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Omgaan met
klimaatverandering in de
zorgsector
Gids voor werknemers
De voorbije jaren hebben aangetoond

den? Hoe bereiden we ons voor op

dat klimaatverandering een realiteit

de gevolgen? Hoe gaan we daarover

is. Hittegolven en noodweer zijn aan

in gesprek? Wat zijn goede voorbeel-

de orde van de dag. Net als bij de co-

den van acties waar zorg, duurzaam-

ronacrisis, staat de zorgsector hier in

heid en werkbaar werk hand in hand

de frontlinie.

gaan?

De gevolgen van klimaatverande-

Er is dringend nood aan langeter-

ring worden alleen maar erger. Hier-

mijnbeleid om onze zorg aan te pas-

op moeten we ons voorbereiden. De

sen aan klimaatverandering. Vakbon-

getuigenissen van werknemers in de

den en werknemers kunnen een heel

zorg, beschreven in deze gids, maken

belangrijke rol spelen in het voeren

duidelijk dat dit in een context van

van deze dialoog met overheden en

hoge werkdruk, personeelstekort en

werkgevers. In deze gids vind je tools

verouderde gebouwen, niet evident

om hiermee van start te gaan. De

is. Toch doen ze vandaag al hun best

aanbevelingen die worden gedaan,

om het werk werkbaar te houden in

zijn algemeen verwoord. Wel zijn ze

een veranderend klimaat.

gebaseerd op een onderzoek naar de
situatie in Vlaanderen. De getuigenis-

Welke impact heeft klimaatveran-

sen komen van mensen werkzaam in

dering op het werk van verpleeg-

Vlaanderen en ook in de kaders staat

kundigen, zorgkundigen, opvoeders,

telkens informatie specifiek voor de

kinderverzorgers en de vele andere

Vlaamse context.

– veelal vrouwelijke – werknemers die
de brede zorgsector draaiende hou-

.
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DE SITUATIE VANDAAG
Bij ons op het werk is
de hitteproblematiek
de afgelopen jaren
van werkpunt
naar bestaande zorg geëvolueerd.
Dehydratatie tegengaan staat
centraal op warme dagen.”
- Patricia Langoiroux,
verpleegkundige woonzorgcentrum.

Sinds 2005 heeft België een
nationaal ozon- en hitteplan. In dit
plan wordt beschreven op welke
manier de Belgische bevolking zal
gewaarschuwd worden wanneer
er volksgezondheidsproblemen
worden verwacht door periodes van
zeer warm weer. In dit plan wordt
ook rekening gehouden met de
ozonconcentraties omdat deze een
bijkomend negatief effect hebben
op de volksgezondheid tijdens deze
warmteperiodes. In dit plan is er
sprake van een waakzaamheidsfase
(van 15 mei t/m 30 september) waarin
wordt gesensibiliseerd naar kwetsbare
groepen, een waarschuwingsfase
(vanaf ongeveer 28 graden) waarin
maatregelen worden genomen
en een alarmfase. In België zijn de
gewesten verantwoordelijk voor
fase 1 en 2. Het Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid communiceert
naar de zorginstellingen hier. Alle
zorginstellingen waarmee wij spraken
in Vlaanderen, werkten met een
eigen hitteplan, meestal geïnspireerd
op het nationaal plan. Enkel de
woonzorgcentra worden gecontroleerd
op naleving van het hitteplan.
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De hitteplannen

2020

werken bij ons echt

Europa ooit. Wereldwijd waren de

goed: daardoor

afgelopen zes jaren de warmste

is er minder

zes

oversterfte. De

temperatuurstijgingen gaan gepaard

was

het

ooit

warmste

jaar

geregistreerd.

in

Deze

bewoners krijgen bij het ontbijt en

met

tussendoor meer te drinken, kine-

zoals

oefeningen worden vervangen

en

door verfrissende voetbadjes

intenser

en voeding wordt allemaal vers

Er

bereid. Warme maaltijden worden

overeenstemming over dat dit de

soms vervangen door een slaatje,

gevolgen

hoewel de bewoners daar niet

zijn. We hebben tien jaar om onze

echt enthousiast over zijn (lacht).

CO2-uitstoot minstens 50% terug te

Het spijtige van de zaak is dat dit

dringen en zo de temperatuurstijging

allemaal meer werk betekent.”

te stabiliseren op 1,5°C..

- Dennis De Meyer, verpleegkundige
woonzorgcentrum.

extreme

weersverschijnselen

overstromingen,
bosbranden,
en

bestaat
van

die

frequenter

droogtes
geleidelijk
worden.

wetenschappelijke
klimaatverandering
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De zorgsector staat na de uitputtende
coronacrisis helaas ook – samen met
hulp- en reddingsdiensten – in de
frontlinie van klimaatverandering.
Zorgverleners worden direct
geconfronteerd met de gevolgen
van klimaatverandering voor de
gezondheid zoals hitte, toenemend
overstromingsgevaar en noodweer.
Daarnaast zal deze sector de gevolgen
zien van andere, meer indirecte
gevolgen van klimaatverandering,
zoals de toename in allergene ziekten
en ziektedragers. Wereldwijd verwacht
de World Health Organization
tussen 2030 en 2050 250.000 extra
doden door ondervoeding, malaria,
diarree en hittestress ten gevolge
van klimaatverandering. Tenslotte
worden er gevolgen verwacht die met
de verstoring van sociale, politieke
of economische systemen te maken
hebben. Dit zou leiden tot toename
van agressie en geweld; een probleem
waar zorgverleners vandaag al meer en
meer mee te maken krijgen.
In Europa werden er in de hittegolf
van 2003 meer dan 70.000 extra
sterfgevallen geregistreerd. In
2019 waren er in België dagelijks
naar schatting 2000 extra
ziekenhuisopnames tijdens de
hittegolf.

De staat van de gebouwen
Zorginstellingen zelf zijn vaak ook
niet voorzien op de veranderende
weersomstandigheden: in Luik kon
het personeel tijdens de watersnood
in de zomer van 2021 het ziekenhuis
niet bereiken, in Londen raakten de
ambulances niet tot bij bepaalde
ziekenhuizen.
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Tegenwoordig is 7,3% van de openbare
instellingen in België gevoelig voor
gevaarlijke overstroming. Door hun
inplanting – in stedelijk gebied,
met veel beton en weinig groen,
zijn veel zorginstellingen daarnaast
vatbaar voor het ‘hitte-eilandeffect’
waarbij hitte wordt vastgehouden en
temperaturen 7 tot 8 graden hoger
kunnen liggen dan in omringend
gebied. Tegen 2100 zou dit percentage
verdubbelen. Vlaanderen maakte op
haar Klimaatportaal een handige kaart
waarop het risico van overstroming
van kwetsbare instellingen wordt
aangegeven.

De staat van de gebouwen
bemoeilijkt het werk voor
zorgpersoneel. Een student
verpleegkunde getuigt: “We lopen
te zweten, krijgen dan koud en
worden ziek doordat we altijd nat
van het zweet zijn. De werkgever

heeft zonnescreens geïnstalleerd
maar eigenlijk is het gebouw te veel
verouderd om het beter te maken.”
Omdat renoveren vaak pas
rendabel is op heel lange termijn,
kiest de zorg in veel gevallen voor
nieuwbouw. En die staat er niet van
de een op de andere dag. “Tussen
nu en 2029 gaan we het letterlijk en
figuurlijk moeten uitzweten,” zegt
Yves Derycke, vakbondsvoorzitter
voor ACOD bij UZ Gent, in
afwachting van een nieuw gebouw:
“Afgelopen zomer was het op
sommige patiëntenkamers 38
graden. Stel je voor, je hebt net een
transplantatie gehad… Dat heeft
wel een effect. We werken met ad
hoc oplossingen zoals lichtere kledij
en mobiele airco’s die een hoop
elektriciteit verbruiken, maar het is
een beetje dweilen met de kraan
open.”
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Tijd voor klimaatadaptatie
Goed

geplande,

vroegtijdige

aanpassingsmaatregelen kunnen in
de toekomst geld besparen en vooral
levens redden. Volgens de Europese
Commissie zal bijvoorbeeld elke euro
die wordt besteed aan bescherming
tegen overstromingen, zes euro aan
schadekosten besparen. Het is dus
belangrijk dat overheden voldoende
financiering en beleid voorzien voor
klimaatadaptatie.

In België vinden we beleid vanuit
verschillende invalshoeken. Er zijn
richtlijnen voor werknemers die fysieke
inspanningen moeten leveren. In
woonzorgcentra wordt op naleving
van het hitteplan gecontroleerd. Er
is tenslotte op verschillende niveaus
wetgeving in de maak die eisen stelt
aan nieuwe gebouwen op vlak van
adaptatie en duurzaamheid. Een lange
termijn visie rond klimaatadaptatie
waar de invalshoeken zorg, werkbaar
werk en klimaat samenkomen,
mankeert echter.
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WERKBAAR WERK
IN DE ZORG

In tegenstelling tot personeel van

Ook al bevatten de hitteplannen wel

andere openbare diensten, kunnen

richtlijnen voor werknemers, door

zorgverleners hun uurroosters niet

personeelstekort is voor deze zelfzorg

aanpassen tijdens een hittegolf. Ze

vaak geen tijd. “Wanneer er een

zien af doordat het werk fysiek zeer

hitteplan uitgevoerd wordt, krijgen

inspannend is en de omgeving vaak

wij een mail waarin ook staat dat wij

niet

hitteplannen

meer pauze moeten nemen. Maar

waarmee wordt gewerkt, werken

zonder extra personeel is dat niet

goed

mogelijk,” getuigt een zorgkundige

aangepast.
tegen

De

oversterfte,

maar

betekenen voor de werknemers vooral
extra werk. Alles staat in het teken
van zorg van patiënten en bewoners.

in een woonzorgcentrum.
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Het personeel in de zorg moet omgaan

Burn-outs bij het personeel door

met de gevolgen van klimaatverandering

onhoudbare werkdruk zijn een groot

in een situatie die vaak al uitdagend is.

probleem in de zorg.

8,5% van de Europese beroepsbevolking
werkt in de zorg: dat zijn 18,6 miljoen
mensen,
vrouwen.

waarvan
In

de

het

grootste

meeste

deel

EU-landen

Wij moeten voor
zieke mensen

hebben zij te kampen met bezuinigingen

zorgen, maar het

en personeelstekorten. De coronacrisis

personeel wordt

heeft duidelijk gemaakt dat de zorgsector

zelf ziek. Burn-

de afgelopen jaren ondergefinancierd

outs stijgen sterk. De werkdruk

werd, met een tekort aan personeel,

is te hoog: jonge mensen werken

bedden, uitrusting en apparatuur op het

deeltijds omdat ze een voltijdse

hoogtepunt van de pandemie. Met de

job niet aankunnen. Je moet

toenemende vergrijzing stijgt de vraag

mentaal en fysiek volledig fit zijn.

naar zorg alleen maar.

En ben je er een tijd uit geweest,
dan moet je bijbenen om alle
nieuwigheden op te volgen.
Het verandert heel snel hier.”
- Vakbondsafgevaardigde
Marijke Vindevoghel

De zorg is geen evidente context om in
te werken. Hier komt klimaatverandering nog eens bovenop. Het is dan ook
belangrijk dat werknemers hun stem
blijven verheffen, ook rond klimaat.
Samen kunnen we strijden voor oplossingen die het werk werkbaar maken
én tegemoet komen aan de uitdagingen van klimaatverandering.
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Door de media-aandacht en sociale
druk tijdens de coronacrisis heeft de
vakbond in België loonsverhoging
en betaalde opleiding voor duizend
nieuwe krachten bekomen. De Witte
Woede beweging ijverde hier al
tientallen jaren voor.
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GOEDE VOORBEELDEN
In onze zoektocht naar oplossingen
voor klimaatadaptatie, mogen we
de problemen die er al zijn niet erger
maken. Werkdruk en CO2-uitstoot
moeten naar beneden, niet omhoog.
De oplossingen moeten een positief
effect hebben op mens en milieu.
UZ Gent is op enkele vlakken
al
duurzaam
bezig
met
klimaatadaptatie,
bijvoorbeeld
bij de aankoop van lichtere kledij
die met oog voor mens en milieu
geproduceerd werd. Ook werden
er drinkfonteinen doorheen het
ziekenhuis aangelegd: zo kan het
personeel gemakkelijk drinken en zijn
er geen plastic flessen meer nodig.
Het meest vooruitstrevend op het
vlak van klimaatadaptatie zijn de
zorginstellingen waar duurzaamheid
deel uitmaakt van de visie. In
Vlaanderen zijn dit bijvoorbeeld
zorginstellingen die zijn gegroeid
uit het middenveld. Bij gebrek aan
tijdige strategie vanuit de overheid,
werken zij vanuit hun eigen strategie.

De strategische doelen
van onze vzw worden
allemaal afgetoetst
aan de Sustainable
Development Goals.
Het is natuurlijk in ons voordeel dat
we aan het einde van het jaar geen
dividend hoeven uit te keren aan
aandeelhouders: als vzw wordt alle
winst weer geïnvesteerd in de werking.
Onze gebouwen worden constant
gerenoveerd met aandacht voor
duurzaamheid en investeringen in
hernieuwbare energie.”
- Johan Baert, financieel manager van
Groep Ubuntu, een netwerkorganisatie
voor mensen met een beperking.
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Een ander voorbeeld van een
duurzame oplossing is de inplanting
van natuur. Meer bomen en ander
groen in en rond zorginstellingen zijn
niet alleen goed voor het milieu, maar
ook voor het welzijn van patiënten
en personeel. Het is een voorbeeld
van preventieve zorg. In België gaat
slechts 2,2% van het budget voor
gezondheidszorg naar preventieve
zorg.

Toen het Vlaams Agentschap
voor Natuur en Bos in 2019
en 2020 de oproep ‘Natuur in
je Buurt’ lanceerde, kwamen
er tal van ziekenhuizen met
waardevolle experimenten:
denk aan bosrijke ruimtes
waar patiënten, personeel en
omwonenden gebruik van
kunnen maken of wachtkamers
in de natuur.
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Structurele
financiële
steun
is
onontbeerlijk
om
dergelijke
experimenten op te schalen.

Er is bij onze partners
uit de groene- en
zorgsector ontzettend
veel goesting om meer
te doen, maar alle
steun is tijdelijk. De
verschillende ministers
vinden elkaar niet. Zo
blijft de link tussen
natuur en gezondheid
een blinde vlek.”

Verschillende stemmen in het middenveld roepen op om ons zorgmodel grondig te herzien in functie van
duurzaamheid. Ann Demeulemeester bijvoorbeeld, directeur van Vlaanderens grootste thuiszorgorganisatie
Familiehulp, pleit voor een beleid op
basis van samenwerking in buurten.
Hierdoor hoeven er ook minder kilometers per auto te worden afgelegd.

Wij zijn vandaag
al bezig om
geïntegreerde
zorg en buurtzorg
in de praktijk
te brengen: samen met
andere thuiszorgorganisaties
zetten we gemeenschappelijk
georganiseerde avonden nachtzorg op.”
- Ann Demeulemeester bijvoorbeeld,
directeur van Vlaanderens grootste
thuiszorgorganisatie Familiehulp.

Veel

good

klimaatadaptatie

practices
ontstaan

rond
uit

de

samenwerking tussen verschillende
lokale diensten. Een tuin van een
woonzorgcentrum

die

gedeeld

wordt met de buurt, kennis over
- Benno Geertsma van het Vlaams
netwerk Natuur en Gezondheid.

zorginnovatie die wordt verspreid,
zorgpersoneel dat gratis gebruik mag
maken van het openbare zwembad
tijdens daluren… Eenvoudige acties
met een groot effect!
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WERKNEMERS IN ACTIE:
WAT KUNNEN WE DOEN?
Werknemers kunnen een groot
verschil maken op de werkvloer.
Via sociaal overleg maken zij de
directie opmerkzaam op zaken
die kunnen worden verbeterd of
kansen die er liggen. Hoe voorkomen
we risico’s voor gezondheid en
veiligheid? Welke vaardigheden en
competenties moeten ontwikkeld
worden? Hoe houden we ons werk
werkbaar? En ook: hoe kunnen we
onze eigen uitstoot reduceren om
verdere klimaatverandering tegen te
gaan?
Patricia Langoiroux: “In de werkgroep
‘welzijn op het werk’ worden nieuwe
ideeën besproken. We vragen rond,
zoeken op internet … De voorstellen
werk ik uit en geef ik door aan de
directie. Ik laat voorbeelden zien en
geef een prijskaartje mee.”

In België is het Comité Preventie en
Bescherming op het Werk (CPBW)
een goede plek voor sociaal overleg.
Werknemersvertegenwoordigers
hebben hier het recht om met hun
werkgever in gesprek te gaan over
veilig, gezond en werkbaar werk.
Klimaatadaptatie hoort hier als thema
zeker thuis.
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De temperatuur in
de keuken van een
campus bij ons in
de binnenstad van
Brugge was veel
te hoog. We hebben dat vanuit de
vakbond aangekaart bij de dienst
preventie en gevraagd: ‘Zouden we
niet beter een hitteplan opstellen
om dat in de toekomst beter te
beheersen?’ In het CPBW is er
dan een hitteplan ontwikkeld in
2019. Ondertussen hebben het al
enkele keren moeten afkondigen.”
- Spoedverpleegkundige
Alexander Haesaert

Marijke Vindevoghel: “Als vakbond
hebben wij een collectieve macht.
Die is cruciaal in onderhandelingen
met de directie. We mogen onze kop
niet in het zand steken als het gaat
over klimaat.”

Voorlopers: de
verplegersvakbonden
in Noord-Amerika
Zorgen
dat
onze
werkplekken
aangepast
zijn
aan
klimaatverandering is belangrijk.
Zorgen dat de problemen niet erger
worden door actie te ondernemen
tegen verdere klimaatopwarming,
is cruciaal. Verschillende vakbonden
van zorgpersoneel nemen daarom
vandaag hierin het voortouw.
Sinds orkaan Sandy door de Verenigde
Staten en Canada woedde in 2012,
nemen verplegersvakbonden een
grote rol op in de Noord-Amerikaanse
klimaatbeweging. Ze spreken hierbij
klare taal. De New York State Nurses
Association richt zich rechtstreeks
tot de energiebedrijven. Deze sector
blijft fossiele brandstoffen ontginnen
en verbranden. Verbranding van
fossiele brandstoffen is niet alleen
de voornaamste oorzaak van CO2uitstoot,
de
verpleegkundigen
brengen haar ook in verband met
ziektes als astma, diabetes en kanker.
“The cure for our energy system
is the same cure we prescribe for
our healthcare system:
It’s time
to put people over profits!” aldus
deze vakbond. Ze protesteert tegen
vervuiling, werkt aan oplossingen
voor schone en democratische
energie en werkgelegenheid en
gaat partnerschappen aan om tot
klimaatrechtvaardigheid te komen.
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Ook in Canada, waar branden,
overstromingen
en
hittegolven
blijven huishouden, neemt de koepel
Canadian Federation of Nurses Unions
een leidende rol op als het gaat om
klimaatadaptatie en de strijd tegen
verdere klimaatverandering. In het
rapport Climate Change and Health:
It’s Time for Nurses to Act roept de
federatie collega’s op om uitstoot in
de zorg en in de gemeenschap te
verkleinen, collectief druk te zetten
op nationale overheden om de
doelstellingen van Parijs te halen en
zich voor te bereiden op de gevolgen
van klimaatverandering. Hierbij wordt
extreem weer genoemd, maar ook
de komst van klimaatvluchtelingen
– die in veel gevallen grote risico’s
hebben genomen om hun land te
ontvluchten en getraumatiseerd zijn.
Deze strijd begint klein: door erover
te praten met collega’s en onze
vakbondsvertegenwoordigers.
Vanuit de
vakbond maak ik
er werk van om
mijn collega’s te
sensibiliseren. Ik
wil graag dat mijn
kleinkinderen ook nog in een
mooie wereld kunnen leven.”
Zorgkundige Ann Baetens.
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KLIMAATADAPTATIE:
TWAALF TIPS VOOR
WERKNEMERS

Als we willen voorkomen dat
zorgpersoneel en zorgbehoevenden
diep in de problemen komen
door klimaatverandering, moeten
werkgevers en overheden samen met
werknemers dringend en grootschalig
inzetten op aanpassingen. Daarbij

moeten duurzaamheid, werkbaar
werk en kwaliteitsvolle zorg hand in
hand gaan. Vakbonden staan in een
sterke positie om de dialoog hierover
aan te gaan. Welke acties kunnen
we ondernemen?
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Als werknemer
Voor

werknemers

belangrijk

om

is

het

1.

Praat met je collega’s over
klimaat. Sensibiliseer hen over
klimaatverandering en wat dat
betekent voor jullie job. Zoek op
welke werking jouw vakbond al
heeft rond klimaat. Breng ook
hier informatie aan.

2.

Ken je rechten als
werknemer bij extreme
weersomstandigheden. Heb
je recht op extra pauze of
verkoelende dranken? Maken
die richtlijnen al deel uit van
het beleid van je organisatie?
Worden ze gecommuniceerd
door je vakbond?

3.

Breng ideeën aan. Alle goede
voorbeelden in deze gids zijn
ontstaan in het hoofd van een
werknemer en uitgewerkt in
overleg. Wat zou jullie werk
aangenamer maken tijdens
een hittegolf? Wat kan jouw
werkgever doen om CO2-uitstoot
te verminderen? Kun je hiervoor
samenwerken met andere
(zorg-)instellingen of lokale
diensten in jouw gemeente?

vooral

geïnformeerd

te

zijn. Wees je ervan bewust hoe
klimaatverandering je werk vandaag
al beïnvloedt, besef welke verdere
gevolgen van klimaatverandering er
nog aankomen en weet dat we ons
moeten aanpassen om die gevolgen
binnen

de

perken

te

houden.

Concreet:
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Als vakbond

In Vlaanderen werken de
vakbonden via Reset.Vlaanderen
samen met de milieubeweging
en andere sociale organisaties
aan Just Transition. De campagne
Warme Dagen stelt legio tips
en campagnemateriaal voor
organisaties beschikbaar om lokaal
te werken rond klimaatadaptatie.
Zorgvakbonden komen al tientallen
jaren op straat onder de naam
Witte Woede; waarom geen
Witte Woede op de komende
klimaatbetogingen?

Omdat
klimaatverandering
een
grote impact heeft op gezondheid
én op het werk in de zorg, is het
belangrijk dat vakbonden in de
zorg klimaat oppakken als thema.
Vakbonden moeten pleiten voor
een
actief
aanpassingsbeleid
waarbij zowel wordt ingespeeld op
de onvermijdelijke gevolgen van
klimaatverandering vandaag, als op
het terugdringen van CO2-uitstoot
om verergering van de problemen te
voorkomen. Om te beginnen:
4. Wees je als vakbond
bewust van de oorzaken
van klimaatverandering en
mogelijke oplossingen om
verdere opwarming tegen te
gaan, zeker waar die raken aan
gezondheid. Hier lees je welke
zes hoofdlijnen wetenschappers
aanraden. Wissel good practices
uit met vakbondsmedewerkers
in andere zorginstellingen.
5.

 eem een rol op in de
N
klimaatbeweging. Inspiratie
vind je bij de New York
State Nurses Association.
Zoek partnerschappen met
organisaties die werken
rond de thema’s klimaat en
klimaatadaptatie.

6.

Weten je collega’s en je
werkgever waarom je als
vakbond ijvert voor het klimaat?
Deel deze motivatie via interne
communicatiekanalen. Zoek
medestanders voor actie.
Klimaat is een goed onderwerp
om aansluiting te vinden bij een
jonger publiek.
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Jouw vakbond in dialoog met
het management
Als vakbond moet je het onderwerp
klimaat
bespreken
met
het
management. Ook hier is informeren
weer cruciaal. De werkgever moet
zich bewust zijn van de risico’s die
de gevolgen van klimaatverandering
met zich meebrengen en van
wat hij kan en moet doen om
de werknemers te beschermen.
Klimaatadaptatie moet hand in
hand gaan met het terugdringen
van CO2-uitstoot en het bevorderen
van werkbaar werk en kwaliteitsvolle
zorg. Vraag je als vakbond af:

7.

Is er op je werk een
overlegorgaan waarin wordt
gesproken over veilig, gezond
en/of werkbaar werk?
Leg klimaatadaptatie hier
op tafel. Alle gevolgen van
klimaatverandering vormen
risico’s voor het welzijn van het
personeel in de zorg. Telkens
gaat het om uitdagende
werkomstandigheden,
hogere werkdruk en nieuwe
situaties. Het risico op uitval
stijgt. Maak de vertaalslag
naar werkbaar werk bij eisen
voor meer personeel, betere
werkomstandigheden,
ondersteuning en opleiding in
het kader van klimaatadaptatie.

8. Wereldwijd is de
gezondheidszorg
verantwoordelijk voor zo’n 4,5%
van de totale CO2-uitstoot.
Doet je werkgever genoeg om
verdere klimaatopwarming
tegen te gaan? Ondersteun als
vakbond de maatregelen die al
worden genomen en stimuleer
verdere actie.

9.

 ijn er onderhandelingen rond
Z
verandering in je organisatie?
Leg duurzaamheid hierbij
als criterium op tafel. Nood
aan nieuwe werkkledij op de
werkvloer? Zorg ervoor dat
het comfortabel is bij hitte én
duurzaam wordt geproduceerd.
Wordt het menu herzien? Kies
voor minder verpakking en
lokaal geproduceerd, plantaardig
eten. Wordt er verbouwd?
Probeer dat zo klimaatneutraal
mogelijk te doen; vermijd
overstromingsrisico’s; zorg voor
een goede infrastructuur voor
fietsers en voor een goede
aansluiting met het openbaar
vervoer.

22

Belangenbehartiging door de
vakbond op lokaal, regionaal en
nationaal niveau
De vakbond heeft ook een rol te
spelen bij het onder druk zetten van
overheden op verschillende niveaus
om voldoende acties en middelen
te voorzien voor klimaatadaptatie en
tegen verdere klimaatverandering.
Hetzelfde kan op niveau van de sector:
loon en arbeidsomstandigheden
worden onderhandeld in sectorale
comités.
De
gids
‘Aanpassing
aan de klimaatverandering en de
arbeidsmarkt’ die ETUC in 2020
uitbracht, is hierbij behulpzaam.
Denk aan volgende acties:
10. Vakbonden kunnen
overheden en werkgevers
oproepen om de risico’s en
opportuniteiten in verband
met de klimaatverandering
op sectoraal niveau in kaart
te brengen en te beoordelen.
Dit zowel op het vlak van
werkgelegenheid, vereiste
vaardigheden en competenties,
als op het vlak van gezondheidsen veiligheidsrisico’s.
11. Op basis daarvan kunnen
vakbonden overheden
en werkgevers oproepen
om in samenwerking
met hen coherente en
doeltreffende sectorale
aanpassingsstrategieën op
te stellen, die kwaliteitsvolle
zorg en werkbaar werk in de
toekomst waarborgen.

12. Om de stijging van de
temperatuur tegen het einde
van de eeuw niet boven de
1,5°C uit te laten komen,
werd wereldwijd in 2015 het
Klimaatakkoord van Parijs
afgesloten. Vele landen zitten
niet op schema wat betreft het
behalen van de doelstellingen.
Als we doorgaan zoals nu,
zal het volgens o.a. Climate
Action Tracker eerder om een
opwarming van 3°C gaan. We
moeten een tandje bijsteken –
en snel. Moedig jouw regering
aan om de doelstellingen van
Parijs te halen.

Wil

jij

klimaatadaptatie

op

de

agenda zetten? Doe mee met de
internationale

campagne

Climate-

and Employment Proof Our Work van
ITUC! Op de wereldwijde actiedag 22
september 2021, worden werknemers
uitgenodigd om met hun werkgever of
overheid in gesprek te gaan over een
veilige en duurzame toekomst voor hun
job en werkplek. Schrijf je in en ga de
dialoog aan! #CEPOW
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Links
Belgian’s national ozone and heat plan: https://www.warmedagen.be/voororganisaties/warmteactieplan
Page on climate change and health by the World Health Organization:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
Study: Evaluation of the Socio-Economic Impact of Climate Change in
Belgium: https://climat.be/doc/seclim-be-2020-finalreport.pdf
Map of Flanders, showing the risk of floodig for vulnerable facilities:
https://klimaat.vmm.be/nl/kaartapplicatie-thema-2
A Guide for Trade Unions - Adaptation to climate change and the world of
work: https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-08/ETUCadaptation-climate-guide_EN.pdf
Website Witte Woede (“White Anger”): www.wittewoede.be
Campaign ‘Natuur in je Buurt’: https://www.natuurenbos.be/projectoproepnatuur-in-je-buurt
Website New York State Nurses Association on Climate Change:
https://www.nysna.org/healthy-planet-healthy-communities-0#.YUM29J7SeLo
Canadian Federation of Nurses Unions: https://nursesunions.ca/
“Six Critical Steps to Halt The Climate Crisis” according to scientists:
https://www.scientistswarning.org/six-steps/
Reset.Vlaanderen: www.reset.vlaanderen
Warme dagen (‘Hot Days’)-campaign: www.warmedagen.be
Climate Action Tracker: https://climateactiontracker.org/
Campaign Climate and Employment Proof Our Work: https://petitions.ituc-csi.
org/cepow?lang=en

Colofon
Gids geschreven door Reset.
Vlaanderen vzw in opdracht
van International Trade Union
Confederation (ITUC).
https://petitions.ituc-csi.org/cepow
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