Inspiratie

Boek

‘Lekker duurzaam naar het werk’
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FNV stimuleert krachtig de duurzaamheid bij zowel
huishoudens als bedrijven en organisaties. Niet door
subsidies of stimuleringsmaatregelen, maar door ‘groen’
als norm te stellen en de rekening neer te leggen bij de
vervuiler. Bedrijven zullen dus moeten gaan omschakelen
naar duurzamer produceren en consumeren.
Werknemers dragen ook een stukje verantwoordelijkheid
daarvoor. Daarom vindt de Vakcentrale het belangrijk
dat werknemers – naast een gezonde en veilige- ook
een milieuvriendelijke en zuinige werkplek krijgen.
Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
kunnen een belangrijke rol vervullen om dit op de agenda
te krijgen en ervoor te zorgen dat werknemers gehoord
worden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De
voorbeelden in dit boekje laten zien dat het kan. Laat je
inspireren!

Een duurzamere
werkplek is winst
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Als Abvakabo FNV staan wij voor veilig werk, veilig werk
voor de medewerkers, maar ook voor de omgeving. Besef
dat werk niet alleen het leveren van diensten is; er worden
grondstoffen ingekocht, energie verbruikt en restproducten
afgevoerd. Een duurzamere werkplek is winst, of je het nu
uit maatschappelijk of commercieel oogpunt bekijkt.
Het verheugt mij dat de deelnemers aan dit project een
bijdrage hebben geleverd aan de verduurzaming van de
eigen werkplek en ons leefmilieu. Een gezond leefmilieu
is niet alleen in ons belang, het is de toekomst voor onze
kinderen. Beste lezer bekijk dit Inspiratieboek en neem het
stokje over, als Abvakabo FNV steunen wij je hierbij!

FNV Bondgenoten onderschrijft het belang van ‘People,
Planet, Profit’. Duurzaamheid is, naast zorg voor het
leefmilieu, óók zorg voor goede werkomstandigheden
van mensen. Wij maken ons samen met onze leden sterk
voor ‘Gewoon Goed Werk’ in Nederland. Verschillende
bedrijven hebben daardoor meer oog voor duurzaamheid.
Maar ook wereldwijd timmeren we aan de weg. Onlangs
nog kaartten wij kinderarbeid in Turkije aan, evenals
gezonde werkomstandigheden en basisrechten bij UPS
in dat land en bij Unilever wereldwijd. Onze leden komen
daarvoor in actie. In dit Inspiratieboek kunt u lezen dat
onze leden en hun collega’s aan de slag zijn gegaan om
hun eigen werkplek duurzamer te gaan maken. Zoals één
van de deelnemers aan het project aangaf: “Bij ons bedrijf
is het ‘duurzaam werken zaadje’ gezaaid.”. Hopelijk
inspireren de verhalen in dit boekje ook u en zorgt dit voor
een duurzaam sneeuwbaleffect
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Duurzaam
Aan Het
Werk Met
De FNV

Inspiratie voor
duurzaam
werken
-

Ruim driekwart van de Nederlandse werknemers
vindt dat er in hun bedrijf meer aandacht aan
het milieu besteed moet worden. Daar is ook de
grootste energiebesparing te behalen, aangezien
70% van het nationale energieverbruik voor
rekening van bedrijven is. FNV Vakcentrale, FNV
Bondgenoten en Abvakabo FNV onderkennen deze
mogelijkheden tot verduurzaming van de werkplek
en hebben het project Duurzaam Werken opgezet.

-

Sinds januari 2009 ondersteunen de bonden zowel de werknemer in het algemeen,
als werknemersvertegenwoordigers en kaderleden specifiek ter verduurzaming van
hun werkplek. Bij de start van het project zijn in ruim vijftien organisaties, zowel uit
de markt- als publieke sector, pilots rondom duurzaam werken opgezet. Samen
met deze bedrijven hebben we praktische methoden ontwikkeld om de werkplek
te verduurzamen. Dit Inspiratieboek geeft een beeld van de ervaringen van twee
jaar Duurzaam Werken en biedt handvatten en inspiratie voor iedereen die met de
verduurzaming van zijn werkplek aan de slag wil gaan.

Vliegende
Start
Dit Inspiratieboek is de bundeling van alle producten en
ervaringen die we voor en met de focusorganisaties hebben
ontwikkeld en opgedaan. In dit boek vind je:

Stokje
Doorgeven
De focusorganisaties waarmee we de afgelopen periode
duurzaam aan het werk zijn gegaan zijn vanuit Bondgenoten
DSM (AGRO en Geleen), Corus, KLM, Yara Sluiskil BV,
Teijin Aramid BV, Sogeti Nederland BV, en Taxi Haas.
Vanuit Abvakabo doen Rechtbank Rotterdam, Stichting
Kinderpostzegels Nederland, ROVA NV, en het Raamwerk
mee. Ook de werkorganisatie van FNV zelf draaide als
pilot mee in het project. In deze focusorganisaties is hard
gewerkt om duurzaamheid binnen de organisatie op de
kaart te zetten. Met grote en kleine successen, soms tegen
de wind in hebben onze mensen in deze organisaties een
verandering in gang gezet. Met al hun ervaringen op zak is
het tijd het stokje door te geven: binnen de organisaties zelf
en aan nieuwe organisaties.

*

Praktische tools ter verduurzaming
van de werkplek;

*

Vragenlijsten en checks om de stand
van zaken in je organisatie in
kaart te brengen en energie voor
verduurzaming los te maken; en

*

Best practices en valkuilen uit de
focusorganisaties ter inspiratie
voor de te kiezen aanpak in je
eigen organisatie.

Alle instrumenten en verhalen zijn verzameld voor en door
voor verschillende typen werkplek: voor in de industrie,
winkel, transport, zorg, voor op kantoor, en voor wie
buiten werkt. Voor extra achtergronden en informatie over
Duurzaam Werken kun je terecht op de projectwebsite van
Duurzaam Werken www.duurzaamaanhetwerk.nl of bij je
bond.
Met deze boek in de hand kunnen nu ook andere
organisaties een vliegende start maken met het
verduurzamen van hun werkplek. Het project Duurzaam
Werken met het Inspiratieboek als eindproduct had niet
gemaakt kunnen worden zonder al het werk dat in de
pilotbedrijven is gedaan. Hartelijk dank daarom ook aan al
deze bedrijven!

Aan
De Slag!
-

Je wil je werkplek verduurzamen, maar waar te beginnen? Binnen het project Duurzaam Werken hebben
we verschillende praktische hulpmiddelen ontwikkeld
om meteen mee aan de slag te gaan. We hebben in
netwerkbijeenkomsten kennis en ervaringen uitgewisseld. Daarnaast hebben we ervaringen opgedaan met
de aanpak in verschillende typen organisaties. De eindevaluatie geeft inzicht in alle opbrengsten en leerpunten
van twee jaar Duurzaam Werken.
Alle instrumenten en ervaringen die bruikbaar kunnen
zijn bij het zelf aan de slag gaan met Duurzaam Werken
hebben we hier gebundeld. Hieronder geven we een
overzicht van al het beschikbare materiaal. Door middel van links binnen dit document kun je snel tussen de
instrumenten en artikelen navigeren.

Vragenlijsten

Ingrediënten
voor succes

Voor Duurzaam Werken zijn twee vragenlijsten ontwikkeld.
De eerste vragenlijst De tweede vragenlijst helpt inzicht
te krijgen op (wat je weet over) hoe duurzaam er in je bedrijf
gewerkt wordt, en waar de beste aangrijpingspunten zitten
om dat te verbeteren. Tegelijk helpt deze vragenlijst om over
enige tijd te kunnen meten of er daadwerkelijk verbetering
is opgetreden. Dit is handig om te weten of je inspanningen
effect hebben gehad.

“Je moet blijven
pushen”

Welke acties, initiatieven en maatregelen voor de
verduurzaming van de werkplek zijn het meest succesvol?
In de eindevaluatie met de focusorganisaties hebben we alle
ingrediënten voor succes geïnventariseerd.

Laat je inspireren!

Bedrijfsbezoek

Bedrijfsschouw

Tools
Op de website van Duurzaam Werken hebben we een
jaar lang tools verzameld. Deze tools bevatten concrete
tips en trucs om je werkplek te verduurzamen. Op de site
kun je ze doorzoeken op thema (energie, afval, vervoer,
inkopen en beïnvloeding) of type werkplek (industrie, winkel,
transport, buiten, zorg en kantoor). De tools blijven via de
site beschikbaar. Hier publiceren we een selectie van de
meest bruikbare tools.

Met de FNV Duurzame Werkplekcheck krijg je een
beeld van de mogelijkheden tot energiebesparing in je
organisatie. Het stimuleert tot nadenken en discussie over
energiegebruik en gedrag en is een goede manier om
het gesprek met collega’s te beginnen. Sommige vragen
vereisen misschien vervolgoverleg met inkoop, directie of
anderen. Let op dat energiebesparing niet ten koste gaat
van veiligheid op het werk (bijv. adequate verlichting) of
hygiëne (bijv. water).

“Duurzaam
Werken was
precies de steun
in de rug die ik
nodig had”

Bedrijfsbezoek

Verhalen

Hindernissen
en leerpunten
De weg naar een duurzame werkplek is lang niet overal een
makkelijke. Naast de successen levert twee jaar Duurzaam
Werken ook een hoop leerpunten op. In de eindevaluatie
delen de focusorganisaties de hindernissen die zij tegen zijn
gekomen. Leer van hun ervaringen en tips.

Iedere organisatie heeft zijn eigen verhaal. Zo ook onze
focusorganisaties. Geen verhaal van de focusorganisaties
lijkt op elkaar. Laat je motiveren en inspireren door de
verschillende praktijkverhalen van de deelnemers aan
Duurzaam Werken.

Ingredienten
Voor
Succes

Top 5 veranderingen door
duurzaam
werken
1. Het personeel is zich meer bewust ge		
worden van duurzaamheid. Er is 		
draagvlak gecreëerd.
2. Gedrag (licht uit, dubbelzijdig kopiëren,
bekertjes verzamelen, elkaar aanspreken).
3. Onderwerp op de agenda van OR 		
gezet / speciale werkgroepen opgericht.
4. De OR heeft meer kennis om naar de 		
plannen van de organisatie te kijken.
5. Er is aangetoond dat er steun is 		
voorde duurzaamheidsplannen 			
van het bestuur.

Duurzaam Werken Bij Het Raamwerk:

Springplank
naar een
duurzame
toekomst
-

Het Raamwerk meldde zich spontaan aan bij Abvakabo
voor het project. Ze gaven aan dat duurzaam werken bij
hen nog op een laag pitje stond. Na de startbijeenkomst
is samen gekeken hoe Duurzaam Werken bij het
Raamwerk kon worden geïntroduceerd. De OR heeft een
actieve rol gespeeld bij het uitzetten van de enquête en
het maken van een actieplan. De organisatie heeft deze
initiatieven omarmd en concrete maatregelen genomen
richting een duurzame werkplek.

Bewust worden
Veel mensen bij het Raamwerk waren al bezig met
duurzaamheid, voornamelijk thuis. Door de input van de OR
leden heeft duurzaamheid ‘een plek’ gekregen. Ze staan er
niet meer alleen voor. We zijn nu met velen. Via de nieuwsbrieven wordt iedereen op de hoogte gehouden en men
weet dat er naar elkaar geluisterd wordt. Door dit project is
de OR zichtbaarder geworden. Het heeft de OR handvatten gegeven om verder met het project te gaan. De manier
van denken is veranderd. We zijn meer bewust geworden
van het feit dat we duurzamer om kunnen en moeten gaan
voor de toekomst. De contacten met de andere organisaties waren ook interessant. De workshops waren informatief.
Wij hebben uit dit project gehaald wat voor onze stichting
bruikbaar was. Zo kan iedereen hier uit halen wat in zijn/haar
eigen bedrijf bruikbaar en toepasbaar is.

Wij gaan binnen Het Raamwerk door met duurzaam werken.
Iedere maand komt er een stukje in de nieuwsbrief van de
OR. Elke maand komt er een tip van de maand die gestuurd
wordt aan iedereen binnen Het Raamwerk. Onder alle mail
die de OR verstuurt komt te staan :

“Print niet alles wat niet nodig is,
denk aan het milieu.”

We blijven de medewerkers motiveren. We vragen ze ook
om te reageren en mee te denken. Daar komen vaak leuke
en interessante tips op binnen. We gaan ervoor zorgen dat
‘het levend blijft’. Het Raamwerk heeft het project Duurzaam
Werken als springplank gebruikt op weg naar een duurzame
werkplek. Nu maar ook in de toekomst!

-

De twee trekkers van het project bij het Raamwerk, Maaike van der Vlugt en Mark
Pebesma, kregen de informatie over Duurzaam Werken bij hun OR stukken en wilden
graag meedoen. Ze zijn beiden geïnteresseerd in het duurzaam omgaan met energie
en de aarde. Naarmate het project vorderde werden meerdere leden van de OR
enthousiast. Het is nu het project van de hele OR van Het Raamwerk.

Door gaan

Raamwerk

Top 5 nodig
voor de
toekomst
Gouden tips
Het Raamwerk
• Stuur een brief vanuit de OR naar de bestuurder
of leidinggevende.
• Geniet van elk resultaat, ook al is het klein.
• Hou een enquête.
• Doe de werkplekcheck.

1. Succesverhalen, van A tot Z inclusief 		
kostenplaatje; argumenten uit onderzoek.
2. Praktische tips, ideeën.
3. Proces tips, hoe motiveer ik, hoe time ik.
4. Bewuste mensen op de juiste plekken, in
het management, in de OR.
5. Meer bevoegdheden voor de OR op het
gebied van duurzaamheid.

DSM:

“Duurzaamheid
is meer dan een
lampje uitdoen,
het draait om
onze toekomst”
-

DSM staat in de top-tien van duurzame bedrijven, maar
op de werkvloer valt er nog het nodige te verbeteren.
Wim Dekkers kreeg voor elkaar dat duurzaamheid een
vast agendapunt werd op de vergaderingen van de or en
de veiligheidswerkgroepen van DSM. “Het bevorderen
van veiligheid op de werkvloer en duurzaamheid is
allebei een kwestie van gedrag.”

-

Het gaat heel goed met duurzaamheid bij DSM. Welnee, DSM doet er nauwelijks iets
aan. Twee stellingen die haaks op elkaar lijken te staan, maar eigenlijk allebei waar
zijn. Het chemische bedrijf staat al meerdere jaren hoog in de top-10 van de Dow
Jones Sustainability World Index, een ranglijst van 300 bedrijven uit 34 landen die
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. In 2004, 2005, 2006 en 2009 was DSM
zelfs het beste bedrijf in de chemische sector. Het terugdringen van CO2-uitstoot,
gebruik van minder milieubelastende materialen en stoffen, de ontwikkeling van tweede
generatie biobrandstoffen, deelname aan het Wereldvoedselprogramma van de
Verenigde Naties; het zijn allemaal activiteiten waar DSM hoge ogen mee gooit.
“Innovatie, het gebruik van de nieuwste technieken waarbij duurzaamheid een
grote rol speelt, is heel belangrijk bij DSM”, zegt Wim Dekkers, al jaren or-lid bij DSM
Limburg en zeer actief binnen FNV Bondgenoten. “Maar op de werkvloer staat het
denken over duurzaamheid nog in Wde kinderschoenen.”

Carpoolen
Mobiliteit, energieverbruik, afvalscheiding….Dekkers zou
willen dat DSM net zoveel aandacht had voor duurzaamheid
bij de dagelijkse werkzaamheden als voor het verbeteren van
de producten en productieprocessen, maar zo ver is het nog
lang niet. Neem mobiliteit: de gemiddelde DSM-medewerker
komt met de auto naar zijn werk.

“Er was busvervoer voor de DSM-medewerkers.
Er reden 75 bussen door heel Limburg. Maar
dat heeft DSM tien jaar geleden afgeschaft. En
eigenlijk wel terecht. Want er waren routes die
maar gebruikt werken door één persoon.”

DSM

Kan Dekkers zo’n beslissing nog wel volgen, dat ook
carpoolen zo goed als onmogelijk is, kan bij hem op minder
begrip rekenen.

“Als er meerdere mensen uit één ploeg uit
dezelfde plaats komen, is poolen vanzelfsprekend.
Maar dan worden de roosters weer veranderd en
valt zo’n clubje uit elkaar. Daar wordt bij het
roosteren niet op gelet. Daar kan ik heel kwaad
om worden.”
Ook het dagelijkse energieverbruik heeft niet de aandacht
die het zou moeten hebben, vindt Dekkers.

“Zuinig zijn met energie zou in de genen
van de medewerkers moeten zitten, maar onze
fabrieken verspillen energie, bijvoorbeeld omdat
men machines langer laat draaien dan nodig is”.
Er waren ooit wel ‘energiebewakingsprojecten’, zegt
hij, maar die leefden vooral in financieel zware tijden, als
iedereen doordrongen was van de noodzaak om geld
te besparen.

“Dat is allemaal weer weggezakt.”

Afvalscheiding
Dekkers ziet wat dat betreft een vreemde scheiding tussen
het leven op het werk en daarbuiten. Energie besparen is
thuis heel normaal, en thuis komt ook het plastic niet meer
tussen de aardappelschillen terecht. Maar plastic afval
scheiden gebeurt bij DSM niet.

”In de maatschappij zijn er allerlei
ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding,
maar binnen bedrijven doen we alsof de tijd
stilstaat.”

Niet dat bij DSM alles op de grote hoop komt. Er zijn
containers voor klein chemisch afval, voor asbestrestanten
en het ‘gewone’ restafval en organische stoffen worden
afgetapt. Maar medewerkers doen soms maar wat. Dekkers:

”Er zijn mensen die handschoenen met
chemicaliën tussen het restafval gooien.”

En dan stuurt Van Gansewinkel, het bedrijf dat het afval
van DSM ophaalt, zo’n container weer terug. “Over dat
soort dingen werd dus niet gepraat op de werkvloer. Niet
structureel.”

Het staat op
de agenda
DSM

Veiligheid en
duurzaamheid
Er zijn bij DSM Limburg dus genoeg zaken om aan
te pakken en Dekkers en twee collega’s gingen voor
Duurzaam Werken daarom aan de slag bij businessunit
DSM Fiber Intermediates op het Chemelotindustrieterrein in
Sittard. De grote vraag: hoe pakken we het aan? Dekkers
besloot om de vakbondsbestuurder erbij te betrekken.
Daarnaast zocht hij aansluiting bij de or, die via de ‘Eenheid
Vertrouwensmedewerkers’ nauwe contacten heeft met de
werkvloer.
Last but not least stelde hij duurzaamheid aan de orde in de
zogenaamde BBS-werkgroepen op de werkvloer. BBS staat
voor behaviour based safety, oftewel: veiligheid op basis van
gedrag. Doel van die BBS-werkgroepen is om de veiligheid
op het werk te vergroten door onveilig gedrag terug te
dringen. Die werkgroepen komen bij elkaar en praten over
problemen die door onveilig gedrag zijn ontstaan en doen
voorstellen voor verbetering.

“In die BBS-groepjes moest het gebeuren
vonden wij, want die hebben direct contact met
de werkvloer.”
Veiligheid en duurzaamheid hebben ook raakvlakken,
vindt Dekkers.

“Zowel het bevorderen van veiligheid als
duurzaamheid, heeft te maken met het gedrag
van mensen.”

Daar komt nog bij dat veiligheid een onderwerp is dat bij de
DSM-medewerkers al wel ‘tussen de oren zit.’

“Daarvan snappen mensen wel dat het
belangrijk is.”

Inmiddels is het gelukt om duurzaamheid op de werkvloer
bespreekbaar te maken. Het is een vast agendapunt bij
het overleg van de BBS-werkgroepen, net als bij de OR en
de VGWM-commissie. Energiebesparing, het terugdringen
van allerlei soorten afval en optimalisatie van het milieupark
zijn de eerste zaken die men wil aanpakken.. Dekkers is
tevreden met dit resultaat.

“Het grootste succes is dat we duurzaamheid
op de agenda hebben weten te krijgen in die
overlegstructuren. Want dat is niet gemakkelijk in
zo’n grote organisatie als DSM.”
Hierbij heeft hij veel aan het project Duurzaam Werken gehad.

“Ik ben veel met duurzaamheid bezig, maar ik
voelde me wel een beetje een roepende in de
woestijn. Het belang van het project zit hem
voor mij dan ook niet zo zeer in technische
kennis. Voor mij waren de bijeenkomsten
belangrijk omdat je elkaar daar kan prikkelen en
inspireren. Dat mag ook niet verloren gaan. Want
duurzaamheid wordt heel belangrijk. In de hele
maatschappij, dus ook in bedrijven.”
Wat Dekkers betreft, gaat het om niet minder dan een revolutie.

”We hebben een industriële revolutie achter de
rug, een ICT-revolutie en de nieuwste revolutie
draait om duurzaamheid. Dat heeft invloed op ons
hele leven en op onze maner van werken. Dat
gaat uiteindelijk veel verder dan eens een lampje
uitdoen. Het gaat om onze hele toekomst.”

Gouden tips
DSM
• Breng in kaart wat de tekortkomingen zijn
op het gebied van duurzaamheid in je 		
bedrijf en breng structuur aan in wat je wilt. 		
In het wilde weg roepen om meer 			
duurzaamheid werkt niet
• Betrek de vakbond en de or bij je plannen
• Sluit aan bij bestaande overlegstructuren
• Wissel kennis uit met gelijksoortige bedrijven
en organisaties, wie weet heeft een ander al 		
een oplossing gevonden voor een probleem 		
waar jij ook mee zit
• Om het vol te houden: houd voor ogen dat je
een voorbeeldfunctie hebt; als jij iets voor elkaar
krijgt, kunnen andere bedrijven dat overnemen

Hindernissen
En Leerpunten

Top 5
hindernissen

1. Het kost heel veel tijd om zo’n proces in
gang te zetten, om veranderingen door
te voeren, die tijd is er vaak niet.
2. Duurzaamheid betekent soms ook 		
investeren terwijl het niet duidelijk is 		
of dat geld wel wordt terugverdiend.
3. Er was te weinig draagvlak in de OR.
4. De juiste timing vinden om een
onderwerp te introduceren is lastig.
5. De juiste argumenten vinden om ieder		
een te overtuigen is lastig.

Niet iedereen
krijg je mee
-

Niet bij alle instellingen is het project goed van de
grond gekomen. Als Abvakabo FNV kregen we van
verschillende leden aanmeldingen om deel te nemen
aan het project Duurzaam Werken. Medewerkers van
o.a. de gemeente Vlaardingen, St Franciscus Gasthuis,
Bernhoven Ziekenhuis, Refaja Ziekenhuis, Zorgsaam,
Pamijerstichting, St Hoeve Boschoord, Rivas Zorggroep,
en Naviva Kraamzorg meldden zich voor Duurzaam
Werken aan. Het projectteam heeft contact gezocht met
deze instellingen om het project toe te lichten en hulp
te bieden bij de implementatie. Helaas heeft dat in deze
organisaties niet geresulteerd in een plan van aanpak
om de werkplek duurzamer te maken. Tijdgebrek of
gebrek aan committent binnen de organisatie (OR dan
wel bestuur) waren vaak het struikelblok.

-

Deze organisaties hadden uiteenlopende redenen om deel te nemen. Naast
het duurzaam omgaan met energiebronnen en sociaal verantwoord inkopen en
produceren, was men ook bezorgd over de geringe aandacht voor verantwoord
ondernemen binnen de eigen instelling. Iedereen in de organisatie is begaan met het
milieu, maar de waan van de dag verdringt de agendering op de beleidsagenda. Het
blijkt heel moeilijk om een lange termijn visie te implementeren in een organisatiecultuur
die zich richt op de dag van vandaag. Bezuinigingen en de economisch crisis doen dan
een extra duit in het zakje om nieuwe projecten buiten de deur te houden. Dit heeft veel
instellingen weerhouden om deel te nemen aan het project.Gelukkig heeft Duurzaam
Werken wel even de aandacht binnen deze instellingen gehad en zijn we de instellingen
blijven informeren over de vorderingen van de andere focusorganisaties. Sommige
medewerkers uit de genoemde instellingen zijn de bijeenkomsten blijven bezoeken en
volgen het project op de voet. Ze begrijpen samen met het projectteam dat de tijd in
hun instelling nog niet rijp was, maar weten met zekerheid dat duurzaam werken eens
op de agenda komt te staan.
Als projectteam willen wij in het inspiratieboek deze deelnemers een hart onder de riem
steken. Wat jullie hebben ervaren is geen uitzondering en zeer herkenbaar bij de andere
deelnemers aan het project. Ook in de toekomst zullen initiatiefnemers geconfronteerd
worden met gereserveerdheid en onwil door onwetendheid. Ons advies is dan: kijk in
dit inspiratieboek en put daar kracht en inspiratie uit.
Bestuurders en Ondernemingenraden die twijfelen over het nut van een meer duurzame
werkplek: praat met uw collega’s die hebben deelgenomen aan het project. U komt dan
tot de ontdekking dat een geringe inzet leidt tot grote stappen naar een meer duurzame
werkplek. Vaak levert het nog een financiële besparing op ook, maar gebruik die dan om
nog meer in duurzaamheid te investeren. Duurzaam ondernemen is goed voor het imago
en zorgt voor respect. Maar bovenal, met duurzaamheid houden we onze wereld leefbaar.

Het Verhaal Van KLM:

Top 5
leerpunten

1. Het project heeft duurzaamheid in het 		
bedrijf geïntroduceerd en daarmee 		
komt discussie los en wordt duidelijk		
wat er leeft.
2. Inspiratie door ervaringen andere
bedrijven, praktische tips.
3. De vragenlijsten maakten veel los en 		
maakten veel duidelijk.
4. Het is belangrijk hoe je communiceert.
5. Niet alles hoeft in één keer te veranderen.

“In je eentje
krijg je het niet
van de grond”
-

Door een gebrek aan ondersteuning en andere (oprecht
urgente) prioriteiten is Duurzaam Werken bij de KLM
helaas niet van de grond gekomen. In je eentje en in
je vrije tijd een project als dit trekken gaat niet. Met
meer mensen heb je sparringpartners, kun je zaken en
verantwoordelijkheden van elkaar overnemen en kun je
meer ingangen binnen het bedrijf vinden.

-

Gelukkig gebeurt er binnen het bedrijf al wel het een en ander. CRM, of MVO in het
Nederlands, verkoopt goed. Er zijn wel voorbeelden van duurzaam werken binnen KLM
te geven, zoals het serveren van duurzaam gevangen vis, fairtrade chocolade, etc. We
nemen zo min mogelijk extra brandstof mee, want dat kost ook weer extra brandstof.
Piloten hebben dikke tassen met hoe ze moeten taxiën op Schiphol. De Boeing 777
(triple 7) heeft deze zware tassen niet meer: de informatie staat ergens elektronisch
op een computer, dit geeft gewichtsbesparing. Er zijn veel ideeën. Alleen is niet alles
uitvoerbaar, zoals afval scheiden en verzamelen. Als je je het gescheiden afval weer
mee terug naar Nederland moet nemen voor verwerking, geeft dat weer extra gewicht.

Inspirerende
Ervaringen En
Verhalen

Rechtbank Rotterdam:

“Laat zien wat
besparingen
opleveren”
-

“Als je voorrekent dat het licht op je werkkamer
uitdoen in de pauze één fte oplevert, doen mensen
de lichten uit, hoor”, zegt Ivonne Somers, hoofd van
de facilitaire dienst bij de Rechtbank Rotterdam en ORlid. Toch is het soms lastig om het vuurtje brandende te
houden als het gaat om duurzaamheid, vindt ze. Zeker nu er
gereorganiseerd wordt. “Mensen hebben wel wat anders

aan het hoofd.” Het goede nieuws is dat de Rechtbank
het eigenlijk al aardig doet, het gebouw is bijvoorbeeld
behoorlijk energiezuinig.

-

De medewerkers van de Rechtbank Rotterdam krijgen elke week via intranet
een andere milieutip van de OR. Het gaat om zaken als het optimale gebruik van
zonweringen – ‘Wist je dat ze twee standen hebben, een zomerstand die de warmte
buiten houdt en een winterstand waarbij de warmte binnen blijft?’ – tot zuinig gebruik
van het klimaatsysteem. ‘Zon op, licht uit’, is er ook zo één. Dit om mensen ertoe te
bewegen de lampen op hun kamers niet onnodig te laten branden. Het argument dat
één zo’n lampje toch niet zo veel uit maakt, wordt ondervangen door inzichtelijk te
maken wat al die lampjes bij elkaar kosten. Of wat met besparing te winnen is. “Als je
voorrekent dat het licht op je werkkamer uitdoen in de pauze één fte oplevert, doen
mensen de lichten uit, hoor”, zei Somers al eens op een bijeenkomst van Duurzaam
Werken.“Als we vragen om de deuren van de werkkamers niet open te laten staan,
zeggen we erbij dat dat een open deur de temperatuur in de kamer al snel 2 graden
laat dalen”, voegt Somers eraan toe. En de winst van zuinig watergebruik drukt de OR
niet uit in druppels, maar in het aantal badkuipen op jaarbasis.

Hooikisten
Aan de andere kant waakt de OR ervoor om het allemaal té
zwaar te maken.

“Het licht op je
werkkamer
uitin de pauze
levert één fte op”

“We vragen aandacht voor het milieu met een
grapje, zodat het leuk blijft.”
En de OR houdt het dichtbij huis. Letterlijk.

“Zo hebben we verteld dat die goeie ouwe
hooikist die uit alle huishoudens is verdwenen
eigenlijk weer een plek in huis verdient. Je kan
je eten zo garen zonder energie te verbruiken.”

De OR houdt er ook van om de boel een beetje op te schudden. Zo vindt de rechtbankmedewerker op intranet bijvoorbeeld een verhaaltje over de ondergang van Paaseiland. In de
Middeleeuwen kapten de bewoners daar alle bomen en ze
soupeerden hun natuurlijke grondstoffen op. Het gevolg: een
kaalgeslagen eiland en hongersnood en ziekten. De boodschap is duidelijk: laat dit niet ons voorland zijn.
De Rechtbank doet het overigens niet zo slecht, blijkt uit het
verhaal van Somers. “We hebben een energiemonitor laten
uitvoeren rond de vraag hoe ons gebouw het doet op het
gebied van energie. Uit het energieprestatieadvies dat op
basis daarvan gemaakt is, kwam naar voren dat we al veel
besparingsmogelijkheden benutten.”

Industrie
Dat vond ze ook meteen de makke van het project.

“De groep was wat te divers. Wij zijn natuurlijk
een hele andere organisatie dan bijvoorbeeld
DSM. Zo’n bedrijf heeft als het om het milieu
gaat de wet mee. Die hebben alleen om die
reden al allerlei deskundigen in huis. Terwijl
wij moeten bidden en smeken om een enkele
preventiemedewerker.”
Wat niet wil zeggen dat Somers niets aan het project
heeft gehad.

Waterbesparingsknoppen
Al bleef er nog wel wat te wensen over.

“We hebben nog geen waterbesparingsknoppen
op de wc’s. Daarvoor hebben we nu een
investeringsaanvraag gedaan.”
Maar of die gehonoreerd wordt? Somers heeft zo haar twijfels.

“Een voorwaarde voor zo’n investering is dat
die binnen vijf jaar moet zijn terugverdiend.
En het is de vraag of dat lukt. Hier wreekt
zich het gegeven dat water in Nederland zo
ontzettend goedkoop is.”

Voorlopig richt de OR van de Rechtbank Rotterdam zich
op het vergroten van het duurzaamheidsbewustzijn van de
medewerkers. Behalve via de tips op intranet, wordt daar
nu ook de enquête voor ingezet die door Duurzaam Werken
is ontwikkeld.

“We hebben die enquête wel laten bewerken”,
zegt Somers.

“Want er stonden wat te veel vragen in die niet op
een organisatie als de onze van toepassing zijn. Die
waren meer bedoeld voor industriële bedrijven.”

“De gesprekken met organisaties die op
de onze lijken, zoals bijvoorbeeld die in de
gezondheidszorg, waren zeker nuttig. En zo
hebben we ook nog praktische tips opgedaan.”

Bij de Rechtbank heeft de OR nu de tijd niet echt mee. Er
wordt gereorganiseerd en dan zijn mensen meer bezig met
het behoud van hun baan dan met het milieu.

“Mensen hebben dan wel wat anders aan
het hoofd.”

Maar Somers zegt zeker door te willen gaan met het
bevorderen van duurzaamheid bij de Rechtbank.

”Tuurlijk, we houden vol.”

Het Verhaal Van Yara Sluiskil:

Gouden tips
Rechtbank Rotterdam
• Begin niet te groot: kleine maatregelen, dicht
bij huis spreken mensen het meeste aan.
• Reken uit wat besparingen opleveren: als je
dat laat zien krijg je mensen mee.
• Stel je niet belerend op, want dan gaan de
hakken in het zand: ‘Daar heb je er weer één
die het zo goed weet allemaal’.
• Hou het luchtig en voorkom een geitenwollens
okkensfeer rond duurzaamheid.

“We gaan
er niet iets
uitzonderlijks
van maken”
-

Van groot naar klein en van ver weg naar dichtbij, zo
zou je de ontwikkeling bij kunstmestfabriek Yara Sluiskil
naar meer duurzaamheid kunnen omschrijven. Orvoorzitter Maurice Vereecken: “Van hoog tot laag is nu
doorgedrongen dat niet alleen de grote maar ook de
kleine maatregelen belangrijk zijn.”

-

Van het terugdringen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen bij de eigen
productieprocessen en deelname aan WarmCo2, een project waarbij restwarmte en
Co2 worden ingezet voor duurzame tuinbouw, tot de lampen op kantoor niet langer
laten branden dan nodig. En van het ondersteunen van de landbouw in een dorp in
Malawi tot duurzame voeding in de kantine; duurzaamheid gaat een steeds grotere rol
spelen bij Yara Sluiskil, vertelt Maurice Vereecken, voorzitter van de or. “Het denken
over duurzaamheid is langzaam gegroeid”, zegt hij.

Mwandana

‘Je hebt zelf invloed’

Mobiliteit, Het begon in 2003 met een masterclass over
maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarna het
hele bedrijf, van het management tot en met de or en
vgwm-commissie met duurzaamheid aan de slag ging.
Voor de werkvloer was het uitgangspunt van de or om het
bij de werknemers niet als iets heel nieuws te brengen. “We
gaan duurzaamheid inbedden in het beleid en er niet iets
uitzonderlijks van maken”, vat Vereecken die gedachte samen.

En zo heeft de or het duurzaamheidsbewustzijn bij de
medewerkers laten groeien.

”Medewerkers worden al overladen met projecten.
Daarom wilden we het niet presenteren als een
hele nieuwe stap. Want dan denken ze meteen
‘asjeblieft zeg, niet weer iets erbij’.”
Er werden om te beginnen werkgroepjes in de or gevormd
die zich gingen verdiepen in duurzame inkoop en het op
het menu zetten van duurzaam eten in de kantine. Verder
ging men meedoen aan een project dat Yara International
was gestart ter ondersteuning van het onderwijs en de
landbouw in Mwandama, een dorp in Malawi. Yara Sluiskil
financierde de bouw van een schoolplein, de inventaris van
een basisschool en er werden vijftien waterputten aangelegd
voor drinkwater en water voor de landbouw. Ook worden
met behulp van Yara schooltuinen aangelegd bij tien scholen
in de omgeving van het dorp. Veel kinderen zullen later boer
worden en op school kunnen ze in de tuinen leren boeren.
(Zie ook ‘Yara fietst: goed voor mens, milieu én Malawi’)
Ver van het bed? Niet voor Yara Sluiskil, zegt Vereecken.

Yara

er
Post

Dubbelzijdig
printen en
waterbespaarders
Maar inmiddels is er ruime aandacht voor zulke ‘kleine
milieumaatregelen’.

“We hebben dubbelzijdig printen ingevoerd. De
printers zijn zo ingesteld dat het veel moeite
kost om daar iets aan te veranderen.”
Ook op het watergebruik wordt nu gelet.

“Er zijn waterbespaarders op de kranen gezet.”

“Er was draagvlak voor. Er was bij ons al
belangstelling voor ethiek en de plaats van Yara
in de maatschappij. Zo waren we al gewend om
goed om te gaan met onze buren (Yara Sluiskil
overlegt vier keer per jaar met inwoners van
Sluiskil, IB)en dit ging gewoon een stapje
verder.”

“We gaan een digitale loonbrief invoeren. Al
geven we mensen nog wel de mogelijkheid om te
kiezen voor papier.”

Bovendien was ‘Mwandama’ helemaal niet wezensvreemd
voor Yara, vult Vereecken aan. “Het was ook een

Maar ook aan het ‘zwaardere werk’ wordt gedacht.
Vereecken:

business case. Een groot deel van Afrika moet
het hebben van de landbouw, dus onze klanten
zitten daar.”

Een volgende stap was om mee te gaan doen aan
Duurzaam Werken. Een logische stap, vond de or, want
het werd tijd om wat aandacht te besteden aan de
eigen werkvloer. Vereecken: “Als je zoveel energie

verbruikt als bij Yara en met zo veel chemische
stoffen werkt, lijkt iets als een lichtje op
kantoor uitdoen niet zo belangrijk. Dat werd een
beetje vergeten.”

En aan het eind van het jaar wordt een begin gemaakt met
het aanpakken van de papierstroom veroorzaakt door de
loonstrookjes.

“De circulatiepompen van onze tanks staan nu
dag en nacht aan. We gaan onderzoeken of dat
in het weekend niet beperkt kan worden.”

Iedereen werd
persoonlijk
benaderd
Dat laatste is een idee van een productiemedewerker. En dat
is nou precies de bedoeling, zegt Vereecken:

“De mensen moeten het zélf doen, en daarom
zeggen wij: als je ideeën hebt, laat het ons horen.”

Om die ideeënstroom op gang te brengen hebben
heeft de or veel tijd en moeite in de communicatie met
de medewerkers gestopt. Na een gesprek met het
management, die alle steun verleende, stuurde de orwerkgroep om te beginnen alle medewerkers een brief,
waarin werd opgeroepen om suggesties te mailen naar een
speciaal e-mailadres dat de or had aangemaakt. Vereecken:

“Het besef moest doordringen dat je als
werknemer zelf invloed hebt op je omgeving, dat
je zelf iets aan verduurzaming kan doen.”
Duurzaamheid is inmiddels een vast agendapunt op de
maandelijkse or-vergadering. Vier keer per jaar wordt het
ook besproken in de Yarabrede HESQ-overleg. HESQ staat
voor Health, Environment, Safety and Quality. De bedoeling
is om duurzaamheid uiteindelijk te implementeren in de
HESQ-teams in het bedrijf. Want één ding is duidelijk:

“Het moet uit de mensen zelf komen, de orwerkgroep kan het niet blijven trekken. Daarom
zijn we duurzaamheid nu aan het inbedden in de
organisatie.”
Al met al staat het er nu goed voor, vindt Vereecken.

“Het levendig houden op de werkvloer kost nog wel
wat moeite. Maar het voordeel is dat van hoog tot
laag is doorgedrongen dat niet alleen de grote, maar
ook de kleine maatregelen belangrijk zijn.”

“Mensen kregen die brief op hun huisadres. Zo
werd niet alleen iedereen persoonlijk benaderd,
maar deed het thuisfront ook meteen mee.”

Vervolgens hing de or posters op in het bedrijf
met tips en een oproep om mee te doen aan een
duurzaamheidsenquête. Ook de ideeën die daaruit kwamen
werden weer verspreid via posters.

“Er kwamen zo’n dertig suggesties binnen. Een
aantal daarvan onderzoeken we nog, maar er
zitten hele bruikbare bij.”
De or houdt in de tussentijd het vuurtje warm.

“Iedereen die met een idee komt,
of niet, krijgt een klein cadeautje:
met duurzame kantoorspullen, met
een nietloze nieter en een balpen
gerecycled materiaal.”

uitvoerbaar
een etuitje
onder meer
gemaakt uit

“het is werk van
de lange adem”

Stichting Kinder-Postzegels:

Weet wat
je wilt
Gouden tips
Yara Sluiskil
• Maak duurzaamheid niet tot iets bijzonders,
het hoort bij het normale werk.
• Kleine stapjes zijn goed genoeg, dat je op weg
bent is het belangrijkste.
• Zorg dat de acties die je onderneemt
aansluiten bij de dingen die je al doet.

Bij Kinderpostzegels zijn we sinds kort bezig met MVO.
We vinden het belangrijk om niet alleen vanuit onze
bestedingen te werken aan een betere wereld, maar
vinden dat we dat in alles moeten doorvoeren, in onze
hele bedrijfsvoering. Je hebt als kinderorganisatie niet
alleen een verantwoordelijkheid naar je doelgroep, maar
ook naar de hele samenleving, want daar sta je midden
in. Wij wilden beleid ontwikkelen op MVO zodat het op
den duur een vanzelfsprekendheid is binnen de organisatie. Dat ontwikkelen van beleid lukte al aardig, maar
met name voor de uitvoering is het handig om over de
schutting te kijken en te zien hoe andere organisaties en
bedrijven dat doen. Zo zijn we terecht gekomen bij het
FNV project Duurzaam Werken.

-

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers duurzaamheid belangrijker vinden dan wij
aanvankelijk dachten. De respons was zeer hoog en de uitkomsten verrassend. Men is
best bereid mee te werken en er kwamen ook goede suggesties uit. Wij zijn daar erg blij
mee: draagvlak is essentieel voor het doorvoeren van veranderingen.

Tata Steel:

Betrokken directie
Deelname aan Duurzaam Werken heeft ons inzicht gegeven
in de wensen van de medewerkers. We weten nu waar we
winst kunnen behalen en dat we heel wat kunnen bereiken,
juist omdat er draagvlak is. Het heeft ons ook meer motivatie
opgeleverd om hier mee verder te gaan. We weten nu dat
we als kleine organisatie ook voordeel hebben van onze
omvang. Bij veel bedrijven is het lastig voor de OR om
medewerkers en directie mee te krijgen. Wij hebben het
voordeel dat de directie betrokken is bij het ontwikkelen van
het beleid en er veel draagvlak is bij zowel de medewerkers
als directie en MT.

Praktische tips

De focus van Duurzaam Werken op OR-en en het
mobiliseren van medewerkers en directie was bij ons dus
eigenlijk niet nodig. Met de praktische tips en handvatten
uit het project kom je een heel eind. Wil je echter structureel
iets veranderen op je werk dan is het handig om dit te
verankeren in je beleid. Als OR of medewerkers kun je hier
best invloed op uitoefenen en hoe je dat bereikt was ook
heel interessant geweest binnen dit project. Hier is wel een
langere looptijd voor nodig. Qua beleid zitten wij op de
goede weg. We kunnen nog veel hebben aan de praktische
tips die uit dit project voort komen. Rekening houdend
met de wensen van de medewerkers kunnen we concreet
invulling gaan geven aan ons beleid.

“duurzaam
werken vergt
mensen
met oog voor
de lange
termijn”

“We willen dat
ook de werkgever met
duurzaamheid
aan de slag
gaat”
-

Corus is niet meer. Het staalconcern is onlangs overgenomen
door het Britse Tata Steel. Zo’n overname geeft ‘een hoop
heisa’, zoals Frank Grimberg, actief voor FNV Bondgenoten en
voorzitter van de duurzaamheidswerkgroep bij het bedrijf, het
zegt. Vandaar dat duurzaamheid op de werkvloer tot nu toe
vooral een zaak is van de werknemers. “Maar als de mist is

Draagvlakversteking

Onze tip voor andere bedrijven is goed na te denken over
wat je wilt als je duurzaam gaat werken. Als je dat duidelijk
hebt, kun je maatregelen gaan nemen. Anders voer je
hier en daar wat losse veranderingen door, waardoor
het voor de medewerkers niet duidelijk is waarom. Dus
draagvlakversterking is een vereiste en dat kun je bereiken
door met een duidelijke boodschap te komen.

opgetrokken, gaan we zakendoen met de werkgever”.

-

“Het bedrijf doet een aantal projecten om CO2-emissies terug te dringen. Maar daar
verdient het gewoon aan”, zegt Frank Grimberg. “Duurzaamheid op de werkvloer, daar
heeft het bedrijf nog nauwelijks oog voor.” Daar moest wat aan veranderen, dacht
een aantal vakbonds- en OR-leden bij Tata Steel en ze begonnen een werkgroep
duurzaamheid. Omdat het onderwerp ook bij de werknemers nog niet erg leefde,
begonnen ze met het creëren van draagvlak. “We hebben nieuwsbrieven gemaakt en
vervolgens een themadag georganiseerd. Mensen die er naartoe wilden, kregen daar
vrij voor. De themadag was een succes, want er kwamen meer dan veertig mensen op
af. De zaal die we voor de bijeenkomst hadden gekregen, zat vol. Zo kregen we een
basis die we verder konden uitbouwen.”

Basis gelegd
Daarna ging de werkgroep aan de slag met de
duurzaamheidsenquête van Duurzaam Werken.

“We hebben toen de mensen die naar
die themadag waren gekomen gebruikt als
ambassadeur om het vuurtje verder op
te stoken. Als resultaat kregen we een
paar honderd reacties op de enquête. De
belangstelling voor duurzaamheid was dus al goed
uitgewaaierd.”

Een beetje bang
Maar wil het wat worden met de verduurzaming van Tata
Steel, dan zal toch ook de werkgever moeten meedoen,
vindt de werkgroep. Grimberg:

Uit de enquête bleek dat de medewerkers veel goede
ideeën hadden, zegt Grimberg.

“Er was vooral veel aandacht voor het zuiniger
omgaan met energie. Vooral besparen op de
verlichting is een punt. Het terrein van Tata
Steel is zo groot als de stad Bussum en het is
hier één grote zee van licht.”
Met de themadag en de enquête was de basis gelegd om
de ideeën van de werkgroep aan de directie te presenteren.
Die hoorde de groep welwillend aan, maar sprong niet
onmiddellijk wildenthousiast van zijn stoel, aldus Grimberg.

“Als jullie wat willen doen, is dat ok, was zo’n
beetje de reactie. En daar bleef het bij.”

Concrete resultaten
Maar daardoor heeft de werkgroep zich niet uit het veld laten
slaan, zegt Grimberg opgewekt.

“Wij gaan gewoon door. Behalve het
energieverbruik terugbrengen willen we ook dat er
duurzamer wordt ingekocht. Verder willen we ook
wat gaan doen aan het woon-werkverkeer. Want
het mag dan lastig zijn om de auto te laten
staan om naar je werk te komen, we werken hier
ook veel met mensen van buiten het bedrijf en
waarom zou je bijvoorbeeld een stratenmaker uit
Friesland laten komen? Het is veel beter om
iemand hier uit de regio in te huren.”
De werkgroep wil verder duurzaamheid bevorderen door het
‘vergroenen’ van de CAO. Grimberg:

“We willen bijvoorbeeld in de CAO regelen dat
mensen fiscaal gunstig zonnepanelen kunnen
aanschaffen.”
Concrete resultaten zijn er inmiddels ook al geboekt.

“Er komen nu zonnecellen op het dak van
een fabriekshal dat vervangen moest worden.
Verschillende partijen in het bedrijf hebben daar
hun best voor gedaan. Dat dat uiteindelijk gelukt
is, daar hebben wij ook een rol in gespeeld.”

teel
Tata S

“Op dit moment bestaat de werkgroep uit vijf
vakbondsleden van CNV, FNV en VHP. We willen
uiteindelijk dat ook de werkgever in die groep
actief wordt.”

Tata Steel

Tot nu toe is er van die kant nog weinig interesse, zegt Grimberg,
maar hij heeft goede hoop dat dat nog gaat veranderen.

“Het is ons ten slotte ook gelukt om gewone
medewerkers te interesseren. En ze zeggen geen
nee, ze zijn alleen een beetje bang.”
Al rekent hij niet op snel resultaat.

“Door de overname is er nu nog te veel heisa.
Nu is ook nog niet duidelijk wie de leiding
krijgt hier in IJmuiden. Als de mist weer is
opgetrokken, kunnen we zaken gaan doen. En dan
zullen er best mensen zijn die geïnteresseerd zijn.”

Stimulerend
Duurzaam Werken heeft de werkgroep geholpen om de
aandacht voor duurzaamheid te vergroten, vindt Grimberg.

”Het was stimulerend. We zijn als bedrijf nogal
naar binnen gericht, wij kijken toch vooral naar die
staalstad van ons, en dit gaf ons een andere focus:
je ziet dat daarbuiten ook een hoop gebeurt.”
De contacten met andere bedrijven vond hij ook heel bruikbaar.

“Die uitwisseling van ideeën met andere bedrijven,
daar heb je wat aan. In het begin dachten we
wel: ‘Wat lopen we achter.’ Maar we zijn aan het
inlopen nu.”

ROVA:

Gouden Tips
Tata Steel
• Ga niet wild om je heen slaan als je met
duurzaamheid aan de slag wilt, bouw een 		
structuur op .
• Begin klein, stel jezelf behapbare doelen.
• Kijk over de schutting: hoe doen andere
bedrijven het? Je kunt van elkaar leren.
• Probeer wat je wilt niet gisteren voor elkaar te
krijgen, dan raak je gefrustreerd .
• Probeer eerst draagvlak te creëren voor je met
plannen komt.
• Houd rekening met een onwillige directie, pas je
strategie daarop aan.

“We werken
hard aan
een afvalloze
samenleving”
-

De OR van afvalverwijderingsorganisatie ROVA heeft
een luxeprobleem, zou je kunnen zeggen. Duurzaamheid
staat bij het bedrijf zo hoog in het vaandel dat de
werknemers weinig te doen blijft. In de woorden van
OR-lid Cor Taam: “Onze directie loopt ver vooruit. We
kunnen als OR alleen her en der wat toevoegen.” Maar
die toevoegingen wil de OR wel maken. De OR gaat
kijken of er meer mensen op het fiets naar het werk
kunnen komen en zuiniger rijden met de vuilniswagen
lijkt ze ook wel wat.

-

Taam is enthousiast over ‘zijn’ ROVA, de organisatie die afval verwijdert in twintig
gemeenten en twee regio’s in Midden- en Oost-Nederland. Zo maakt ROVA nu,
samen met afvalverwijderaar HVC uit Alkmaar, van gft-afval meer dan alleen compost.
In juni werd in Zwolle een installatie geopend die per jaar 45.000 ton gft-afval
vergist tot biogas. Dat biogas wordt vervolgens ‘opgewerkt’ en toegevoegd aan het
aardgasleidingnet. Dat laatste maakt het project uniek in Europa.

Andersom denken

De hele jungle

ROVA richt zich verder ook direct tot de burger, zegt Taam.

Tja, wat kan je in een bedrijf waar duurzaamheid zo hoog in
het vaandel staat als OR nog toevoegen?

“We willen uiteindelijk naar een afvalloze
samenleving toe. Een proces van jaren waar nu
hard aan gewerkt wordt.”

‘Groen gas’
Dat biogas komt niet alleen de Nederlandse huishoudens ten
goede. ROVA gaat het ‘groene gas’ ook zelf gebruiken om
haar wagenpark op te laten rijden. Taam:

“Het is een van de vele dingen die ROVA doet
om de eigen CO2-uitstoot terug te brengen. Op
dit moment worden onze auto’s omgebouwd zodat
ze op het biogas kunnen rijden.”
En zo heeft ROVA allerlei duurzaamheidsprojecten, vertelt
Taam. Een zwembad in Dedemsvaart krijgt bijvoorbeeld
een op hout gestookte verwarmingsketel. De kachel wordt
brandende gehouden op korrels die gemaakt worden uit
afval- en snoeihout; ROVA levert de korrels. Zo’n ketel levert
Dedemsvaart een CO2-besparing van 180 ton per jaar op,
becijferde de gemeente. En daarmee verdient Dedemsvaart
in vijftien jaar 80.000 euro. Een deel daarvan – 20.000 euro
– gaat naar een goed doel, de Dutch Millennium Foundation.
Het geld wordt ingezet voor een project in een derde
wereldland, dat een millenniumdoelstelling (bijvoorbeeld
schoon drinkwater) koppelt aan CO2-reductie.

Een van de projecten waar de burgers direct wat van
merken is een proef in twee wijken in Zwolle waar het
restafval niet meer ingezameld wordt. Taam:

“We gaan andersom denken. Voor het gftafval, plastic, metaal en het oud papier hoef
je niet meer naar de afvalcontainers, dat
wordt ingezameld. Het kleine beetje restafval
dat overblijft moeten mensen nu wel zelf
wegbrengen.”
Het is een project om de burger een extra prikkel te
geven om zijn afval te scheiden en de hoeveelheid
restafval te verminderen.

“Het is een project van een paar jaar waarna
bekeken wordt of het werkt en of het uitgebreid
kan worden.”

“Er zouden meer mensen op de fiets naar het
werk kunnen komen”, zegt Taam.
Maar aan het stimuleren daarvan zitten wel wat haken en
ogen, vindt hij tegelijkertijd. Want ondermijnt zoiets niet de
verworden rechten?

“We zijn jaren bezig geweest om een
autokostenvergoeding te krijgen. Een
fietsvergoeding mag wat mij betreft daarom niet
ten koste gaan van die autokostenvergoeding. Er
was bij Duurzaam Werken een aantal OR-en dat
vond dat je het wel zo moest doen, maar daar
ben ik het niet mee eens.”
Ook zuiniger rijden, efficiënter en dus milieuvriendelijker
zou nog een puntje kunnen zijn waar winst te behalen is,
vervolgt Taam.

”Daar gaan we het eens over hebben, om te
kijken of we daar wat mee kunnen doen.”

De inwoners van Zwolle worden daar direct betrokken, voegt
Taam toe.

Mocht de OR besluiten om zoiets aan te pakken, dan
verwacht hij wel steun uit het bedrijf, zegt hij. “Onze

Die directe communicatie is ook wel nodig, zegt Taam,

Al is ROVA al heel duurzaam bezig, Duurzaam Werken vond
hij wel inspirerend, zegt Taam. Want het blijft belangrijk om
erbij stil te staan.

“We doen alles in overleg. En we leggen in
voorlichtingsbijeenkomsten uit aan de burgers
wat we ermee willen en wat we ermee kunnen
winnen.”

“Want er zijn nog veel mensen die ten onrechte
denken dat afvalscheiding niet werkt en dat alles
toch op één grote hoop komt.”

bestuurder staat heel erg open voor dit soort
initiatieven. Dat gaat bij ons heel makkelijk.”

“We ontkomen niet aan grote veranderingen op
dat vlak.”

Hij vindt het dan ook belangrijk om mensen bij de les te houden.

“Ze moeten beseffen hoe belangrijk het is. Ze
moeten niet denken: ‘Wat kan ons die ene boom
nu schelen.’ Want uiteindelijk gaat niet om één
boom, maar om een hele jungle.”

“Duurzaamheid is een
groeiende
inktvlek”

Sogeti En Duurzaamheid:

Gouden tips
ROVA
• Soms ontkom je niet aan autorijden voor je
werk, maar kijk of je kan gaan rijden op gas.
• Kijk goed naar je bedrijf en sluit met je plannen
voor meer duurzaamheid aan bij wat het bed		
rijf doet.
• We kunnen niet ontkomen aan veranderingen,
duurzaamheid moet, willen we overleven. 		
Overtuig je collega’s daarvan.

Een beetje van
de OR, en een
beetje van de
directie
-

Sogeti heeft grote ambities: in 2012 CO2 neutraal
zijn. En Sogeti zet grote stappen om dit te bereiken.
Duurzaamheid is niet nieuw voor het bedrijf. Bij de bouw
van het nieuwe hoofdkantoor vijf jaar geleden werden
alle kamers al voorzien van lichtsensoren. De OR kaartte
die punten bij de directie aan waar zij ruimte voor
duurzaamheid zag, maar zochten een manier dit nog
concreter te doen. Toen kwam het project Duurzaam
Werken langs.

-

De OR was enorm enthousiast over het project en ook de directie zag mogelijkheden
voor Duurzaam Werken. Tegelijkertijd met deelname aan Duurzaam Werken zijn andere
MVO initiatieven gestart. Het bedrijf heeft de strategische keuze voor duurzaamheid
gemaakt. Zozeer zelfs dat iemand 50% vrij is gemaakt om de initiatieven te trekken.

Winst
Er is de afgelopen periode veel gebeurd bij Sogeti.
Uit hun CO2 footprint blijkt dat lease auto rijden de
grootste vervuiler is. Analyse van het medewerker
tevredenheidsonderzoek leverde op dat iedere
medewerker NS Businesscard moest krijgen. De
eigen energiehuishouding is bekeken: er wordt
er is winst te halen met het serveren van verantwoord

Directie belangrijk

voedsel in de kantine door van cateraar te wisselen.

Sleutel van dit succes is de goede samenwerking

Het bedrijf geeft subsidie voor hybride lease auto’s

met en steun van de directie. Sogeti adviseert andere

gewerkt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot,

organisaties dan ook zo snel mogelijk sponsoren
Naast de eigen activiteiten ondersteunt het bedrijf

in management en directie te zoeken: dan kom je

bijvoorbeeld Stichting Doe een Wens met een

het snelste het verst. Vanuit de OR kun je allerlei

structureel bijdrage. Ook een aantal klanten vraagt

activiteiten ondernemen. Peilen waar staat OR met

om actie te ondernemen. Zo komt Sogeti hoger op

DW? Voelen genoeg mensen ervoor? Kijk naar het

de duurzaamheidsladder. En daarmee krijgen ze weer

dagelijks werk. Waar kan je op gewoon simpel vraag

meer klanten.

niveau dit inbouwen om op gewenningsniveau dingen
te bereiken? OR met open mind van gedachten laten
wisselen met management en directie ter peiling van
deling van ideeën.
Er zijn allerlei aspecten aan duurzaam ondernemen.

“Je bent toch
afhankelijk
van enthousiastelingen”

Een aantal zaken moet vanuit wet- en regelgeving.
Maar het staat ook goed op je bedrijfs CV: we zijn zus
en zo gecertificeerd, gebruiken dit papier, etc. Je hoeft
niet altijd vanuit intrinsieke motivatie te werken, dat
maakt voor het resultaat/ effect niet uit. Management
en directie moeten uiteindelijk structureel de zaken
verder brengen. Anders blijft het bij kritische vragen.
Je moet zo snel en zoveel mogelijk met management
en directie om de tafel. Directie is belangrijk. Alle
printers dubbelzijdig? Moet directie akkoord op geven.
Sogeti is heel trots waar ze nu staan. Met steun
van de directie gaan ze het geheel naar een
hoger plan trekken: nu gaan ze nadenken over
ketenverantwoordelijkheid.

Zorg eerst
voor
draagvlak
-

Teijin Aramid nam deel aan Duurzaam Werken om
inzicht te krijgen in hoe duurzaamheid leeft bij andere
organisaties. Duurzaamheid wordt verschillend
beleefd bij de medewerkers, zowel voor als sinds
het project. Er is geen duidelijk effect merkbaar: het
veranderingsproces gaat langzaam en is afhankelijk
van de cultuur. De praktische uitvoerbaarheid van
het project werd erg beperkt door de beschikbare
menskracht. Ook het late instappen in het project heeft
voor beperkingen gezorgd. Het project was wellicht
succesvoller geweest als voor de start al voor draagvlak
was gezorgd en er ook middelen ontwikkelen waren.
We hebben uiteindelijk weinig echte resultaten geboekt
en vooral wat ideeën en beelden opgedaan. Toch was
het project leerzaam. Interessant om inzicht te krijgen
in hoe andere organisaties zaken oppakken en hoe
verschillend belangen zijn.

-

Bedrijven die duurzaam willen gaan werken adviseren we eerst onderzoek te
doen naar de haalbaarheid en het draagvlak in de organisatie. Beter kleine
stapjes dan te hoge ambities.

De Tip Van Taxi Haars:

Duurzaam
is goed voor
het milieu en
goed voor je
portemonnee!
-

Duurzaam Werken kwam op ons pad, juist op het moment
dat we binnen het bedrijf in gesprek waren over de
aanschaf van nieuwe bussen. Belangrijk aandachtspunt
daarbij was milieubelasting en duurzaamheid. Het project
heeft met name de OR gesteund in hun argumentatie
richting de directie om meer aandacht te geven aan
duurzaamheid. Dat heeft o.a. geleid tot het opstellen van
het document ‘Taxi Haars en het milieu’. De betekenis
van duurzaamheid verschilt erg per medewerker. De
basisinformatie erover zal wellicht gelijk zijn, maar de
beleving erbij verschilt. Wel is het zo dat langzaamaan
iedereen ervan doordrongen is dat de rijstijl veel invloed
heeft op verbruik en slijtage.

-

De grootste beperkende factor in dit proces was het feit dat de OR nog niet
zo lang actief was binnen de organisatie. Al vrij snel liepen we er tegen aan dat dit
onderwerp niet erg hoog op de prioriteitenlijst staat. Daarnaast bleken veel ideeën en
voorstellen die in het kader van het project ontwikkeld werden niet aan te sluiten bij de
situatie van het taxibedrijf dan wel die van Taxi Haars. Zoals met alles is draagvlak c.q.
urgentiegevoel van groot belang, en die wordt voor een groot deel bepaald door de
waan van de dag.

Timing en lobbying is dus erg belangrijk. We gaan er vanuit dat ‘groen’ en ‘duurzaam’
in het personenvervoer steeds belangrijker gaat worden. Het is dan ook ons voornemen
om telkens in te spelen op ontwikkelingen met de ideeën en de tools vanuit het project
in ons achterhoofd. Door veranderingen binnen de organisatie, nieuwe projecten,
aanbestedingen e.d. is het lastig geweest extra aandacht te geven aan het project.
Maar het zaad is gezaaid!

Een ander soort
bewust wording
-

Practice what you preach staat hoog in het vaandel bij
de OR van FNV Vakcentrale. En aangezien Duurzaam
Werken ook op de CAO vernieuwingsagenda van alle
bonden staat, is het belangrijk te weten waar wij als
werkorganisatie staan op dit thema. Tijd voor een
nulmeting dus, voor handvatten voor het overleg van
OR met directie over bedrijfsafspraken voor duurzamer
werken.

-

De resultaten van de enquête Duurzaam Werken geeft een aardig beeld van wat
de medewerkers weten of willen weten over de actuele stand van zaken m.b.t.
Duurzaam Werken binnen de werkorganisatie. Duidelijk is dat er nog veel moet worden
gecommuniceerd over de stand van zaken. De enquête levert een nulmeting over
kennis en bewustzijn over duurzaamheid binnen de eigen werkorganisatie, over kennis
en inzicht in eigen invloed en inzet op een duurzame werkplek.

Werkplekcheck
Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst is in een
rondleiding door het hoofdkantoor van Vakcentrale de
Werkplekcheck afgenomen. Deze bedrijfsschouw heeft
bij sommige medewerkers een ander soort bewustwording
tot stand gebracht. Er werd anders dan normaal naar
het gebouw gekeken en ineens werd er alleen op het
aspect duurzaamheid gelet. Wat bijvoorbeeld tijdens de
rondleiding opviel, was de aanwezigheid van lichtschakelaars
in de werk- en vergaderruimtes. Dat betekent dat het
personeel, bij gebruik van die ruimtes, zelf het licht aan en
uit moet doen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van
bewegingssensoren waardoor het licht alleen aan gaat als er
mensen in die ruimte zijn. Is er geen beweging in de ruimte
dan schakelt het licht uit. De toiletruimtes, hallen, gangen en
buitenverlichting worden centraal geregeld.

Plannen
Het feit dat de FNV Vakcentrale zowel projectleider als
deelnemer aan het project is, zorgde voor verwarring in de
OR en daardoor is inzet op dit thema wat vertraagd op de
agenda gekomen. De OR is nu bezig de stand van zaken in
een startnotitie te beschrijven. Deze startnotitie komt op de
agenda van de OR om vervolgens tot een plan van aanpak
te komen.
Allereerst gaan we de resultaten van de enquête intern
communiceren. We gaan uit de resultaten van de enquête
een ideeënlijst samenstellen, zo mogelijk met berekeningen
over financiële opbrengst per idee. Hoe gaan we dat doen?
Medewerkers gaan een TOP 3 samenstellen door 5 punten
toe te delen aan het beste idee. De ideeën waaruit gekozen
kan worden moeten wel direct door de eigen organisatie te
beïnvloeden zijn. En we gaan aandacht schenken aan wat
er zoal binnen de werkorganisatie achter de coulissen op
het terrein van duurzaam werken gebeurt. Facilitaire dienst
rapporteert regelmatig in een nieuwsbrief over Duurzaam
Werken bij de Vakcentrale.

In alle ruimtes staan papierbakken en bakken voor restafval.
Papier wordt al jaren apart verzameld en afgevoerd. Het
keukenafval wordt niet gescheiden verzameld en afgevoerd.
Door de hoge kosten is dat niet rendabel. Na een bezoek
van de afdeling Facilitaire dienst van de Vakcentrale aan
de afvalverwerker, die al 10 jaar onder contract staat, werd
duidelijk dat deze firma op een verregaande manier het afval
op eigen terrein scheidt.
Het chemisch afval zoals toners, en speciaal afval zoals
lampen, mobieltjes, computers enz. worden apart verzameld
en afgevoerd. De gemeentedienst Milieu & Bouwtoezicht
controleert tot op kwitantieniveau de afvoer van dergelijk
afval. Er zijn inmiddels ook speciale bakken neergezet om
cartridges te verzamelen voor hergebruik.

Energieverbruik
verminderd
Duurzaamheid is niet nieuw voor FNV Vakcentrale. In
2005 kregen we bezoek van de gemeentelijke dienst
Milieu & Bouwtoezicht Amsterdam. Zij hadden, naar
later bleek onterecht door een foute meting en dus
op basis van verkeerde gegevens, de Vakcentrale in
het vizier gekregen door het hoge energiegebruik.
Na inspectie van het gebouw, toen nog eigendom
van de FNV, kreeg de vakcentrale de verplichting tot
het laten uitvoeren van een energiescan door een
onafhankelijk bureau. Aan de hand van de resultaten
van die scan werd een plan van aanpak opgesteld om
het energiegebruik te verminderen. Alles wat tussen
5 tot 10 jaar terug te verdienen was, moest worden
gerealiseerd. Alles wat maar enigszins bij kon dragen
aan het doel en binnen 5 jaar terug te verdienen was,
moest eigenlijk verplicht worden uitgevoerd. Door het
energieonderzoek:
•
•
•
•

•
•
•

Is al enkele jaren geleden overgeschakeld op
het gebruik van groene stroom;
Brandt het FNV logo op het dak alleen nog als
het donker is;
Zijn de schijnwerpers die voorheen het
gebouw verlichtten uitgeschakeld;
Hebben en houden we een simpele
luchtbehandelinginstallatie i.p.v. een 			
energieverslindende airco;
Worden er PL lampen gebuikt die minder
energie gebruiken;
Zijn de nieuwe printers ingesteld om
dubbelzijdig te printen; en
Heeft de FNV Vakcentrale eind januari 2010
een Convenant getekend voor het stimuleren 		
van het gebruik van FSC-gecertificeerde 			
producten.

Haalbaarheid
Sommige maatregelen blijken tot slot niet haalbaar. De
Vakcentrale is de regie kwijt als het gaat om het gebouw.
Het pand is niet meer FNV bezit, maar wordt gehuurd van
de nieuwe eigenaar. Eigenaar en huurder van het gebouw
hebben verschillende belangen. FNV had al plannen om de
verwarmingsinstallatie te vervangen door aan te sluiten op
de verwarming geleverd door de vuilverbrandingsinstallatie in
de buurt. De hoge kosten van omschakeling hielden plannen
in die richting op. Nu neemt de eigenaar wel initiatieven voor
aansluiting en kijkt concreet naar de mogelijkheden en de
kosten.
Aan de hand van een onderzoek zijn proeven genomen met
bewegingsmelders. De inverdientijd is 30 jaar voor inbouw
in bestaande bouw. Dus niet terug te verdienen binnen 5
tot 10 jaar. Er is dus besloten dit niet te doen. Het licht in
toiletten, gangen en hallen wordt nog altijd centraal in en uit
geschakeld. De kosten zijn te hoog om dat te veranderen
en niet terug te verdienen in minder dan tien jaar. De CO2
uitstoot kun je dan beter afkopen.

De waan
van de dag
regeert
-

Ook de werknemers van de Abvakabo vinden dat er
in hun bedrijf meer aandacht aan milieu besteed moet
worden. Daarom werd het project Duurzaam Werken
niet alleen bij onze leden geïndiceerd, maar deden wij
als werkorganisatie ook mee.

-

De OR heeft een actieve rol gespeeld bij het uitzetten van de enquête en is momenteel
bezig met het maken van een actieplan. De organisatie heeft deze initiatieven omarmd
en zich bereid verklaard concrete maatregelen richting een duurzame werkplek te
steunen. De onderwerpen met de hoogste prioriteit om duurzaam te werken en zuinig
om te gaan met energie waren: energieverbruik, papierverbruik en (dienst) reizen.

Motiveren
Als ondernemingraad steunen wij het idee dat medewerkers
als geen ander weten waar energie wordt verspild. Wij willen
de organisatie bewust maken van de mogelijkheden, want
de wil is zeker aanwezig. Samen met de directie zetten wij
ons in om snel maatregelen door te voeren. De achterstand
van onze late start hebben we niet kunnen inhalen. Het duurt
toch altijd langer om goede afspraken te maken over de
vormgeving van het project in de organisatie. Tot op heden
hebben we dus nog geen maatregelen kunnen invoeren.
Wel hebben we een duidelijk inzicht gekregen over de
mogelijkheden en zijn wij ons bewust dat een duurzamere
werkplek realiseerbaar is. De organisatie is bewuster
geworden en duurzaamheid staat op de beleidsagenda. De
resultaten van enquête en werkplekcheck geven voldoende
input om een plan van aanpak te maken. Als OR willen wij
stapsgewijs acties ondernemen en deze communiceren met
de medewerkers. Zo blijven we ze motiveren en hopen we
op een verdere respons.

Communiceren
Organisaties die duurzaam aan het werk willen adviseren
we voldoende tijd te nemen om dit in de organisatie te laten
landen. Werk samen met directie en de facilitaire diensten.
Gebruik de tools van de website duurzaamaanhetwerk.nl en
de kennis bij andere bedrijven. Het gebruik van de enquête
en de werkplekcheck zorgt voor draagvlak en goede ideeën.
Communiceren over duurzaamheid blijft een must, want de
dagelijkse realiteit is dat de waan van de dag regeert.

Niet alleen
people, ook
planet
-

In het najaar van 2009 heeft de ondernemingsraad van
FNV Bondgenoten besloten ook zelf te participeren in
het project Duurzaam Werken. Waarom? Omdat wij van
mening zijn dat wij als OR van FNV Bondgenoten een
voorbeeldfunctie hebben naar andere OR’en. En omdat
wij zien dat er op het gebied van duurzaamheid en milieu
in onze organisatie nog best wat verdiend kan worden.

-

Sinds de oprichting zijn wij als bond bezig met mensen (people), met
arbeidsomstandigheden en eerlijk loon/arbeidsvoorwaarden. Het MVO beleid van
Bondgenoten is sterk gericht op deze people kant. Zo hebben wij Max Havelaar koffie
en thee, doen we zaken met dienstverleners die fatsoenlijk omgaan met werknemers.
steunen. De onderwerpen met de hoogste prioriteit om duurzaam te werken en zuinig
om te gaan met energie waren: energieverbruik, papierverbruik en (dienst) reizen.
Het verduurzamen van de werkplek kon niet vanaf het begin rekenen op enthousiasme
van alle OR leden. Dit komt mede doordat er veel zaken op het bordje van de OR
liggen en andere prioriteiten worden gesteld. Maar door er als werkgroep Duurzaam
Werken van de OR gewoon tegenaan te gaan, is dit gaan leven en nu weten we dat
er veel met weinig te bereiken is. Het project Duurzaam Werken heeft er voor gezorgd
dat we ons bewust zijn van de dingen die we al goed doen. Maar er is ook nog veel
laaghangend fruit te plukken: verbeteringen die zonder veel kosten en moeite behaald
kunnen worden. Zo hebben wij gesproken met de diverse afdelingen die over inkoop
gaan en diensten verlenen. En daar is een goed beeld van mogelijke verbeteringen. Zo
communiceren we veel met pamfletten en brochures, maar daar wordt vaak veel van
weggegooid omdat ze snel verouderen of simpelweg er te veel van zijn besteld.

Met onze ervaringen en de resultaten uit dit project willen we nu allereerst zorgen dat
de collega’s zich bewust zijn wat bereikt kan worden met kleine stappen (het laag
hangende fruit). Daarna willen we ervoor zorgen dat het bewustwordingsproces binnen
alle geledingen van de organisatie plaatsvindt en een rol speelt bij het dagelijks werk.
Onze werkgever heeft zich gecommitteerd aan MVO beleid. Wij denken dat dit beleid
nog wat groener gemaakt kan worden, dus meer aandacht voor planet. Duurzaamheid
zou niet alleen een punt van aandacht moeten zijn in de top van de organisatie, maar
ook van leidinggevenden en werknemers bijvoorbeeld door het in te bedden in het
werkoverleg.
De OR heeft in ieder geval besloten nu de volgende stappen te zetten:
1. Achterban en directie informeren over wat we tot nu toe hebben gedaan.
2. In gesprek gaan met de eerder genoemde afdelingen om te kijken of 			
bepaalde processen en werkzaamheden duurzamer kunnen.
3. Voorstellen voor duurzaam werken bij FNV Bond genoten verder 			
uitwerken en daarover de achter ban raadplegen.
4. Besluitvorming door de ondernemingsraad.
5. Voorstel aan werkgever presenteren.
Tegen andere organisaties zouden we tot slot willen zeggen: ga aan de slag! Dit
onderwerp leent zich uitermate goed voor de Ondernemingsraad om met de achterban
in gesprek te raken. Duurzaamheid moet niet bij een project blijven, maar onderdeel
worden van het dagelijks werk binnen de organisatie.

Instrumenten
Voor Een
Vliegende Start

De OR
vragenlijst
Duurzaam
werken

Het FNV project ‘Duurzaam werken’ helpt werknemers om hun werkplek
milieuvriendelijker, groener, eerlijker en zuiniger te maken. Ofwel: te verduurzamen.
Zodat ook in de toekomst en op andere plaatsen op de aardbol, collega’s in een
leefbare wereld en werkomgeving hun boterham kunnen verdienen. De FNV biedt
werknemers daarvoor concrete tools en informatie. Ook biedt ze diverse gelegenheden
(via internet, in bijeenkomsten) omideeën en ervaringen met andere werknemers uit te
wisselen.

-

Waarom deze
vragenlijsten?
De FNV heeft een tweetal vragenlijsten ontwikkeld om OR−en/kaderledengroepen te
helpen zicht te krijgen op hoe duurzaam er in hun bedrijf gewerkt wordt en waar de
beste aangrijpingspunten zitten om dat te verbeteren. Wat weten werknemers binnen
het bedrijf over duurzaam werken? De FNV biedt ondersteuning bij de analyse van
de antwoorden. De vragenlijsten helpen ook om over enige tijd te kunnen meten of er
daadwerkelijk verbetering is opgetreden. Dit is interessant voor OR−en, kaderleden en
werknemers zodat ze weten of hun inspanningen effect hebben gehad. Voor de FNV is
het goed om na te gaan of het project ?Duurzaam werken? succesvol is geweest.

-

De OR/kaderleden
vragenlijst
De vragenlijst die hierna volgt, stelt u als OR / kadergroep enige aanvullende,
?overkoepelende? vragen naar het bedrijf waar u werkt als geheel. Die betreffen de
inbedding van ‘duurzaam werken’ in de bedrijfs− en overlegstructuren en een aantal
kansen en bedreigingenvoor ‘duurzaam werken’ in het bedrijf.

-

De werknemersvragenlijst
Naast deze vragenlijst heeft de FNV een werknemersvragenlijst ontwikkeld,
die per werknemer vraagt naar zijn/haar eigenwaarnemingen en ervaringen op
duurzaamheidgebied op de eigen werkplek en daarbuiten. De OR / kaderledengroep
kan dezevragenlijst gebruiken om een brede groep collega’s direct actief bij ‘duurzaam
werken’ te betrekken èn om bij het project zo goedmogelijk aan te sluiten bij hun
zorgen, wensen en ideeën.

-

Wat als u een
antwoord niet weet?
“Weet niet” kan een heel goed antwoord zijn! Het kan u op het spoor zetten van zaken
die belangrijk zijn om over uw eigen bedrijf uit tezoeken. Schrik er dus niet voor terug
om waar nodig ‘weet niet’ in te vullen.

-

Als alle antwoorden
binnen zijn...
Zodra alle antwoorden binnen zijn of de met u afgesproken termijn is verstreken, helpt
de FNV u de antwoorden te analyseren. Op gronddaarvan ontvangt u een advies
over de ontwikkeling van een effectieve vakbonds−/werknemersaanpak (w.o. een
benchmark waarin de score van uw bedrijf wordt vergeleken met die van andere
bedrijven). De FNV behandelt de vragenlijst in alle vertrouwelijkheid.

-

Nog even dit:
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 à 10 minuten.
Waar in de vragenlijst kortheidshalve ‘bedrijf’ staat, kunt u uiteraard ook ‘organisatie’
of ‘instelling’ lezen als dat voor u van toepassing is. Voor opmerkingen of vragen over
deze vragenlijst kunt u terecht bij Kees Le Blansch (070−3025838)

We beginnen met een
aantal vragen over of en
hoe duurzaam werken
in de structuren van het
bedrijf zit ingebakken.
1 Is binnen het bedrijf sprake van
de volgende zaken?
Wordt tussen OR of PVT en bedrijfsleiding regelmatig over
duurzaamheidkwesties gesproken?
Wordt op de werkoverleggen regelmatig over
duurzaamheidkwesties gesproken?
Is duidelijk waar werknemers met hun vragen, ideeën en
bezwaren op het gebied van duurzaamheid terecht kunnen?
Besteedt het bedrijf in (sociale) jaarverslaglegging ook
aandacht aan duurzaamheidkwesties?
Worden voorlichting en trainingen aan werknemers gegeven
over hoe ze duurzaam kunnen werken?
Wordt bij de inhuur van diensten?
Denk aan schoonmaak of onderhoud?
Ook aandacht besteed aan of de betrokken werknemers
duurzaam (kunnen) werken?
Maken criteria voor schoon, veilig en zuinig werken
onderdeel uit van de targets voor leidinggevenden?
Zijn criteria voor schoon, veilig en zuinig werken verbonden
aan het beloningssysteem van het bedrijf?
En zijn criteria voor schoon, veilig, zuinig en rechtvaardig
werken verbonden aan het beloningssysteem van het
bedrijf?
En zijn criteria voor sociaal, eerlijk en rechtvaardig werken
verbonden aan het beloningssysteem van het bedrijf?

Ja

/

Nee

/

Weet niet

/

N.V.T

Vervolgens een
aantal vragen naar
bedrijfskenmerken die
van belang zijn voor
duurzaam werken.
2 In hoeverre zijn de volgende kenmerken op uw
bedrijf van toepassing?
Het bedrijf is vanwege de aard van het werk
grootenergieverbruiker.
De aard van het werk brengt met zich mee dat het bedrijf
veel emissie uitstoot.
De aard van het werk brengt met zich mee dat het bedrijf
veel (afval) warmte produceert.
De bedrijfsvoering brengt veel veiligheidsrisico?s met zich
mee (als er bij ons iets mis gaat kan dat grote gevolgen
hebben of zelfs tot rampen leiden).
De bedrijfsvoering leidt tot erg veel vervoers− en
transportkilometers.
Het bedrijf betrekt veel grondstoffen of producten uit derde
wereldlanden.

De eerste zes deelvragen gaan over ‘typische’
grootenergieverbruikers of grootvervuilers; dat zijn bedrijven
die noodgedwongen door de aard van het werk veel energie
gebruiken of veel vervuiling veroorzaken − (maar ook voor
deze bedrijven geldt dat ze zich meer of minder kunnen
inspannen om duurzamer te werken; daarover gaat de vraag
die hierop volgt).

Helemaal van
toepassing /

Beetje van
toepassing

/

Niet van
toepassing

/

Weet
niet

Ook voor bedrijven die
door de aard van het
werk veel energie verbruiken of vervuiling
veroorzaken, geldt dat ze
zich meer of minder kunnen inspannen om duurzamer te werken. Hoe zit
dat bij uw bedrijf?
3 Concreet: hoe goed doet uw bedrijf het qua duurzaamheid op de kenmerken waarvan u in de vorige
vraag heeft aangegeven dat die van toepassing zijn?

1
2
3
4
5
6

Het bedrijf werkt ook in landen waar vakbonds− en
mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn.

7

Het bedrijf gaat veel gevolgen ondervinden van
emissiehandel.

9

Het bedrijf gaat veel gevolgen ondervinden van
kilometerheffing.
Het bedrijf profileert zich naar buiten met? Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen? (MVO).
Er bestaat een eco−label voor de producten of diensten van
het bedrijf.
Er gelden? duurzaam inkopen? criteria voor de producten of
diensten van het bedrijf.
Het bedrijf kan er door innovatie van zijn producten of
diensten voor zorgen dat de klanten van het bedrijf hun
energiegebruik of milieubelasting verminderen.

8

10
11
12
13
14
15
16

In dit bedrijf geldt: als werknemers veilig en gezond werken,
komt dat ook het milieu en/of het klimaat ten goede.

Tot zover deze
vragenlijst.

In dit bedrijf geldt: als met meer geavanceerde technieken
enwerkmethoden wordt gewerkt, komt dat ook het milieu
en/of het klimaat ten goede.

4 Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze
vragenlijst die voor uzelf of de FNV van belang zijn om
hier vast te leggen? (niet verplicht)

In dit bedrijf geldt: investeringen in opleiding van werknemers
komen ook het milieu en/of het klimaat tengoede

Heel
slecht

/

Beetje
Niet goed,
slecht / niet slecht

Beetje
/ goed

/

Heel
goed

/

Weet
niet

instrumenten voor een vliegende start:

De Werknemer
Vragenlijst
Werknemersvragenlijst
‘Duurzaam Werken’

De OR / FNV kaderledengroep van uw bedrijf nodigt u uit voor deelname aan de
vragenlijstronde ‘Duurzaam Werken’ die zij binnen het bedrijf organiseert.

-

Waarom deze
vragenlijst?
Door de vragen op de volgende pagina’s te beantwoorden, helpt u om samen met
uw collega’s, OR en/of FNV kaderledengroep een goede aanpak uit te stippelen om
binnen uw bedrijf meer duurzaam te gaan werken. Om het bedrijf milieuvriendelijker,
groener, zuiniger, socialer en eerlijker te maken. Zodat ook in de toekomst en op andere
plaatsen op de aardbol, collega’s en uzelf in een leefbare en rechtvaardige wereld en
werkomgeving hun boterham kunnen verdienen.

-

Waarover gaat deze
vragenlijst?
De vragen gaan over (wat u weet over) hoe duurzaam er in het bedrijf gewerkt wordt en
waar de beste aangrijpingspunten zitten om dat te verbeteren.
U wordt gevraagd naar:
• wat u weet over hoe duurzaam er bij u in het bedrijf wordt gewerkt;
• waar u vindt dat meer milieuvriendelijk, energiezuinig en socialer
gewerkt kan worden;
• wat u hier zelf aan wilt en kunt doen.

-

Wat vraagt de
vragenlijst van u?
De vragenlijst is niet heel lang, maar ook niet echt kort (het invullen kan een kwartiertje
kosten). Dat is omdat de OR / FNV kadergroep goed wil begrijpen hoe de collega’s
tegen dit alles aan kijken. Hopelijk wilt u daarbij helpen.
Waar in de vragenlijst kortheidshalve ‘bedrijf’ staat, kunt u uiteraard ook ‘organisatie’ of
‘instelling’ lezen als dat voor u van toepassing is.
Voor opmerkingen of vragen over deze vragenlijst kunt u binnen uw bedrijf terecht bij:

-

Het FNV project
‘Duurzaam Werken’
Deze vragenlijst is onderdeel van het FNV project ‘Duurzaam Werken’.

1 We beginnen met een vraagover u zelf.
Bij welke afdeling bent u werkzaam?

2 Nu enige vragen over hoe goed geïnformeerd u bent.
Hoe goed ben u geïnformeerd over …

Slecht

/

Tamelijk slecht

/

Niet goed en niet slecht

/

Tamelijk goed

/

Goed

/

Weet niet, geen mening

Weinig

/

Tamelijk weinig

/

Niet veel, niet weinig

/

Tamelijk veel

/

Veel

/

Weet niet, niet van toepassing

Weinig

/

Tamelijk weinig

/

Niet veel, niet weinig

/

Tamelijk veel

/

Veel

/

Weet niet, niet van toepassing

… de klimaatproblematiek
… het energiegebruik en de milieubelasting van uw bedrijf (als meeveroorzaker van de klimaatproblematiek)
… wat het bedrijf doet om energiezuinig, milieuvriendelijk èn sociaal te werken

3 Heeft u zelf op uw plek invloed op duurzaam werken? Kunt u die hebben? Daarover gaan de volgende vragen.
Eerst gaan we in op een aantal zaken die voor het milieu en klimaat van belang zijn en die in bijna elk bedrijf wel voorkomen.
Hoezeer houdt u op uw werkplek rekening met het klimaat en het milieu bij het:

… computers zelf aan, uit en stand-by zetten?
… verlichting aan en uit zetten?
… de verwarming hoger en lager zetten?
… de airco hoger en lager zetten?
… het watergebruik in het toilet beïnvloeden?
… uw hoeveelheid papiergebruik beïnvloeden?
… zelf kiezen voor spaarlampen?
… afval scheiden?
… kiezen voor meer of minder verantwoord geproduceerde voeding?
… zelf bepalen hoe u voor het woon-werk verkeer reist?
… zelf bepalen hoe u voor zakelijk verkeer reist?
… bepalen of u al dan niet thuis (tele-) werkt?
… een videoconferentie of telefonische vergadering houden i.p.v. te reizen?

4 Daarnaast zijn er binnen het bedrijf wellicht ook nog andere zaken die voor het milieu en het klimaat van belang zijn.
Hoezeer doet u op uw werkplek uw best om op nog andere dan in de vorige vraag genoemde manieren:

… het energieverbruik van het bedrijf verminderen?
… de afvalproductie van het bedrijf verminderen?
… de uitstoot van broeikas- en andere gassen verminderen?
... het watergebruik van het bedrijf beperken?
… de hoeveelheid (afval-) warmte verminderen?
… risico’s op rampen verminderen? (bijv. door veilig en gezond te werken)
… de hoeveelheid vervoer- en transportkilometers verminderen?

5 Waar kan volgens u het duurzaam werken binnen het bedrijf verbeterd worden?

Kunt u, door 10 punten te verdelen, aangeven aan welke zaken bij u op het werk de meeste prioriteit gegeven moet worden om
rechtvaardiger en socialer te kunnen werken?

We leggen u nu drie vragen voor, over:
- de werkplek
- de productiecyclus
- zaken die raken aan sociaal en rechtvaardig werken

Rechtvaardiger inkoopvoorwaarden (bijv. voor producenten in derde wereld)

U wordt steeds gevraagd, door het verdelen van 10 punten, aan te geven aan welke verbeterpunten u de meeste prioriteit geeft.
Het beantwoorden van deze vragen kost u mogelijk even tijd en nadenken.
Uw mening over deze zaken is voor ons heel belangrijk.
Kunt u, door 10 punten te verdelen, aangeven aan welke zaken bij u op de werkplek de meeste prioriteit gegeven moet worden
om de bedrijfsvoering beter voor het milieu te maken?

Rechtvaardiger beloning en arbeidsvoorwaarden voor verschillende groepen die (als onderaannemer, in andere landen) voor het bedrijf werken
Meer aandacht voor vakbonds- en mensenrechten in andere landen waar ons bedrijf gevestigd is
Meer aandacht voor vakbonds- en mensenrechten bij toeleveranciers
Meer aandacht voor zaken als boskap en uitputting van grondstoffen bij toeleveranciers
Meer zorg voor wat onze producten en diensten in de wereld teweeg brengen (wijze van gebruik, misbruik, wegwerp, risico’s, etc.)

Woon – werk verkeer

Aantal punten (10 in totaal)

Weet niet

Zakelijk verkeer

Geen van deze

Papiergebruik

Anders, nl.:

Watergebruik
Verlichting
Verwarming

6 Nu nog twee vragen over goede ervaringen met duurzaam werken en over ideeën om (nog) duurzamer te kunnen werken.
Zijn er op uw werkplek werkwijzen of oplossingen voor duurzaam werken die voor collega’s, de OR / FNV kadergroep en/of
werknemers van andere bedrijven een inspirerend voorbeeld kunnen zijn?

Air Conditioning
Verantwoord geproduceerde voeding in de bedrijfskantine
Hoeveelheid afval
Hergebruik / recycling materialen

Heeft u zelf ideeën voor werkwijzen of oplossingen om binnen het bedrijf meer duurzaam te kunnen werken?

Efficiënt en zuinig werken
Mogelijkheid thuis werken / telewerken
Weet niet
Geen van deze

7 Tot zover deze vragenlijst
Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?

Anders, nl?

Kunt u, door 10 punten te verdelen, aangeven aan welke zaken bij u op het werk de meeste prioriteit gegeven moet worden om
de productiecyclus beter voor het milieu te maken?

Wilt u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van het FNV Duurzaam Werken project?
O Ja, op het volgende e-mailadres:

Aanschaf grondstoffen (duurzaam inkopen)

Aantal punten (10 in totaal)

O Nee

Gebruik van grondstoffen
Transport van goederen

Wilt u meer weten over wat de vakbond voor u kan doen?

Producteigenschappen

O Ja, stuur mij informatie op dit postadres:

Hergebruik / recycling materialen

O Ja, bel mij op dit telefoonnummer:

Werkwijze

O Nee

Weet niet
Geen van deze
Anders, nl.:

instrumenten voor een vliegende start:

FNV Duurzame
Werkplekcheck
-

Duurzame werkplek
check gegevens
Datum check

Tijdstip check

Plaats check

Algemeen
•
•  
•   
•   

•
•
•

Bij voorkeur vanuit medezeggenschap
Gaat vooral om vaststellen waar energieverbruik minder kan
Hoeft niet gelijk in hele bedrijf
Heeft uitstraling naar collega’s
om meer op energie te letten
om elders in het bedrijf ook zo’n check te doen
Kan goed idee zijn om samen te doen met verantwoordelijke
(leidinggevende, beheersmedewerkers)
Aan te raden om op verschillende tijdstippen te doen. Ook buiten
normale werktijden (bijv. om te zien wat onnodig aan staat)
Praat vooral ook met collega’s (verschillende ploegen, ook
ingehuurde mensen)

-

De duurzame
werkplekcheck list
•
•
•

•
•
•

Bedoeld om te gebruiken bij de check
Vragen stimuleren nadenken en discussie over energiegebruik
en gedrag
Goede manier om gesprek met collega’s te beginnen: vraag naar
wat ze gewoonlijk doen als ze (’s ochtends) binnenkomen en als ze 			
tussendoor of ’s avonds weer weggaan.
Misschien niet alle vragen van toepassing
Sommige vragen vereisen misschien vervolgoverleg met inkoop,
directie of anderen
Let op dat energiebesparing niet ten koste gaat van veiligheid op het
werk (bijv. adequate verlichting) of hygiëne (bijv. water)

Betrokkenen bij uitvoering check
1.

2.

3.

Samenvatting uitkomsten Betrokkenen bij uitvoering
Bevindingen

Acties

Verlichting

Ja

/

Nee

Opmerkingen / acties

Verwarming

Uitgeschakeld waar geen mensen zijn?

Veel temperatuurschommelingen overdag?

Uitgeschakeld waar voldoende daglicht?

Werkklimaat (volgens gebruikers) niet te warm of te koud?

Lichtschakelaars goed te gebruiken?

Thermostaatkranen werkend en goed afgesteld?

Kunnen bureaulampen worden gebruikt i.p.v. zaalverlichting?

Radiatoren goed ontlucht?

Buitenlichten overdag uitgeschakeld?

Luchtcirculatie rond radiatoren belemmerd?

Spaar- en ledlampen gebruikt?

Waar nodig pijpleidingen geïsoleerd?

Lampen, lampenkappen, armaturen schoon?

Mobiele verwarming bijgeplaatst?

Te rapporteren gebreken / defecten?

Verwarming/boilers afgelopen jaren
onderhoudsbeurt gehad?

Ja

/

Nee

Opmerkingen / acties

Ja

/

Nee

Opmerkingen / acties

Op thermostaat tijd en temperatuur correct ingesteld?
Apparatuur
Energiesparende instellingen actief
(bijv. computers, kopieermachines)

Ja

/

Nee

Opmerkingen / acties

Buitendeuren en -ramen dicht als verwarming aan staat?

Te rapporteren gebreken / defecten?

Waar mogelijk’s avonds en in weekend uitgeschakeld?

Apparatuur waar mogelijk aan timers?

Timers goed ingesteld?

Schermen en andere apparatuur overdag uitschakelbaar?
(bijv. tijdens lunch)
Apparatuur waar mogelijk uitgeschakeld?

IJkastdeuren goed sluitend?

Te rapporteren gebreken / defecten?

Air conditioning
Air conditioners ingesteld op 25oC?

Airco en verwarming niet gelijktijdig aangeschakeld?

Koeling door luxaflex, gordijnen, enz. mogelijk?

Luchtverversing in toilet met timer?

Buitendeuren en -ramen dicht als airco aan staat?

Te rapporteren gebreken / defecten?

Air conditioning

Ja

/

Nee

Opmerkingen / acties

Lekkende / druppelende kranen?

Tekenen van lekkage?

Tools
-

Waterkokers te vol?

Hoeveelheid doortrekwater op toiletten regelbaar?

Legende

Te rapporteren gebreken / defecten?

Workplek
Overige zaken

Ja

/

Nee

Opmerkingen / acties

Raam/deursluitingen werkend, geen kieren en openingen?
Buiten

Overal dubbele beglazing?

Leidinggevenden / OR / verantwoordelijken inlichten

Terugkom bedrijfscheck aanbevolen?

Aandachtspunten bij terugkom?

Kantoor

Zorg

Transport

Energie

Inkopen

Vervoer

Afval

Thema

Geen vocht tussen dubbele beglazing?

Opvolgen

Industrie

Ja

/

Nee

Opmerkingen / acties

Beïnvloeding

Winkel

-

Minder CO2-uitstoot
Dankzij Een
Slimme Ventieldop
De weg op met een auto met banden op de juiste
spanning is niet alleen veiliger en goedkoper, maar ook
beter voor het milieu. Er zijn nu slimme ventieldoppen
die de automobilist eraan herinneren bijtijds zijn banden
op te pompen. En dat scheelt CO2-uitstoot, want een
te slappe band heeft meer weerstand op de weg en
de auto gebruikt daardoor meer brandstof. TNO heeft
berekend dat automobilisten door op banden met de
goede bandenspanning te rijden 1 tot 3 procent per
jaar kunnen besparen. Bovendien gaan banden met de
juiste spanning langer mee.
De intelligente ventieldop controleert continu de bandenspanning en waarschuwt
wanneer die te laag is. Als de spanning te laag is gaat er een LED knipperen. Als de
band weer is opgepompt dooft de LED.; De;ventieldop kan gewoon op het ventiel van
een band worden gedraaid. De dop past zowel op banden van auto’s als op die van
motoren en vrachtwagens.

Werkplek

Maar het valt; niet altijd mee om mensen aan te spreken op gedrag.;Al scheelt het als
iedereen zich verbonden heeft aan een aantal veranderingen. In dat geval weten mensen
wat er van ze verwacht wordt en moet het mogelijk zijn om mensen eraan te houden.
Bij regionale afvalorganisatie Rova brengen ze de verwachtingen die de organisatie heeft
op een slimme manier onder de aandacht. De normen van de organisatie voor de kwaliteit
van de dienstverlening en hoe men binnen het bedrijf met elkaar en de klant omgaat, is
vervat in een kalender en in posters. Elke maand krijgt een ander aspect zo de aandacht.
Zoiets zou je ook op het gebied van duurzaamheid kunnen doen.

Werkplek

Thema

-

Vergader Gewoon
Telefonisch
Moeten collega’s regelmatig reizen om naar een vergaderlocatie
te komen? Kan de vergadering niet gewoon telefonisch
worden gehouden?

Thema

Dat scheelt tijd en energie. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je er samen uitkomt aan
de telefoon. Anders spreek je misschien toch nog ‘live’ af.

Werkplek

-

Simpel Is Goed Genoeg
Eenvoudige gedragsveranderingen als het licht uitdoen in de
pauze, dubbelzijdig kopiëren, enzovoort, zijn al mooi genoeg
om mee te beginnen als je in je bedrijf aandacht wilt besteden
aan duurzaamheid.

Thema

-

‘Ondernemingsraden
Moeten Meer Gebruik
Maken Van Hun Rechten’
Ondernemingsraden die werk willen maken van duurzaamheid,
zouden meer gebruik moeten maken van de rechten die ze
hebben, zei Hans Hubregtse, adviseur bij FNV Bondgenoten
en specialist op het gebied van medezeggenschap op een
netwerkbijeenkomst van Duurzaam Werken.
Dat doen ze nu nog te weinig. Neem bijvoorbeeld het initiatiefrecht. Or’en komen wel
met nieuwe ideeën, maar vaak doen ze dat mondeling. Een sterker middel om punten
op de agenda te krijgen, is het schriftelijk initiatiefrecht. Hubregtse: “Dan moét de
bestuurder reageren. En weet wel: de helft tot 75 procent van de voorstellen van een or
worden gehonoreerd.”
Als het gaat om duurzaamheid kunnen or’en ook gebruik maken van het adviesrecht.
Een or moet bijvoorbeeld om advies worden gevraagd als de onderneming nieuwe
investeringen doet of belangrijke maatregelen neemt op het gebied van milieu en
arbeidsomstandigheden; onderwerpen waarbij de link met duurzaamheid snel is
gelegd. Verder kan de or ook in de gaten houden of een bedrijf of organisatie doet
wat ze belooft, ook op het gebied van duurzaamheid. “Een organisatie die zegt aan
duurzaamheid te doen, wil er vaak goede sier mee maken. Dat betekent ook dat ze
vaak goed aanspreekbaar zijn op het onderwerp.”
Duurzaamheid is niet alleen een zaak die werknemers aan het hart gaat, wil
Hubregtse maar zeggen. Beide partijen hebben er wat mee te winnen. En dat kun je
soms letterlijk nemen:; “Duurzaamheid kost een bedrijf niet alleen wat, er is ook winst
te behalen.” En het leidt tot vernieuwing. “Duurzaamheid is onderdeel van sociale
innovatie. Neem de mogelijkheden voor telewerken, die bevorderen duurzaamheid
maar ze zijn ook innovatief.”
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Groen Computeren
Natuurlijk verbruik je stroom en grondstoffen als je op een
computer werkt. Maar je kunt wel zo groen mogelijk computeren.
Kijk eens kritisch naar de manier waarop jij je computer gebruikt.
Een checklist:
1. Stel je computer zuinig in: door de instellingen van je computer aan te 			
passen, kun je het stroomverbruik flink laten zakken. Ga naar Start > Instellingen
> Configuratiescherm > Energiebeheer. Hier kun je bepalen wanneer de monitor
en computer overgaan op stand-by. Gebruik geen screensaver; het is een 		
misleidende term.
2. Schakel alle apparatuur uit: zet je je computer uit? Zorg dan dat je ook de andere
apparaten helemaal uitschakelt. Monitor, printer, modem….
3. Een laptop is zuiniger: laptops verbruiken minder stroom dan pc’s. Zit je op het 		
werk vast aan een pc? Vraag dan aan de ICT-afdeling of er wel gekozen is (of 		
wordt) voor zuinige pc’s.
4. Een LCD-scherm is beter: nog zo’n oud bakbeest op het werk? Laat je werkgever
weten dat een LCD-scherm veel zuiniger is.
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Groene Hosting
Hosting van websites vreet aardig wat energie. Dat kan anders!
Thema

Er zijn steeds meer bedrijven die groene hosting aanbieden. Ze garanderen dat de
verbruikte energie afkomstig is uit duurzame bronnen. Hoe groen is het bedrijf dat jullie
website host? Vraag het eens na.
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Alles wat op internet staat, kost energie.

Wat is nu het verschil tussen een duurzaamheidsverslag en

Zuinig Internetten
Alles waar www voor staat, wordt opgeslagen op één of meerdere servers. Servers
vragen nogal wat stroom. Daarnaast genereren ze veel warmte. De koelingsinstallaties
die daarom in de serverruimte staan, verbruiken ook veel energie. Een site maakt
meestal gebruik van een database. Iedere keer wanneer een bezoeker bepaalde
informatie zoekt op een site, wordt de database doorzocht. Dit kost ook stroom. De
databases bevatten vaak oude informatie, die beter kan worden verwijderd. Scheelt
weer zoektijd. En dus stroom. Alle beetjes helpen.
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Controleer Het
Milieujaarverslag
Maakt je bedrijf een Milieujaarverslag?

Duurzaamheidsverslag
een milieujaarverslag?
Sommige bedrijven maken op eigen initiatief een uitgebreide versie van een
milieujaarverslag, een duurzaamheidsverslag. Dit is een verslag van een onderneming
over de prestaties op het gebied van duurzaam of maatschappelijk verantwoord
ondernemen: zowel de prestaties op het gebied van sociaal-ethiek, milieu als
economisch (People-Planet-Profit). Maakt jouw bedrijf nog niet zo’n verslag? Je kunt
een verzoek indienen dit wel te gaan doen.
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Aanwezigheidsdetectoren
Eenvoudig veel winst:
Het verlichten van kantoorgebouwen kost dagelijks enorme
hoeveelheden energie.

Neem het door en stel er vanuit de OR kritische vragen over.
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Energie die bij opwekking voor een forse uitstoot van CO2 zorgt en zo veel schade
toebrengt aan ons klimaat. Gelukkig valt er in veel kantoorgebouwen nog grote
winst te behalen. Door gebruik te maken van aanwezigheidsdetectoren kan veel
energie bespaard worden. Hoeveel is natuurlijk per situatie verschillend. Maar een
energiebezuiniging van 35% voor kantoren, 60% voor toiletten en 95% voor werkkasten
is al snel bereikt. Overigens levert u op deze manier niet alleen een belangrijke bijdrage
aan ons milieu. De aanwezigheidsdetectoren verdienen zich binnen 6 maanden tot 3
jaar terug.
Werkplek
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Energietips Voor De
Werkplek
Elektronische kantoorapparaten verbruiken heel wat energie.
De meeste milieuwinst is dan ook te behalen door energiezuinige apparaten aan te
schaffen en er op te letten dat de apparaten zo verstandig mogelijk gebruikt worden.
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De Milieubarometer
De milieubarometer is een online meetinstrument. Het biedt inzicht
in de milieukosten en de milieuprestatie van het bedrijf, en in de
milieuaspecten die daarbij het zwaarst wegen. Deze gegevens
kunnen anoniem vergeleken worden met die van branchegenoten.
De milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore en milieukosten
van het bedrijf of de instelling eenvoudig en snel zichtbaar maakt. De bedrijfsgegevens
over energie, water, afval, emissies en eventueel transport en papierverbruik moeten
worden ingevoerd.
Het programma toont daarna:
• de totale milieuscore in één staafdiagram (of taartdiagram),
• een kostengrafiek
• een CO2 meter  
• efficiency-indicatoren.

-

Duurzame
Kantoorartikelen
Wel eens gedacht aan duurzame kantoorartikelen?
Alle kantoorartikelen zijn ook verkrijgbaar in een duurzame variant zoals, duurzame
mappen, ringbanden, een duurzame nietmachine, mokken van oude cd-hoesjes,
duurzame potloden, pennen, papier, printen etc.
Via internet kan je verschillende aanbieders vinden van duurzame kantoorartikelen:
Zoek eens op internet naar duurzame kantoorartikelen, groene kantoorartikelen of
eerlijke kantoorartikelen. Dan zie je dat er veel aanbieders zijn.

In één oogopslag is te zien welke milieuaspecten, zoals energie, afval, emissies of
papierverbruik, het meest bijdragen aan de totale milieuscore en milieukosten van het
bedrijf. De CO2 meter berekent en toont de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten.
Met de grafieken kunnen prioriteiten worden gesteld bij het nemen van
milieumaatregelen en het terugdringen van de CO2-uitstoot en milieukosten.
De resultaten van de milieubarometer zijn goed te gebruiken voor overleg van OR en/of
groepen kaderleden met de bedrijfsleiding. Daarbij kan gezamenlijk bezien worden waar
het bedrijf extra milieu-inspanningen kan plegen en wat daarvoor moet gebeuren.
Om de milieubarometer in te vullen is toegang nodig tot de genoemde bedrijfsgegevens. Dat betekent dat van het begin af aan medewerking van directie vereist is. Invullen
kan het best gebeuren door de KAM medewerker, de afdeling inkoop of de bedrijfsadministratie. OR en/of kaderleden kunnen uiteraard wel een rol spelen bij het stimuleren
of afspreken dat het bedrijf de milieubarometer gaat invullen en gebruiken
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Producten In De
Bedrijfskantine
Wist u dat u met een dagje plantaardig eten ook een steentje
bijdraagt aan een duurzame wereld?
In vergelijking met dierlijke eiwitten kost het produceren van soja:
• 10 keer minder land;
• 100 keer minder water;
...en zorgt soja voor een lagere CO2 uitstoot.
Biologische en fairtrade producten zijn, zoals de meeste mensen wel weten, duurzame
producten. Maar wat dacht u ervan om er op te letten om meer regionale producten te
consumeren? Dit scheelt weer veel (onnodig) transport.
Bekijk als collega’s of ondernemingsraad of je de inkoop van de producten in de
bedrijfskantine kan beïnvloeden. Het zou mooi zijn als deze producten meer plantaardig,
biologisch, regionaal en fairtrade zouden zijn.
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Duurzame Dinsdag/ Donderdag Of Groene Vrijdag
Voer samen met collega’s, je leidinggevende of de OR een energiebalansdag in. Zo compenseer je milieubelastende activiteiten
waar je niet onderuit komt (of wil) met milieuvriendelijk gedrag
wanneer het wel kan. Denk aan de Duurzame Dinsdag/ Donderdag of de Groene Vrijdag (ieder zo zijn voorkeur voor een dag).

Waar kan je aan denken op deze dag?
• Kom met de fiets of het Openbaar Vervoer naar je werkplek.
• Als je echt niet met de fiets of het OV naar je werk kan komen, denk
dan aan ‘Het nieuwe rijden’. Ga op tijd van huis weg, rijdt rustig, 			
schakel tijdig over naar een hogere versnelling en laat tijdig het gas los 		
voordat je gaat remmen. Zorg ervoor dat als je auto een dieselmotor 			
heeft, je een roetfilter hebt.
• Neem een broodtrommeltje mee voor je lunch of doe je boterhammen
in een zakje dat je vaker gebruikt.
• Eet geen vlees. Probeer te regelen dat de bedrijfskantine in ieder geval
deze dag alleen soja producten, biologische of fair trade producten 			
verkoopt. Denk ook eens aan regionale producten; dat scheelt weer 			
(onnodig) transport van producten.
• Drink uit een papieren of plastic bekertje dat hergebruikt en gerecycled
kan worden of drink uit een mok die je niet na elke consumptie wast.
• Gebruik zo min mogelijk verlichting. Doe de lamp uit als je een kamer
verlaat.
• Bij warmte tijdig zonneschermen naar beneden. Dit scheelt
airconditioning.
• Bij koude een extra trui meenemen i.p.v. de verwarming een graadje
hoger zetten.
• Zet een fair trade plant in je werkruimte. Is niet alleen duurzaam
en eerlijk, het is ook goed voor de kwaliteit van de lucht en je eigen 			
concentratievermogen.
• Zet in een pauze het beeldscherm van de computer uit.
• Zo min mogelijk ‘googlen’. Download een plug waarmee je witte sites
die je het meest bezoekt (bijvoorbeeld google) op zwart zet (www.			
greasespot.net). Een zwarte achtergrond is 20% energiezuiniger dan			
een witte.
• Ga eens even bij een collega langs i.p.v. hem of haar te mailen.
• Print zo min mogelijk. Als je print, dan dubbelzijdig en zwart-wit.
• Ga tijdens de lunch eens wandelen en neem een tas mee om
zwerfafval in te verzamelen. Je kan hier zelfs speciale priktangen voor 			
lenen (www.ikprikmee.nl).
• Haal stekkers uit de stopcontacten bij het weggaan.
• Help elkaar om deze dag collectief en ‘eigen’ te maken.
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Energiezuinige Gebouwen
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In gebouwen zoals kantoren en bedrijfspanden kan nog veel
energie worden bespaard. Zowel door bestaande gebouwen
beter te isoleren, als door nieuwe gebouwen zo te ontwerpen
en te bouwen dat ze (veel) minder energie gebruiken. Minder
energiegebruik betekent minder uitstoot van CO2. En als u
minder gas en elektriciteit gebruikt, scheelt dat ook in uw
energierekening. Energiezuinigheid kan ook goed samengaan met
comfort en gezondheid.
In veel gebouwen kan het energiegebruik flink omlaag. En het binnenmilieu is
vaak slecht, met alle schadelijke gevolgen van dien. Wie echter investeert in
energiebesparende technieken en een beter binnenmilieu, weet niet alleen geld te
besparen, maar bereikt ook een beter comfort in het gebouw. Dat betekent minder
klachten van gebruikers en een prettiger werkklimaat.
Je kan slimmer met energie en het binnenmilieu omgaan in je organisatie als je nadenkt
over maatregelen op de volgende vlakken: koelen, verwarmen, ventilatie, verlichten en
isolatie.
Als werknemer weet je waarschijnlijk wel een plek binnen je bedrijf waar op energie
kan worden bespaart. Bespreek je idee(ën) met je collega’s en leidinggevende. Kijk
hieronder om wat ideeën op te doen. Bij de meer omvangrijke maatregelen kan je je
idee bij de OR aankaarten, zodat zij hierover in gesprek kunnen gaan met de directie.
Voorbeelden van verschillende maatregelen op de verschillende vlakken zijn:
Koelen:
• Vervang veel kleine koel-/ vriesapparaten door 1 groot apparaat
• Voorkom gelijktijdig koelen en verwarmen
• Pas warmte- en/of koudeopslag in de bodem toe
• Pas warmteterugwinning uit ventilatielucht toe
Verwarmen:
• Vervang elektrische apparaten door gasgestookte apparaten
• Pas een zonneboiler toe
• Fixeer de stand van thermostatische radiatorventielen
• Niet verwarmen van onbenutte ruimten
Ventilatie:
• Maak de afzuiginstallatie regelbaar
• Direct afzuigen van warmteproducerende apparatuur
• Pas een toerentalregeling toe op de ventilator
• Breng schakelklokken aan
Isolatie:
• Pas leidingisolatie toe op koelapparatuur
• Isoleer de muren of wanden, het dak, de vloer
• Pas hoog rendement dubbelglas toe
• Verbeter/ repareer isolatie van leidingen

-

Wegwerpbekertje Meestal
Beter Voor Het Milieu
Dan Mok
Uit TNO-onderzoek blijkt dat gebruik van een wegwerpbekertje
gek genoeg vaak minder belastend is voor het milieu dan
een mok. Lees hier wat je kunt doen om het gebruik, het
schoonmaken en de recycling van koffiebekers aan de orde te
stellen in je bedrijf.
Een wegwerpbeker is minder belastend dan een stenen mok als je de mok elke
keer na gebruik afwast. Als je een mok vaker gebruikt zonder hem af te wassen,
is de milieubelasting vergelijkbaar met die van een wegwerpbekertje. Weet wel dat
je een mok vier keer moet gebruiken voor een vergelijkbare milieubelasting als van
een wegwerpbekertje. In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat plastic bekers
worden gerecycled. Worden de bekers niet gerecycled dan neemt de milieubelasting
van de wegwerpbekertjes uiteraard toe. Het kartonnen bekertje is weer beter voor
het milieu dan de plastic variant. In het TNO-onderzoek wordt alleen gekeken naar
milieuaspecten. Of de bekertjes of mokken op een eerlijke wijze worden geproduceerd
is in dit onderzoek niet meegenomen.
Gebruik je een mok:
• Gebruik hem dan meerdere malen voor je hem afwast. Een koffiemok
meerdere keren gebruiken is natuurlijk wel wat minder hygienisch.
• Was de mok af met een biologisch afbreekbaar afwasmiddel.
• Koop eerlijke ‘Fair Trade’ mokken en koppen en schotels. Dan
weet je dat de mok of het kopje onder goede omstandigheden is 			
geproduceerd (zonder kinder- of dwangarbeid) en dat er een eerlijke 			
prijs voor is betaald.
Gebruik je bekertjes:
• Dan het liefst kartonnen, die zijn minder slecht voor het milieu dan
bekertjes van plastic.
• Neem volledig biologisch afbreekbare.
• Gebruik ze meerdere malen.
• Recycle ze. Als je ze niet recyclet, neemt de belasting op het
milieu toe.

Wat de OR kan doen:
• Inventariseer of er in je bedrijf wegwerpbekertjes en/of mokken en
kopjes en schotels worden gebruikt.
• Zoek uit wat het beleid is als het gaat om wegwerpbekers of
mokken. Worden de wegwerpbekers gerecycled? Wat voor 				
afwasmiddel wordt er gebruikt voor mokken en koppen en schotels? 			
Worden in de keuken energiezuinige vaatwasmachines gebruikt?
• Onderzoek het gedrag van medewerkers. Gebruiken ze mokken en
wegwerpbekertjes meerdere malen?
• Wees alert op hygiënevoorschriften (HACCP), het is natuurlijk niet de
bedoeling dat het streven naar een duurzame werkomgeving zover 			
doorslaat dat het ten koste gaat van de algehele hygiëne.
• Stel in het overleg met de directie het gebruik, de reiniging en recycling
van wegwerpbekers en mokken aan de orde.
• Attendeer je collega’s erop dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren
aan een duurzamere werkplek door bijvoorbeeld een mok of een 			
wegwerpbekertje vaker te gebruiken.

De gemakkelijkste producten om mee te starten zijn biologische (karne)melk, yoghurt
en brood. Deze producten zijn in de biologische variant niet veel duurder dan de nietbiologische variant. Biologische zuivel is zo goed als overal verkrijgbaar. Ook biologisch
brood kunnen bijna alle supermarkten en groothandels leveren. Biologische koffie, thee
en fruitsappen zijn ook producten waar gemakkelijk mee begonnen kan worden.

Zoek eens op internet naar duurzame kantoorartikelen, groene kantoorartikelen of
eerlijke kantoorartikelen. Dan zie je dat er veel aanbieders zijn.

Adressen van de lokale natuurvoedingszaak en biologische slager zijn te vinden in de
Bio-gids van Biologica (www.biologica.nl/biogids). Een aantal natuurvoedingszaken
levert ook tot aan de deur.
Cateraars voor evenementen
Wil je op een evenement of conferentie biologisch cateren? Op de site van Biologica
(www.biologica.nl/biogids/cateraars) presenteren zich vele biologische cateraars die je
kunt inhuren.
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Waar haal je het?
De inkoop van biologische producten is via steeds meer kanalen mogelijk. Wellicht heeft jouw
eigen leverancier al biologische producten in het assortiment. Voorbeelden hiervan zijn DeliXL www.delixl.nl, De Kweker www.kweker.nl en Kruidenier Foodservices www.kruidenier.nl
Daarnaast zijn er ook groothandels/leveranciers die gespecialiseerd
zijn in biologisch:
www.bd-totaal.nl			
www.natudis.nl
www.nieuweband.nl		
www.odinwinkel.nl
www.udea.com			
www.dezaai-ster.nl
www.vaneigenerf.nl

Deze en meer informatie over de mogelijkheden voor biologische catering vind je
in een brochure van de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw en de
Provinciale Milieufederaties.
Thema
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Zorg Voor Biologisch Eten
In De Kantine
Biologisch eten in de bedrijfskantine: het kan! Het gaat om drank
en voedsel dat onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden is
geproduceerd. Dat betekent dat er geen kunstmest, chemische
bestrijdingsmiddelen of gentechnologie aan te pas zijn gekomen.
Gewassen krijgen de tijd om te groeien. Dieren is door rust,
ruimte en respect een goed bestaan gegund. Met het EKOkeurmerk heb je de garantie dat biologisch eten ook echt op
biologische wijze tot stand is gekomen.
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Planten op je werk zijn gezond voor het binnenmilieu en de

Vaak genoemd, en toch niet gemeengoed: dubbelzijdig printen

Goed Idee: Een Plantje
prestaties.
TNO onderzocht de invloed van planten en wat blijkt? Personeel voelt zich beter,
presteert beter en is minder gevoelig voor stress. Bovendien zuiveren planten de lucht:
stofdeeltjes (o.a. formaldehyde en benzeen) worden uit de lucht gefilterd, de lucht is
minder droog en het is ook nog eens goed voor de akoestiek.
Aangeraden wordt om een grote plant te plaatsen per 2 medewerkers of per 12 m2
kantoorruimte.

Besparen Op Printen
Vraag aan huisvesting dat de printer standaard ingesteld wordt op dubbelzijdig printen,
tenzij je aangeeft dat het enkelzijdig moet zijn. Scheelt een hoop papier en toner.
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TIP: je kunt duurzame planten kopen, zie ook de tool ‘Duurzaam bloemetje’
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Afval: Niet Verbranden
Maar Drogen

-

Er is een nieuwe methode bedacht om energie uit afval te winnen.

Zuinig Met Printerinkt
Als het dan toch moet: print dubbelzijdig en print met een
inktzuinig lettertype.
Een inktzuinig letterype is bijvoorbeeld ecofont, dat 20% minder inkt gebruikt en goed
leesbaar blijft. Dit lettertype kun je gratis bij Ecofont downloaden.
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Geen afval meer verbranden maar laten drogen.
Afval drogen is een nieuwe milieuvriendelijk methode van voorbewerking van afval.
Ondanks het feit dat veel afval al aan de bron wordt gescheiden, zit er in huishoudelijk
restafval nog altijd veel organisch materiaal, zoals groenafval, etensresten e.d. Door
dit restafval in een aparte installatie, met behulp van extra lucht/zuurstof, in een geheel
gesloten tunnel op te slaan komt een biologisch afbraakproces op gang. Want het
organisch restmateriaal is een goede voedingsbron voor bacteriën. De afbraak zorgt
voor warmteontwikkeling, waarbij de temperatuur op natuurlijke wijze oploopt tot
waarden van 60 graden Celsius.
Biologisch drogen zorgt voor een gewichtsreductie van 35% van de aanvoer. De resterende 65% procent wordt direct verbrand voor de productie van elektriciteit en warmte.
Deze methode is bedacht door PlasIntegral Biological Treatment (IBT).
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Scheid Ook Plastic Afval
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In Nederland gooien we dagelijks anderhalve kilo afval per
persoon weg. De helft daarvan wordt hergebruikt.
Gemiddeld 750 gram afval per persoon per dag kan hergebruikt worden. We hebben
het over waardevolle materialen zoals glas, papier, batterijen en plastic.
Glas, papier en batterijen worden al lang apart ingezameld. Sinds kort bieden enkele
Nederlandse gemeenten de mogelijkheid om ook plastic afval van ander huisvuil
gescheiden weg te gooien. Dat kan een nieuwe plasticinzamelcontainer zijn naast de
bekende glasbak. Het kunnen ook zakken zijn die bewoners zelf vullen en die daarna
worden opgehaald. De eerste gemeente heeft de eerste feloranje plastic container al in
het centrum van het dorp onthuld: Halderberge in West-Brabant.
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De Overheid En
Duurzaam Inkopen
De Rijksoverheid wil in 2010 voor 100 procent duurzaam inkopen.
Thema

De gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en 100 procent in
2015. Provincies en waterschappen hebben minimaal 50 procent
in 2010 als doel gesteld en zijn in gesprek over verhoging.
Jaarlijks besteden overheden ruim 40 miljard euro aan producten
en diensten.

-

Groene
Arbeidsvoorwaarden
In het arbeidsvoorwaardenbeleid 2008-2010 zet de FNV groene
arbeidsvoorwaarden voor het eerst op de agenda. Hiermee wil
de FNV een stimulans geven aan CAO onderhandelaars om
afspraken te gaan maken die en goed zijn voor werknemers en
het milieu sparen.
Dit kan gaan over vermindering van schadelijke stoffen, grondstoffengebruik, het
gebruik van milieuvriendelijke producten of afvalverwerking. Ook wordt gepleit voor het
maken van vergoeding van reiskosten die werknemers aanmoedigen te kiezen voor
openbaar vervoer en de fiets en het gebruik van milieuvriendelijke leaseauto’s.

Overheden stellen onder leiding van VROM criteria op om bij groepen producten als
kantoormeubelen, papier, catering, energie en wegen rekening te houden met het milieu
en sociale aspecten als kinderarbeid. Met de criteria kunnen overheden bepalen hoe
duurzaam een aankoop is. VROM ondersteunt inkopers met opleidingen, handreikingen
en een helpdesk.
(Bron: VROM.nl)
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Papier
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Voor een duurzame keuze bij de inkoop van papier kun je gebruik
maken van verschillende keurmerken.
Milieukeur wordt verleend aan producten die, vergeleken met soortgelijke
producten, minder belastend zijn voor het milieu:
• Der Blaue Engel de Duitse variant op het Nederlandse Milieukeur
• FSC Keurmerk kijkt naar duurzaam bosbeheer
• De Zwaan (Nordic Swan Label) geeft aan dat een product één van de
minst milieubelastende is in zijn soort.
Het kringloopsymbool geeft aan dat een kartonnen of papieren verpakking na gebruik
bij het oud papier kan. Het symbool zegt niet over het gebruik van oud papier bij de
productie.
Kringloop of nieuw papier?
Zowel gerecycled papier als nieuw papier hebben water en energie nodig voor de
productie en belasten daarmee het milieu. Op de eindafrekening pakt hergebruikt papier
wel beter uit voor het milieu: CO2-uitstoot is ongeveer gelijk met die van nieuw papier,
maar hergebruikt papier maken kost minder water dan papierproductie uit bomen.
Bovendien heeft hergebruikt papier geen landbouwgrond nodig voor bosbouw.
(Bron: MilieuCentraal.nl)
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Zet Je Beeldscherm Uit
Tijdens De Lunch
Je beeldscherm uitzetten loont al als je er meer dan 30
minuten niet mee werkt. Je scherm heeft ook geen opstarttijd.
Vergaderen? Lunchen? Uit dat beeldscherm.
Tips van Milieu Centraal voor energiezuiniger computergebruik:
• Stel energiebeheer in en zet je computer bij werkonderbrekingen direct
in de slaap- of sluimerstand.
• Sluit de computer met randapparatuur aan op een stekkerdoos
met schakelaar; op die manier kan je alles na gebruik eenvoudig 			
uitschakelen.
• Als je kan kiezen: neem liever een laptop dan een desktop computer.
• Koop een computer op maat. Voor tekstverwerken, surfen en e-mailen
heb je genoeg aan een eenvoudige computer. Voor videobewerking en 		
gamen heb je een zwaarder systeem nodig dat meer energie verbruikt.
• Gun je computer een tweede leven of bied hem aan voor recycling.
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Doe De Duurzame
Energiescan
Is jouw bedrijf of instelling al overgeschakeld op duurzame
energie? Bedrijven of organisaties die willen weten wat de
mogelijkheden zijn, kunnen voor een Duurzame Energiescan
terecht bij Agentschap NL (voorheen SenterNovem).
De Duurzame Energiescan geeft zicht op de kosten en baten van het inzetten van
duurzame energie, grip op de vaste lasten en inzicht in het draagvlak voor gebruik van
duurzame energie in de onderneming. De kosten van de scan zijn afhankelijk van de
grootte van het bedrijf, maar worden voor 50 procent gesubsidieerd. De scan is zowel
bedoeld voor dienstverlenende bedrijven als voor de industrie.

-

Telewerken Iets Voor Jou?
De FNV gaat steun geven aan werknemers die graag één of
meer dagdelen thuis willen werk. De FNV-bonden zetten het
onderwerp op de agenda voor de cao-onderhandelingen. Ook de
werkgevers hebben aangekondigd op dit punt in 2008 een flinke
stap te willen zetten. Daar gaat de FNV ze aan houden.

Ook voor de arbeidsparticipatie is het een steun in de rug. Voor vrouwen kan het net
dat ene zetje zijn om de deeltijdbaan die ze hebben met één of twee dagdelen op te
plussen. Voorzitter Agnes Jongerius zei in haar nieuwjaarsspeech dat wanneer alle
wensen op het gebied van telewerken worden ingewilligd, er elke week ruim 80 miljoen
autokilometers worden bespaard. Dat is goed voor het milieu.
De FNV heeft berekend dat de files met 10% kunnen afnemen als de helft van de
werknemers gaat telewerken. En dat kan, uit onderzoek blijkt namelijk dat ruim 30% al
in meer of mindere mate telewerkt, en nog een 20% dat graag zou willen. Het volledige
onderzoek is hieronder te downloaden.Op de website van de FNV vind je handige
informatie zoals een checklist Werk en privé.
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Duurzaam Gebouw/
Kantoor (Bij Nieuwbouw)
Gebruik als ondernemingsraad je instemmingsrecht als je bedrijf
zich gaat vestigen in nieuwbouw. Een zeer duurzaam gebouw
verbruikt 70% minder energie dan een ‘normaal’ kantoor.
Met duurzaam bouwen belasten we - nu en in de toekomst - het milieu zo min
mogelijk bij het bouwen, gebruiken, renoveren of slopen van gebouwen. Duurzaam
bouwen draagt daarmee bij aan de oplossing van wereldwijde milieuproblemen als de
klimaataantasting door broeikasgassen en het opraken van grondstoffen.
Duurzaam bouwen en verbouwen betekent echter meer dan milieuvervuiling voorkomen
of energie besparen. Duurzaam bouwen houdt tevens in kiezen voor de oplossing die
het minst milieubelastend is. Dit is het beste voor het welzijn van mensen en daarbij ook
kostenefficiënt. Dit proces begint al bij de opdrachtgever die aangeeft welke duurzame
kwaliteit hij wenst.

-

Download De Handleiding
Tegen Kinderarbeid
Bij jouw bedrijf werken natuurlijk geen kinderen. Maar weet
je zeker dat er bij het product dat jullie maken helemaal geen
gebruik is gemaakt van kinderarbeid? Hoe zit het bijvoorbeeld
met de toeleveringsbedrijven?
Wereldwijd werken er zo’n 200 miljoen kinderen, waarvan 75 procent gevaarlijk werk
doet in verschrikkelijke omstandigheden. Dat wil natuurlijk niemand, maar wat kun je
doen om een bijdrage te leveren aan het uitbannen van kinderarbeid?; De handleiding
‘Van werk naar school’ van Stop kinderarbeid, een samenwerkingsverband van de FNV,
ontwikkelingsorganisaties en andere maatschappelijk organisaties legt in 18 stappen uit
wat bedrijven tegen kinderarbeid kunnen doen.
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Waar kan je zoal aan denken bij duurzaam bouwen?
• Gebruik maken van de zon. De zon kan je gebruiken voor verlichting,
voor warmte en voor zonne-energie. Lampen hoeven amper aan, de 			
verwarming kan een tandje lager en airco is overbodig.
• Gebruik maken van duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld
onbewerkt (FSC) hout en milieuvriendelijke verf.
• Gebruik maken van groene energie. Groene energie is duurzame
energie. Dat wil zeggen dat de energie niet wordt opgewekt door 			
de verbranding van aardolie, aardgas of steenkool, maar door schone, 		
onuitputtelijke bronnen.
• Zo mogelijk een deel van het terrein rondom het gebouw onverhard
laten. Zo kan hemelwater direct in de grond komen, waardoor de 			
riolering niet overbelast raakt en de grond niet te droog wordt.
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‘Het Regent Bijna Nooit,
Dus Ga Toch Fietsen Naar
Je Werk’
“Ik ga niet op mijn fiets naar het werk, want het regent veel te
vaak.” Komt dit zinnetje je bekend voor? Volgens Gerard Poels,
de maker van de site hetregentbijnanooit.nl is het onzin. Hij fietst
drie tot vier dagen in de week naar zijn werk, zo’n 36 kilometer
heen en terug. Sinds september 2008 houdt hij bij hoe vaak hij
daarbij getroffen werd door regen. En wat blijkt? Zo’n 93 procent
van de tijd houdt hij het droog.
Op de site vind je zijn ervaringen, zijn statistieken en verhalen van andere fanatieke
fietsers. Gerard is ook te huren om in jouw bedrijf; of organisatie een presentatie te
houden om meer mensen op de fiets te krijgen.

Thema’s waar het Kenniscentrum zich onder meer op richt, zijn:
• Tele- en thuiswerken
• Flexibilisering werktijden
• Reiskostenvergoedingen
• (Collectief) bedrijfsvervoer
• Fietsplannen
• Duurzaamheid of vergroening van arbeidsvoorwaarden
De diensten die het Kenniscentrum aan OR-en, kaderleden en vakbondsbestuurders
biedt, zijn o.m.: draagvlakverbreding, voorlichting meedenken met Cao-voorstellen,
uitwerken van Cao-teksten, onderzoek (onder meer onder werknemers), opzetten en
begeleiden van pilotprojecten, organiseren van bedrijfsbezoeken.
Het Kenniscentrum biedt werknemers ook een gratis mobiliteitsscan. Deze scan kan
door individuen worden ingevuld en levert het rapportcijfer van die medewerker voor
zijn/haar bedrijf.Klik daarvoor http://www.a-advies.nl/scan De quickscan kan ook
toegepast worden op een bedrijf of sector. Daarvoor worden de ingevulde gegevens
verwerkt tot een presentatie aan OR.
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Kenniscentrum Werk
En Vervoer
Heb je problemen, vragen, ideeën of plannen op het gebied
van duurzame mobiliteit? Het Kenniscentrum Werk & Vervoer is
speciaal opgericht om ondernemingsraden, kadergroepen en
vakbondsbestuurders hierbij te ondersteunen.
Het Kenniscentrum ondersteunt en financiert projecten die te maken hebben met
verduurzaming van vervoer (woonwerk en zakelijk) , waarbij zij uitgaat van het
werknemersbelang.

-

Dieselrook Slecht Voor
Mens En Milieu
Het inademen van uitlaatgassen van dieselmotoren is erg
ongezond en tevens is dieselrook schadelijk voor het milieu. In
een drukke straat merk je het direct. Veel mensen hebben er last
van: stank, geïrriteerde ogen, hoofdpijn zelfs.
Als je dagelijks diesel-uitlaatgas inademt kunnen de gevolgen nog veel ernstiger zijn.
Diesel-uitlaatgas is een erkende kankerverwekkende stof. Daarnaast veroorzaakt
diesel-uitlaatgas longziekten en hart- en vaatziekten. Bij dieselrook wordt veelal gedacht
aan dieselrook van auto’s en vrachtwagens. Iets minder zichtbaar zijn de mobiele
werktuigen, denk daarbij aan heftrucks, kranen, tractoren, vuilniswagens. Als er
dieselmotoren op je werkplek staan, kun je echter veel méér inademen dan normaal.

Als Ondernemingsraad kan je de werkgever erop wijzen dat hij een bijdrage
kan leveren aan het milieu en de gezondheid van werknemers door:
• Schonere brandstoffen te gebruiken (Elektriciteit, LPG of dieselrook
met een lager zwavelgehalte, zoals een elektrisch heftruck i.p.v. van 			
een heftruck op diesel)
• Schonere motoren in te zetten (vervangen van oudere mobiele
werktuigen, roetfilter inbouwen)
• Materieel efficiënter te gebruiken (regelmatig onderhouden van
voertuigen en bijv. niet onnodig de motoren stationair laten draaien)
Informatie over dieselrook in uw specifieke sector vindt u op www.arbobondgenoten.nl
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Trek Een Eerlijk
Uniform Aan
Fair Wear Foundation (FWF) zet zich in voor goede
arbeidsomstandigheden in de kledingproductie. Een
onafhankelijke stichting. FNV Bondgenoten zit in het bestuur.
Kledingbedrijven – ook wanneer ze bedrijfskleding maken - kunnen zich aansluiten bij
FWF. Deelnemers van FWF werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden
in fabrieken waar zij kleding produceren, overal ter wereld.
De basis van samenwerking tussen FWF en een deelnemer is de Gedragscode.
Acht arbeidsnormen vormen de kern van deze code. FWF controleert of bedrijven de
Gedragscode naleven. Dit maakt het verhaal van een deelnemer geloofwaardig.

Werkplek

Thema

Thema

-

Een Duurzaam Bloemetje
Een bloemetje op uw bureau? Kies voor duurzame bloemen of

-

dat uw bedrijf kiest voor écht groen, met respect voor mens en

Duurzaam Inkopen

milieu.

Voor steeds meer voedingsmiddelen, gebruiksartikelen en

planten in uw bedrijf. Of werkt u in het groen? Stimuleer dan

Heeft u al gehoord van Fair Flowers Fair Plants (FFP)? Dit is een nieuw initiatief om de
productie van duurzaam geteelde bloemen en planten te stimuleren. Onder het label
FFP worden deze producten aan de consument gepresenteerd. Duurzaam geteelde
producten zijn belangrijk voor onze leefomgeving, want bij de teelt wordt het milieu zoveel
mogelijk ontzien en zijn goede arbeidsomstandigheden op het bedrijf gewaarborgd. De
Europese Gemeenschap en het Productschap Tuinbouw ondersteunen dit initiatief door
het geven van subsidies voor voorlichting over deze bloemen en planten. De voorlichting
is gericht op de afzetbevordering van de Europese productie.
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diensten stelt SMK Milieukeur criteria op.
Deze hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Van
grondstoffen, energie- en watergebruik, tot schadelijke stoffen, verpakking en afval.
Op de site van SMK Milieukeur kun je per product zien welke leveranciers aan de
criteria voldoen.Duurzame kantoorartikelen kun je ook bestellen bij speciale (online)
winkels als Bureaubewust.
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Breng De Discussie Over
Duurzaamheid Op Gang
Met De Co2-Beker
Duurzaamheid nog niet echt een item in jouw organisatie?
Schenk dan eens een rondje koffie in CO2-bekers.
Op de beker staat de wereldkaart afgebeeld en die gaat verkleuren zodra er hete
koffie of thee in wordt geschonken. De VS en Europa zullen diep rood worden,
want daar is de CO2-uitstoot enorm. Landen die het beter doen lichten geel op.
Gespreksstof verzekerd! De verkleurbare inkt op de beker is natuurlijk gifvrij en het
verpakkingsmateriaal is van gerecycled materiaal.
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Ondernemingsraad
En Milieu
Welke rechten en plichten heeft u als OR op het gebied
Thema

-

De Energie Bespaartip
Van De Week
Energie besparen is eigenlijk heel makkelijk, als u weet waar u op
moet letten. Energie besparen wie wil dat niet? De kosten voor
energie lopen steeds verder op. Besparen is de oplossing.
Met de wekelijkse energietips kunt u uw energieverbruik al snel verminderen en dat
levert direct geld op. Bovendien levert energiebesparing directe winst op voor het
klimaat. De CO2-uitstoot vermindert aanzienlijk.Stichting Milieunet biedt u elke week
een leuke, informatieve cartoon over een specifiek onderwerp met daarnaast enkele
ondersteunende bespaartips. Volgt u alle tips op dan levert dat al snel een besparing op
van zo’n 15 tot 20% op uw energierekening. Dat is snel verdiend.
Zowel thuis als op het werk zijn er veel dingen die we zelf kunnen veranderen. Daar zijn
geen grote investeringen voor nodig.Energiebesparing is vaak een kleine moeite. Het is
een kwestie van gedrag. Wat moet je doen, waar kun je op letten, waar wordt onnodig
energie verbruikt? De wekelijkse energiebespaartips op deze pagina geven daar het
antwoord op.

van milieu?
De Ondernemingsraad heeft adviesrecht (WOR atrikel 25 lid 1,l) als het gaat om het
treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming
voor het milieu. Het gaat daarbij om het treffen of wijzigen van beleidsmatige,
organisatorische en administratieve voorzieningen in verband met milieu. U kan hierbij
denken aan het milieuzorgsysteem, het bedrijfsmilieuplan, maar ook aan het doen van
gerichte investeringen en het wijzigen van productieprocessen. De ondernemingsraad
kan daarbij ook een beroep doen op de deskundigheid van de Inspectie Milieuhygiëne.
De Ondernemingsraad kan op basis van het stimuleringsrecht (WOR artikel 28 lid 4) de
zorg van de onderneming voor het milieu bevorderen.
Tot slot heeft de Ondernemingsraad informatierecht als het gaat om het
milieujaarverslag (WOR artikel 31a-lid 8). Sinds 1999 is het voor ongeveer 300
ondernemingen (chemie, metaal, kunststof, aardolie etc.) verplicht om jaarlijks een
milieuverslag op te stellen. Het verslag moet zo spoedig mogelijk na het opstellen ter
bespreking aan de ondernemingsraad worden verstrekt.
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Gewoon Goed Werk
Kijk eens op gewoongoedwerk.nl. Daar vind je veel over het
bevorderen van sociale duurzaamheid, oftewel veilig en gezond
werk voor een leefbaar loon, met sociale zekerheid en respect
voor mensen- en vakbondsrechten. De site geeft informatie over
de internationale vakbondscampagne ‘Decent work for a decent
life’, oftewel goed/waardig werk voor een waardig leven.
Het begrip ‘decent work’ is ontwikkeld door de International Labour Organisation
(ILO), de internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties die in internationale
verdragen de rechten van werknemers en werkgevers vastlegt en toeziet op de naleving
van die verdragen. De ILO ziet het bevorderen van ‘decent work’ als een manier om
armoede te bestrijden en ongelijkheid te verminderen. Decent work en duurzaam
ondernemen zijn nodig voor sociale rechtvaardigheid en een eerlijke globalisering,
vinden de VN, vakbonden en ontwikkelingsorganisaties.;
Op goedwerk.nl vind je voorbeelden van het bevorderen van ‘goed werk’, het goede
nieuws.; Maar ook voorbeelden van slecht werk. En nee, dat slechte nieuws komt niet
uit alleen uit ontwikkelingslanden, maar ook;gewoon uit Nederland. Neem het bericht
over misstanden in de vleesindustrie, waar Polen onder het minimumloon werken
en minder rechten hebben dan Nederlandse arbeidskrachten. Op de site kan je ook
uitvinden of je zelf wel goed werk hebt, via de test ‘Heb jij Gewoon Goed Werk?’.
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