Onderhandelen voor het milieu,

is ook onderhandelen voor de werknemers

ACLVB

ERALE VAKBOND

SYNDICAT LIBERAL

Een vakbondssteuntje in de rug nodig? Dan is er BRISE …
Milieuzorg maakt nu ook deel uit van de
vakbondsactie. Dit ingewikkelde en veelomvattende werkveld onder de knie krijgen,
is niet eenvoudig. Het vergt overtuiging en
overredingskracht.
Hoe krijg je dit nieuwe facet in de overlegorganen? Hoe neem je het op in de overeenkomsten? Hoe werk je het uit in je bedrijf?

van de drie vakbonden. Allen zijn ze overtuigd van de noodzaak om milieu-actie te
voeren in hun onderneming. De groep is
in de eerste plaats een interactief denk- en
doe-medium waar de afgevaardigden informatie uitwisselen over de mogelijkheden en
de struikelblokken bij acties in het bedrijf.
De groep vergadert maandelijks en:

Elke vakbondsafgevaardigde die ervan • luistert naar uiteenzettingen van deskundigen die technische thema’s (i.v.m.
overtuigd is dat de sociale dialoog ook milieuFGTB
CGSLB
CSC
milieu-problematiek) of strategische aszorg moet
ABVV
ACLVB omvatten, stelt zich deze zeer
pecten (beter inzicht in de werking van de
actuele vragen.
overlegorganen, prioriteiten bepalen in de
BRISE, het Brussels Intersyndicaal Sensibiagenda, argumenteren, …) belichten ->
liseringsnetwerk voor het milieu (ABVV, ACV,
zo wordt op meer dan een vlak deskunACLVB) kan je hierbij helpen.
digheid opgebouwd.
Sinds 2006 organiseert BRISE elk jaar vor• gaat ter plaatse in bedrijven om instruming om de afgevaardigden te bekwamen
menten (zoals bijv. de ecokaarten) uit te
in analyse en vakbondsactie rond milieuzorg
testen en zich te informeren over hoe
in de onderneming, zodat ze deze problebepaalde bedrijven sensibiliseringscammatiek op solide en geloofwaardige wijze in
pagnes hebben gevoerd of hun energiehet CPB en de OR kunnen aankaarten.
verbruik hebben verbeterd -> zo wordt
Binnen BRISE is de zeer dynamische
geëxperimenteerd en kennis uitgewisseld.
KYOTO-groep actief: een vijftiental afge- • ontwikkelt hulpmiddelen die de vakvaardigden uit verschillende sectoren (banbondsafgevaardigden bij sensibiliseringsken, verzekeringen, socialprofit, schoonma
acties kunnen gebruiken.
akbedrijven,ziekenhuizen, transport, …) en
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Wil je meer weten, wil je meewerken, wil
je de gebruiksklare hulpmiddelen of brochures, je vindt alles op onze website :
www.brise-milieu.be
SYNDICAT LIBERAL

De KYOTO-groep is er om je te helpen
bij initiatieven voor milieuzorg in je bedrijf.

