termen 
van duurzame voeding.

• Sensibiliseringsactie voorstellen.

ACTIES BINNEN DE OR

• Kostenanalyse opvragen van de kantine en/of le-
veranciers.

• Bestek opvragen.

• Analyse opvragen over voedselverspilling en keu-
kenafval.

• Aankoophandvest en verbintenis van producenten, 
distributeurs en leveranciers.

Als afgevaardigden hebben we te Brussel een grote rol 
te vervullen. Samen kunnen we bepalen wat we in de 
kantines voorgeschoteld krijgen. We kunnen ook wegen 
op de voedselketens, de productiewijzen en kiezen voor 
producten die voldoende waarborgen bieden over het 
gebruik van middelen, voor de gezondheid, de arbeids-
omstandigheden en het respect voor het levend wezen 
(respect du vivant). We kunnen werknemers ook sensi-
biliseren rond een gezonde en duurzame voeding, voor 
zichzelf en voor de komende generaties. 

INTERNE ACTOREN 

•	 Bedrijfsleiding

•	 Keukencommissie

•	 Afgevaardigden	van	de	werknemers

•	 Werknemers		

EXTERNE ACTOREN

•	 Cateringdienst	die	de	bedrijfsmaaltijden	
levert

•	 De	andere	bedrijven	op	de	site

•	 Producenten	en	landbouwers	

•	 Facilitatoren	(bioforum,	coduco)

De	 wetgeving	 inzake	 hygiëne	 en	 voedsel-
veiligheid,	milieu,	veiligheid	van	de	tafelge-
noten.

Het	 decreet	 inzake	 milieuverantwoordelijk-
heid	van	onderneming.

Syndicale driehoek laten werken;

 » Het CPBW dat over de ruimste bevoegd-
heden beschikt inzake milieu;

 » De OR door de financiële impact (aanko-
pen, besparingen);

 » De VA in geval van conflict (afwijzing bin-
nen CPBW en OR) of voor het onderhan-
delen over ecologische alternatieven.

Actoren

Wetgevende aspecten:

Bevoegde paritaire organen



ETIKETTEN ONTCIJFEREN:  

Op basis van etiketten kan een aantal zaken worden 
beoordeeld: logos, labels, pictogrammen, samenstelling 
en herkomst van de voedingsproducten.

Logos en labels 

Bio-logo van de EU. Verplicht voor alle biologische 
voedingsproducten die binnen de Europese Unie zijn 
voorverpakt en geproduceerd.

Biogarantie© is het Belgische label voor producten die 
afkomstig zijn uit de Biologische Landbouw. Het staat 
op de meeste in België verkochte bio-producten. 

Meer over weten: www.bioforum.be – verkooppunten – 
logo en labels 

Het fairtrade label van Max Havelaar waarborgt de 
producenten uit het Zuiden een eerlijk inkomen en het 
naleven van zeer strikte sociale criteria en verplicht hen 
ecologisch te produceren.
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Een stapje verder

LINKS:

 » Bioforum 
biedt grootkeukens hulp aan, waarbij geleidelijk 
aan gebruik wordt gemaakt van biologische 
producten  
www.bioforum.be
www.duurzamegrootkeukens.be

 » Leefmilieu Brussel
Om het eens te raken over een definitie van 
duurzame voeding, werkdoelstellingen en wer-
kingsprincipes.  
www.leefmilieubrussel.be
Om twee receptfiches per trimester te ontvan-
gen > particulieren > mijn voeding

 » Saveurs paysannes
fungeert als facilitator, die luistert naar proble-
men van landbouwers en naar de verwachtin-
gen van de consumenten.  
www.saveurspaysannes.be

 » Le début des haricots
Verenging die zich inzet voor de bescherming 
van het milieu. Het thema voeding is een van 
haar prioriteiten. 
www.haricots.org

 » Rabad (Netwerk van Brusselse actoren voor 
duurzame voeding)  
www.rabad.be

 » Rencontre des continents
Vereniging voor ontwikkelingseducatie over de 
eco-systemische impact van ons voedselmodel 
(«le jeu de la ficelle»).  
www.rencontredescontinents.be

 » Max Havelaar, Fair Trade
www.maxhavelaar.be

 » Coduco, begeleiding voor een duurzame voe-
ding (buiten de kantine) op de werkvloer.  
www.coduco.be

 » EFFAT
gids voor de economisch voordeligste offerte 
inzake Contract Catering  
www.contract-catering-guide.org

 » Ecoconso
Eten, een doodnormale zaak, of toch tenmin-
ste voor het merendeel van de bevolking uit de 
westerse wereld. 
www.ecoconso.be 

 » OIVO
Het documentatiecentrum van het OIVO verza-
melt en beheert sinds 1976 heel wat docu-
mentatie over alle aspecten inzake duurzame 
consumptie. 
www.oivo.be

»» www.mangerbouger.be

 » De internationale slow food beweging  
www.slowfood.com

DOCUMENTAIRES :

»» Je»mange»donc»je»suis»»
van Vincent Bruno

»» Notre»poison»quotidien»
van Marie-Monique Robin

»» Nos»enfants»nous»accuseront»
van Jean Paul Jaud

»» We»feed»the»world»»
van Erwin Wagenhofer

»» Solutions»locales»pour»un»désordre»
global»
van Coline Serreau

BRISE»wordt»gesteund»door»Leefmilieu»Brussel

Contact : info@brise-milieu.be
	 www.brise-milieu.be 

Deze»fiche»werd»opgesteld»door»de»«Kyoto-groep»»in»het»kader»van»het»Brussels»intersyndicaal»netwerk»voor»sensi-
bilisering»rond»milieu»(BRISE),»een»samenwerkingsverband»van»het»ABVV,»het»ACV»en»de»ACLVB»–»november»2009.


