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De afgevaardigden van het Woningfonds lieten aan de leden van de Kyoto-groep de passief-

constructies zien die hun onderneming bouwde. Die vormen een antwoord op sociale noden 

en milieubekommernissen.

De Kyoto-groep brengt afgevaardigden uit het Brussels Gewest van de drie vakbonden bijeen. 

Samen beschikken ze over expertise op milieuvlak en ze willen die nog uitbreiden om actie te 

ondernemen in hun bedrijf en in hun vakbond.

Houdt het milieu je bezig?

Kom dan bij de Kyoto-groep

S
inds 2007 hebben de afgevaardigden 

in de Kyoto-groep zich als gemeen-

schappelijke ambitie gesteld in de 

eerste plaats een interactieve denk- en ac-

tiegroep te zijn, waar ze onderling informatie 

uitwisselen over de kansen en hinderpalen bij 

het opzetten van bedrijfsacties. De groep wil 

afgevaardigden ondersteunen bij hun acties in 

de ondernemingen. 

Deelnemers die, om welke reden dan ook, 

geen milieuproject kunnen opzetten in hun on-

derneming, kunnen meewerken aan projecten 

van andere groepsleden. 

OP HET TERREIN

In 2016 staan acht halve dagen op het pro-

gramma. 

Wat heeA de Kyoto-groep dit jaar en vorig jaar 

al gedaan?

De afgevaardigden gingen naar de FOD Mo-

biliteit voor een uiteenzetting over de nieuwe 

vormen van arbeidsorganisatie. In het kader 

van de sensibiliseringscampagne rond de pro-

ductie en het wegwerken van afval bezochten 

ze het Sheraton hotel. Een verantwoordelijke 

gaf hun toelichting over het milieubeleid van 

het hotel, en meer in het bijzonder het beheer 

van voedsel en organisch afval.

De groep kreeg een initiatie in de kringloopeco-

nomie, en had een rondleiding in de lokalen 

van Mundo-B, een gebouw dat ecologisch ge-

renoveerd werd en waar tal van organisaties en 

bedrijven actief in de milieusector en sociale 

sector onderdak vinden.

ACTIEF VOOR PASSIEF

De Kyoto-groep toonde bijzondere belangstel-

ling voor de passiefconstructies van het Wo-

ningfonds. Het bezoek had een meervoudig 

doel: de afgevaardigden van het Woningfonds 

de kans bieden een aspect van hun onderne-

ming te laten zien, en sociale en milieudoel-

stellingen direct af te toetsen met het terrein; 

bovendien werden aandachtpunten tijdens 

een renovatie of bouw van bedrijfslokalen naar 

voor gebracht.

Nieuw verkozen afgevaardigden die ge-

interesseerd zijn, kunnen zich aansluiten. 

Info en contact: Yael Huyse, milieuadvi-

seur bij de Brusselse regionale van ACLVB: 

yael.huyse@aclvb.be. 


