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Handelen voor het klimaat:  
 iedereen heeft er baat bij… 

De arbeiders een stem geven op de werkvloer 
Zowel voor de organisatie van het werk 
Als voor de vergroening van de bestaande jobs 
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Definities: 

“Economie”? 
= Het huishouden van de hele gemeenschap,  
 => een productiewijze met ingrijpen op de natuur, 
   ontginning van grondstoffen en energie... 
 => een bepaalde manier van verdeling van de vruchten 
  van die productie onder de mensen = “productieverhoudingen” 
 

“Duurzaam”? 
 => jaar in, jaar uit, ... eeuw in, eeuw uit... 
 => zonder verstoring van de eigen bestaansvoorwaarden 
  => voortdurende hernieuwing uit de natuur... 
  => blijvende sociale verantwoording... 



Tegenover wie ons verantwoorden? 

Welke plaats heeft een bedrijf in de samenleving? 
 => productie van goederen, diensten,... 
 => sociale gemeenschap van samenwerkende mensen  
 => een organisatorisch onderdeel van de maatschappij 
 

Wat hoor ik als milieucoördinator op de raffinaderij? 
 => "Onze eigenaars wensen 18 % return on capital" 
 => "Is de terugverdientijd minder dan 2 jaar ?" 
 => "Hoe veel is de boete om buiten specificatie te lozen ?" 
 

=> Conflict van belangen:  Tegenover wie zich verantwoorden? 
 => tegenover de "eigenaars" ? 
 => tegenover de gemeenschap van producerende mensen? 
 => tegenover de bredere samenleving? 
 



 

 
 

Meedenken op het werk? 

Soms worden arbeiders ook wel “medewerkers” genoemd…. 
Participatief Management… 
Kwaliteits systemen…. 

….. Maar géén medebeheerder over loon en werkvoorwaarden 

Dubbel aspect: 
Erkenning dat de arbeiders aan de bron liggen van de hele activiteit 
Blijvend bestaan van achterhaalde eigendomsverhoudingen 
 

Daarom nog steeds nodig: 
Vakbondsmensen  die stevig in hun schoenen staan.. 
Uitbouw van sterke vakbondswerking 



 

 
 

Preventief werken, is dat uit de mode? 

“Wegens een defecte locomotief, zal de trein van 
17u12,  22 minuten vertraging hebben. Gelieve 
ons te verontschuldigen…” 
Treinen laten rijden tot ze kapot gaan…. 
Door besparing op onderhoudspersoneel 
Door besparing op rollend materiaal… 

Twee doden bij Total door stoomontploffing 
Werken op een installatie in werking… 
Onderaanneming: “Slachtoffers nog niet geïdentificeerd”… 
Hoezo? En de heet werk vergunning?  …. 
 



Nadenken over preventie 

Omgaan met gevaren: 
Omgaan met problemen: 
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Waarnemen 
Waarschuwen 
Individuele oplossing 
Collectieve oplossing 
Gevaar wegnemen 
 

Ergonomisch denken 
Van op de tekentafel aanpakken 
Het hele plaatje bekijken 



Wegwerp is een slechte oplossing 

Koffietassen in de kantoren van de raffinaderij: 
Je kan boekhoudsters toch géén afwas laten doen?  
Teveel arbeidstijd… 
 En waarom ook de boekhouders niet? 

Koffietassen vervangen door plastiekbekers… 
Toch veel bijkomend afval, bekers slingeren overal rond… 
Niet milieuvriendelijk, nee toch?... 

Speciale verzameldoos om bekers terug te recycleren… 
Maar plastiek bekers zijn vervuild met koffie, melk en suikerresten… 
Hele zak ingezamelde bekertjes op de vuilniscontainer… 

Plastiek bekertjes afwassen? Om te recycleren? 
Was het niet beter dat iedereen een kom afwast? 

 

Besparen op arbeidstijd  leidt tot verspilling materiaal en energie... 
Hoed je voor absurde redeneringen! 



De draagkracht van de natuur 

Beperken van het grondstofverbruik: 

Klassieke redenering:  
Herbruik 
Recyclage 
Energierecuperatie 
Verbranding 
Storten 

Recyclage-economie: 
Herbruik als voorwerp 
Herbruik als component 
Herbruik als grondstof 

Ergonomisch ontwerp 
Ontmantel-industrie 
Kwaliteitsnormen 

Eerbiedigen van de kringlopen: 
Waterzuivering 
Luchtzuivering 
Composteren 



Nieuwe krachtsverhoudingen 
opbouwen: 



Activeren van het Comité 

Het comité is ook bevoegd voor alle milieuaspecten: 
Mobiliteit 

Eis collectief openbaar vervoer 
Tegen file-stress 
Voor betere lucht, minder stank en lawaai 
Voor betere gezondheid 

Energiegebruik 
Eis hernieuwbare energiebronnen 

Gebouwen 
Eis ergonomisch ontwerp 

Welzijn 
Eis vergroening 

Werkplaats 
Eis bijkomend productie – en onderhoudspersoneel 

 



 

 
 

Het middenkader als bondgenoot 

De milieucoördinator….. 
Het diensthoofd arbeidsveiligheid… 
De arbeidsgeneesheer… 

Tip: 
Zij hebben een wettelijke bevoegdheid… 
Ook voor ons een informatiebron…. 

 
De projectingenieurs… 
De onderhoudsmensen… 
De productiemanager… 

Tip: 
Speel in op hun beroepsfierheid… 

 



 

 
 
Goede verstandhouding op de werkvloer 

Bouwen aan een goede onderlinge  verstandhouding…. 
Tip van de petroleumarbeiders van Nynas: 

Zeg eens “goedendag” 
 

Eis eerbied, weiger het brullen van de baas… 
Tip van de shiftwerkers van BASF: 

Weiger allen tezamen nog een woord te zeggen 
tegen de blaffende baas 

 

Interims, arbeiders van onderaanneming… 
Tip uit vele bedrijven: 

Aan één zeel trekken.. Eis aanwerving… 



Versterking van de vakbond in de 
klimaatbeweging 



Vragen? 



Waterstof : algemeen aanwezig, goed gekend: 

Nu meestal vuile productie H2 met uitstoot van CO2 

870 à 1100 kg CO2 /kNm³ H2  Gemiddeld 90 ton CO2 per uur waterstof productie 

Vergelijk: in België per jaar: 7 ton CO2 /persoon =>  

Zuivere productie door elektrolyse van water 
2H2O => H2 + O2 




