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Philippe Roman, doctor in de economie, heeft opmerkelijke 
argumenten ontwikkeld ten voordele van een wenselijke sa-
menleving in een post-groeifase, zowel op milieuvlak als maat-

schappelijk. Voor hem is er niet slechts één piste voor transitie, maar 
wel meerdere zienswijzen die moeten convergeren en elkaar verster-
ken, maar ook kritisch moeten evalueren. "Men mag niet vergeten dat 
een economie die op milieuvlak en sociaal duurzaam is, een economie 
is die voor degelijke jobs zorgt en zo min mogelijk maatschappelijke 
schade berokkent; daarbij moeten we accepteren dat productiviteit 
niet langer de hoofdbetrachting is."

ALLIANTIE WERKGELEGENHEID-LEEFMILIEU
Onder die nieuwe economische modellen vindt men de circulaire eco-
nomie. Het Brussels Gewest heeft tussen 2011 en 2015 de Alliantie 
Werkgelegenheid-Leefmilieu in het leven geroepen; de hoofdbedoe-
ling was de duurzame regionale economie dynamiseren (milieuvrien-
delijk, koolstofarm, …).

De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu heeft zich geconcentreerd 
op vier sectoren: bouw, water, duurzame voeding, evenals grond- en 
afvalstoffen. 

In 2016 heeft het Gewest zich gelanceerd in het GPCE (Gewestelijk 
Programma voor Circulaire Economie).

Het GPCE streeft drie grote doelstellingen na:
• bijdragen tot het creëren van tewerkstelling
• het verankeren van de economische activiteit in Brussel
• de milieudoelstellingen omvormen tot economische kansen

Sommige sectoren werden bepaald in functie van hun belang in de 
Brusselse economie, hun potentieel inzake jobcreatie en hun mili-
eu-impact (inzake uitstoot met broeikaseffect). Het zijn de sectoren 
van de duurzame bouw, grond- en afvalstoffen, logistiek, handel en 
voeding.

ACTIES OP HET TERREIN
Tijdens het panel 's namiddags zijn verschillende organisaties/onderne-
mingen komen uiteenzetten wat er in onze bedrijven mogelijk is inzake 
alternatieve economie.
Om zijn kernactiviteiten te kunnen financieren is Spullenhulp actief in de 
recyclage van kledingstukken en meubels.
Ondernemingen zoals Desso (productie van tapijttegels) en Réconfort+ 
(sociale coöperatieve, gespecialiseerd in eco-renovatie) hebben aange-
toond dat de productiewijze wezenlijk deel kan uitmaken van de circu-
laire economie. 

Andere vormen werden ook toegelicht, zoals de positieve economie 
van Poseco (Positive Economy Centre), en de deeleconomie zoals 
bij de groep Poult, die een managementcultuur heeft ingevoerd die 
streeft naar autonomie en samenwerking van alle werknemers.

EN DE VAKBONDEN?
Die veranderingen zullen op diverse manieren de activiteitensectoren 
beïnvloeden. In sommige sectoren zal sprake zijn van jobcreatie, in 
andere van jobverlies. Als vakbond moeten we erover waken dat de 
transitie naar nieuwe vormen van economie gepaard gaat met zo min 
mogelijk maatschappelijke schade. En dat de reconversie van jobs en 
van werknemers via gedegen opleidingen verloopt.  

Yael Huyse

Afgevaardigden die meer wensen te vernemen over de circulaire 
economie, kunnen een brochure aanvragen via yael.huyse@aclvb.be.

Brussel heeft zijn gewestelijk 
programma voor circulaire economie
Getuigen de nieuwe economieën echt van meer 

solidariteit en respect voor mens en milieu? Die vraag 

stond centraal tijdens het 11de forum van BRISE, het 

BRussels Intersyndicaal netwerk voor SEnsibilisering 

rond Milieu.

Réconfort+ doet woningrenovatie waarbij onder meer gebruikgemaakt wordt 
van natuurlijke materialen, met behulp van innoverende en ecologische 

technieken.


