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Circulaire economie: 

een vakbondsthema?



52%

25%



“We zijn helaas

naar een 

Amerikaans model 

geëvolueerd 

waarbij het belang 

van de 

aandeelhouders 

primeert en de druk 

groot is om enkel 

op de volgende 

kwartaalcijfers te 

focussen” – Chris 

Serroyen, hoofd 

studiedienst ACV



Impact op 

tewerkstelling



Vlaanderen:

27.000 nieuwe jobs in 2020 
SUMMA (Steunpunt Duurzaam 

Materialenbeheer)

Impact op tewerkstelling en jobinhoud

MAAR: Kanttekening:

Verhaal van winnaars 

en verliezers!



Delfstofwinning



(maak)industrie



Detailhandel



Afvalsector



Uitputting van grondstoffen



Onderhoud



Hersteleconomie



Recyclagesector



‘Verliezende’ bedrijven en sectoren zullen zich moeten zich moeten 

aanpassen en anticiperen op de komst van de circulaire economie 

Bv. Afvalsector  Urban Mining

Bv. maak-industrie  evolutie naar herstel en product-dienstsystemen



Meer circulaire economie = toekomstbestendig

• Minder afhankelijk van grondstoflanden

• Minder materiaalkosten = kostenbesparend 
(snoei in materialen, niet in jobs!)

• Lokale verankering van jobs

– Urban mining, herstellen, hergebruik, recyclage, 
dienstensector,… = lokale jobs



Voor wie zijn de nieuwe jobs? 



Vakmensen/ sociale economie

onderhoud en reparatie van apparaten en in de 

dienstverlenende sfeer

Kortgeschoolden

demontage- en recyclage

Hooggekwalificeerden

• Producten herdenken in functie van circulaire 

economie: ecodesigners

• Bv. bouwsector: De materialenverkenner of 

productieverkenner gaat continu op zoek 

naar innovatieve bouwoplossingen die minder 

materiaalintensief zijn en uit meer 

gerecycleerd materiaal kunnen worden 

vervaardigd. 









Rol voor ecofiscaliteit!

ZWEDEN:

• BTW op herstellingen: 25%  12%

• Creatie van jobs voor 

laaggeschoolden



Impact op jobinhoud



• Jobinhoud zal vaker veranderen 

Bv. werknemer in bedrijf dat gasleidingen boort en legt  voorzieningen 

installeren voor opwekken van thermische energie

Bv. algemeen: werken met nieuwe installaties

• Andere jobinhoud hoeft niet per se gepaard te gaan met veel 

opleiding …

...Maar vaak wel: belang van levenslang leren, inzetten op permanentere 

vorming & opleiding



Impact op veiligheid en 

gezondheid





Treinbouwer Bombardier: verkeerde plaatsing 
herinstallatie afzuiging en filteren lasdampen





Besluit: een vakbondsthema?

• Onvoldoende werkgevers liggen er van 

wakker

• Winnaars én verliezers

• Impact op veiligheid en gezondheid en

jobinhoud

• Bewaken van de kwaliteit van de jobs



Kunnen vakbonden een rol 

spelen?



2007 - Duitse vakbond, overheid, onderzoeksinstellingen, 

werkgeversorganisaties …

Netwerk rond het efficiënt gebruik van hulpbronnen 

(grondstoffen, energie, materialen)

Doel: hulpbronnenefficiëntie in ondernemingen promoten 

 win-winlogica: verlagen milieu-impact én productiekosten 

 extra tewerkstelling door

- minder besparingen op arbeid

- focus op innovatie & investeringen



Ellimetal



Nyrstar



‘Odense Steel Scheepswerf’ (Denemarken)

• 8.000 jobs op de helling

• Offshore hernieuwbare energie

• Competenties aanwezig of bijscholen



Rol vakbonden?

 Eis je plaats aan de onderhandelingstafel op om nare gevolgen te 

voorkomen (sterke rol voor (sociale) innovatie), of om te zorgen voor voldoende 

randvoorwaarden (bv. opleiding)

“Het is als vakbondsafgevaardigde onze plicht om toe te zien dat 
BASF – als energie-intensief bedrijf - genoeg investeert en 

innoveert op milieuvlak. Al is het maar omdat we anders niet lang 
zullen overleven, met de druk die Europa ons op dat vlak oplegt.” 



Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk 

(CPBW)

 Veiligheid en gezondheid

 Milieuzaken

Ondernemingsraad

 Investeringsbeleid van de onderneming

Opleidingen

Outplacement







• www.a-m.be

• Nieuwsbrief

• Facebook.com/arbeidenmilieu

• Vlaanderen circulair (http://www.vlaanderen-circulair.be)

• Milieumedewerkers vakbonden

Meer weten?

http://www.a-m.be/
http://www.vlaanderen-circulair.be/



