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Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarvoor de mens ooit 
heeft gestaan. Ook jij hebt ongetwijfeld al gemerkt dat er in je omgeving aller-
lei initiatieven ontstaan die bijdragen tot een duurzamere toekomst. Wie weet 
ben je er zelf bij betrokken of ben je supporter!

Binnen onze organisaties leeft er heel wat rond een duurzame en rechtvaardige 
samenleving. Deze bundeling wil je een beknopt overzicht  geven rond welke 
duurzame activiteiten en acties onze organisaties in West-Vlaanderen in 2017 
bezig zijn. De bedoeling van deze bundeling? Informeren, ideeën aanreiken, en 
mogelijkheden bieden om samen te werken, elkaar te versterken. 
Spreekt een activiteit of actie je aan, wil je er mee aan de slag, heb je zelf crea-
tieve ideeën? Neem dan zeker contact op.

De acties zijn in 5 thema’s ondergebracht:

1. Delen = het nieuwe hebben
2. Duurzaam onderweg
3. Duurzaam wonen
4.	 Duurzame	consumptie
5.	 Duurzame	tijd

Laat je inspireren voor een duurzame toekomst!

Enkel activiteiten/acties uit het programma 2017 zijn opgenomen. Veel kans 
dat er lokaal ook nog goede activiteiten uit het aanbod van vorige jaren door-
gaan (vb. repaircafé’s van KWB).

Duurzaamheid in onze beweging 
West-Vlaanderen, 2017



Met het geefcafé willen we loskomen van het ‘materiële’ en gaan voor de puurste 
vorm van delen: wegschenken! Geven is het mooiste gebaar dat er bestaat tussen 
mensen en wat blijkt: het is helemaal niet zo moeilijk. Mensen vinden plezier en 
voldoening in het feit dat ze bepaalde voorwerpen, die al jaren liggen te liggen, 
kunnen weggeven aan anderen en vinden vreugde in dat pure wegschenken. 

Een overzicht van reeds geplande initiatieven? www.kwbeensgezind.be  
Meer info bij heike.verselder@kwb.be 

(Groot)ouders weten het al langer: een kind ontgroeit zijn fiets niet alleen bijzon-
der snel, ook de druk om regelmatig met een andere tweewieler uit te pakken 
neemt sneller toe dan de portemonnee kan volgen. En al vind je op een rommel-
markt vlot een leuk vehikel, vaak komen er flink wat kosten aan te pas vooraleer 
zoon of dochter veilig de baan op kan. Bij de fietsbieb kan iedereen een kinder-
fiets, tweedehands maar tiptop in orde, gebruiken voor 20 euro per jaar en een 
waarborg van 20 euro. De ontleende fiets kan je, tijdens dat jaar, inwisselen voor 
een ander exemplaar uit het aanbod. 
Wie een kinderfiets in goede staat aan de fietsbieb schenkt, is meteen een jaar 
fietsbieber en hoeft enkel nog de waarborg te betalen. Die fiets wordt volledig in 
orde gebracht en krijgt vlug een nieuw leven. 
Reeds in 8 gemeenten in West-Vlaanderen is er een fietsbieb, dankzij de inzet van 
talrijke vrijwilligers. Binnenkort ook in jouw gemeente?

Meer info op www.fietsbieb.be 
Ook interesse om een fietsbieb te starten? Neem contact op via 

info@fietsbieb.be

1. DELEN = NIEUWE HEBBEN
 Geefcafé  

 Fietsbieb



Iedereen, waar ook ter wereld, deelt dezelfde droom: een goede gezondheid, 
een inkomen waar we goed mee rond komen, kansen voor onze kinderen. Dat 
is wat Wereldsolidariteit wil bereiken, samen met haar partnerorganisaties. En 
daarvoor is jouw steun hard nodig!
Wat kan je doen met jouw organisatie? Heel veel! Van heel klein naar grandi-
oos, voor elk wat wils: een  omhaling of een gift uit de kas, de (bar)opbrengst 
van een activiteit (of een deel ervan) aan Wereldsolidariteit schenken, eigen 
producten verkopen zoals een heerlijke cocktail of zelfgebakken koekjes, een 
quiz, een sponsortocht … 

Meer info bij mia.vandenberghe@wsm.be

Tot nu toe kunnen rolstoelers op CMobiel beroep  doen, maar altijd met chauf-
feur (vrijwilliger). Vanaf het voorjaar 2017 start CMobiel Oostende met een 
autodeelproject voor rolstoelgebruikers.
Het komt er op neer dat we een rolstoeltoegankelijke auto gekocht hebben die 
zonder chauffeur kan uitgeleend worden. Het werkt met een online registratie-
systeem, maar ook telefonische reservatie is mogelijk. 
Vergelijk het met Cambio, maar dan voor rolstoelgebruikers.

Het is niet de rolstoeler die stuurt, hij/zij zal zelf een chauffeur moeten zoeken.
In het voorjaar voorzien we een info-moment voor geïnteresseerden en een 
persmoment.

Meer info bij CMobiel Oostende
anneke.vankerschaver@cm.be, 059 55 40 41 

	 Autodeelproject	voor	rolstoelgebruikers

 Steun Wereldsolidarteit



Fietsen is in. Het is duurzamer, gezonder, budgetvriendelijker, toegankelijker 
en dikwijls efficiënter dan andere vervoersmiddelen. Het wordt zo veel aange-
namer als er in je gemeente kleine of grote maatregelen genomen worden om 
het fietsen aan te moedigen. Neem de fietsvriendelijkheid van de gemeente 
via enkele kleine zaken of een heus dossier onder de loep en stimuleer op die 
manier een beter fietsbeleid. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn 
hiervoor een mooie aanleiding. Wat kan je doen? Bepaal aan welk(e) thema(‘s) 
je aandacht wilt geven: kwaliteit en aanwezigheid van fietspaden, veiligheid 
fietsen, fietsparkeren, hulpmiddelen onderweg (fietspompen, laadpunten), 
fietscampagnes, fietspunt, deelfietsen, enz. 

Zelf als vereniging een fiets promotende activiteit organiseren kan natuurlijk 
ook. Denk er ook aan om andere belanghebbenden te betrekken (fietsbieb, 
fietsersbond, oudercomités, enz.)

Meer info bij sander.deflo@beweging.net of lien.deraes@beweging.net 

    

Dit is een samenwerking met De Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Mobiel 
21. Het accent van de cursussen ligt op de praktijk: aandachtspunten bij het 
fietsen in groep, knelpunten in het verkeer, nieuwe wetgeving verschillende 
types elektrische fietsen.  Deze cursussen worden georganiseerd in plaatselijke 
trefpunten/ gemeenten (samenwerking tussen meerdere trefpunten). Ze gaan 
door vanaf maart 2017.

2. DUURZAAM ONDERWEG
	 Fietsvriendelijke	gemeente

	 Vervolgcursus	veilig	elektrisch	fietsen



Het concept van autodelen raakt meer en meer ingeburgerd. Bij autodelen ma-
ken verschillende personen om beurten gebruik van gezamenlijke auto's. Als 
beweging.net staan we achter de filosofie van het autodelen en willen we deze 
projecten de nodige weerklank geven. Als organisatie kan je ook in je eigen 
gemeente ijveren voor een autodeelproject. 
Zo is er een goed voorbeeld te vinden in Wevelgem. “De gemeente stelt twee 
wagens uit het eigen wagenpark ter beschikking voor de inwoners en wil zo 
ook inzetten op autodelen als vorm van duurzame mobiliteit. Beide wagens 
worden overdag (in de werkweek) door de gemeente gebruikt. Je kan de auto’s 
lenen op werkdagen tussen 19u00 en 7u00 en tijdens het weekend van vrij-
dagavond 17u00 tot maandagmorgen 7u00. Op die manier worden ze optimaal 
gebruikt en worden er kosten bespaard. Het principe van autodelen past dan 
ook perfect in het beleid van de gemeente rond duurzame mobiliteit.” 
(www.wevelgem.be) 

Meer info bij sander.deflo@beweging.net of lien.deraes@beweging.net 

Meer betalen voor minder. Daar lijkt de laatste besparingsronde bij De Lijn op 
uit te draaien: een verdere afslanking van het aanbod en een uitholling van 
het begrip ‘basismobiliteit’. Een aantal middenveldorganisaties (TreinTramBus, 
Vlaamse Ouderenraad, Okra, ABVV senioren, Hart boven hard, Netwerk duur-
zame mobiliteit, Welzijnszorg, De verenigde verenigingen, Vlaamse jeugdraad, 
Beweging.net, en de vakbonden) laten hun ongenoegen blijken… De suppor-
ters van het openbaar vervoer of kortweg ‘de Supporters’… Zo noemen deze 
middenveldorganisaties zich. Ze supporteren voor meer en beter openbaar 
vervoer. Vorig jaar was er reeds een actie in Ieper. Je hoort er nog van!

Meer info: wouter.peeters@beweging.net

 Autodelen

	 De	supporters	van	het	openbaar	vervoer



     
Elektrisch fietsen werd de afgelopen jaren enorm populair en is voor veel 
mensen een nieuwe openbaring. Het brengt fietsen en plezier opnieuw samen. 
Zowel de recreatieve als de sportieve fietsers vinden hun gading in het grote 
gamma aan mogelijkheden. Zij kunnen vlotjes de geplande fietstochten rijden 
of de afstand hierdoor groter maken. Ook jonge mensen zien intussen de voor-
delen in van de extra ondersteuning bij het trappen. 

Voor functionele verplaatsingen (woon-werk) vormt de elektrische fiets op 
bepaalde afstanden een volwaardig en interessant alternatief voor de auto.

Pasar zag de elektrische fiets meteen helemaal zitten. Hij biedt de vereniging 
extra mogelijkheden bij de organisatie van leuke, sportieve en duurzame acti-
viteiten. Daarom werden verschillende fietsconsulenten opgeleid die de work-
shops mee verzorgen.

Meer info bij els.bonte@pasar.be 

Op zoek naar een bestelwagen voor een activiteit in regio Brugge? 
Beweging.net West beschikt over een bestelwagen die rijdt op het milieuvrien-
delijkere CNG (aardgas) en die gedeeld wordt. 

De bestelwagen (standplaats Brugge) kan je tegen een vriendenprijs gebruiken 
voor een dag, weekend, week…

Meer info bij lien.deraes@beweging.net

 

	 Workshop	elektrisch	fietsen	

 Bestelwagen op aardgas 



Weet jij welke lucht je inademt thuis? Is deze gezond?!

85% van onze tijd brengen we binnenshuis (thuis, werk, school,…) door. De im-
pact van de kwaliteit van de lucht die je er inademt is groot. Luchtconsulenten 
zullen via huisbezoeken sensibiliseren rond binnenhuisvervuiling en via aanbe-
velingen en tips een aanzet geven tot gedragsverandering.

Het doel is te komen tot een betere gezondheid en meer kwaliteit van leven 
voor de bewoners. Deze consulenten worden gezocht in het brede netwerk van 
de beweging en krijgen de nodige vorming en ondersteuning. Voel je je geroe-
pen? Wil je meewerken aan dit milieuproject?

Meer info bij francis.devlamynck@beweging.net 

  

Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en 
zonnepanelen te plaatsen, om het distributienet in beheer te nemen, om thuis 
de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te 
krijgen.

Ook bij ons in West-Vlaanderen nemen mensen het heft in eigen handen. Je 
hebt wellicht al gehoord van BeauVent (vooral in de Westhoek), maar momen-
teel zijn ook in andere regio’s in West-Vlaanderen burgers stappen aan het 
zetten om een eigen energiecoöperatieve op te richten. Dit onder andere in 
en rond Brugge (Brugse Energiecoöperatie van Klimaat Podium Brugge) en in 
Roeselare (vanuit transitienetwerk Het Hart). Door toe te treden tot de coö-
peratie kan je rechtstreeks participeren in concrete projecten in jouw eigen 
buurt, meebeslissen over de projecten en de prijs waaraan de energie wordt 
verkocht. 

3. DUURZAAM WONEN
	 Luchtconsulenten	voor	gezonde	lucht

	 Energiecoöperatieven:	energie	in	eigen	handen	



Meer info (en een filmpje) over wat zo’n energiecoöperatie nu juist inhoudt 
vind je op www.rescoopv.be

Heb je weet van een energiecoöperatie die actief is of opstart in jouw buurt? 
Draag met je vereniging je steentje bij en laat hen hun werking even voorstel-
len op een activiteit. Doe mee en leid de energietransitie naar energiedemo-
cratie!

Meer info: lien.deraes@beweging.net

In Vlaanderen is nog steeds één dak op vijf helemaal niet geïsoleerd en slechts 
18 procent van de huizen heeft hoogrendementsglas. De Vlaamse regering wil 
er met de burenpremie voor zorgen dat mensen meer en sneller renoveren. 
Daarom geeft ze vanaf 1 januari 2017 een premie van maximaal 400 euro per 
woning, als minstens tien mensen in één gemeente samen hun woning ener-
giezuiniger maken. Alle gemaakte kosten komen in aanmerking: het opvragen 
van offertes, de begeleiding van de werken, de kwaliteitscontrole, het zoeken 
van de aannemer… 

De premie komt bovenop bestaande premies voor energiebesparende maatre-
gelen (dakisolatie, hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie enzovoort). 

"Goed en wel" horen we je denken, "maar hoe vind ik die negen anderen?" 
OKRA helpt je graag een handje mee en brengt je in contact met buren uit 
jouw gemeente of stad, die zich bij ons aanmelden. Isoleer je binnenkort je dak 
of je spouwmuren? Plaats je nieuwe ramen? Of waag je je aan een warmte-
pomp? Laat het weten op belangenbehartiging@okra.be. 

	 Burenpremie	voor	wie	samen	renoveert		



 

In 2017 lanceren Wereldsolidariteit, ACV, kwb en OKRA-sport een grote cam-
pagne rond ‘Schone sportkleren’. Doel is om Belgische sportmerken te overtui-
gen stappen te zetten richting ‘Schone kleren’. En dat is nodig, want vandaag 
zijn er in ons land amper schone sportkleren te vinden!
Slechts 1 procent van de aankoopprijs van een sportshirt gaat naar de 
kledingarbeid(st)er die het shirt maakt. Hoog tijd dus dat de arbeidsters in 
Cambodja en Indonesië ook kunnen ‘scoren’. Want sporters willen ‘schone’ 
sportkleren. Ook jij kunt meedoen met je vereniging door mee te sporten voor 
Schone sportkleren!
           

Meer info bij mia.vandenberghe@wsm.be 

Aankoop van FairTrade producten, duurzaam bankieren, aankoop van Schone 
Kleren en van producten verkregen uit waardig werk, vormen de kern van het 
beleid van een FairTrade + Gemeente. Dat wil Wereldsolidariteit in zo veel mo-
gelijk steden en gemeenten in onze provincie in daden omzetten. 

Bewegingspunten kunnen het lokaal beleid aanzetten om belangrijke stappen 
voorwaarts te zetten door FairTrade + op te nemen in de lokale prioriteiten 
voor een goed beleid - denk aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018! - en 
FairTrade + op de agenda te zetten via lokale mandatarissen in gemeente- en 
OCMW-raden.

Meer info bij mia.vandenberghe@wsm.be

4. DUURZAME CONSUMPTIE

	 Schone	kleren	 	

 Duurzaam gemeentebeleid



Genieten we binnenkort van een dagelijkse portie insecten op ons bord? Het is 
minder gek dan het klinkt. Insecten zijn voedzaam, lekker en weinig belastend 
voor onze planeet. De mondiale vraag naar dierlijke eiwitten stijgt elk jaar. Te-
gen 2030 zal onze aarde die vraag niet meer aankunnen. Het eten van insecten 
kan een oplossing betekenen. Het kweken van insecten is milieuvriendelijk, het 
vergt minder voedsel en ruimte. Het eten van insecten levert daarnaast een 
alternatieve bron van dierlijke eiwitten, omega-3 vetzuren, ijzer en vitamines. 
Daarom is het gebruik van insecten in onze gastronomie een gezonde verrij-
king. Tijdens de kwb-infoavond ‘Insecten op je bord’ leer je er alles over. 

Een overzicht van reeds geplande initiatieven? www.kwbeensgezind.be  
Meer info bij heike.verselder@kwb.be 

Voedselverspilling is een actueel probleem. De manier waarop de produc-
tie- en distributieketen is opgezet, maar ook ons consumptiepatroon, leidt tot 
grootschalige verspilling. Naar schatting gaat er van de totale voedselproductie 
maar liefst 40 procent verloren, ofwel 1,3 miljard ton per jaar. 
In eigen gemeente zijn er dikwijls meerdere plaatsen waar fruit, noten of bes-
sen onbenut blijven hangen. De appelbomen achter het terrein van de Chiro, 
de hazelaars aan de spoorwegberm of bramen aan de bosrand … Pluk je buurt 
is een activiteit voor het hele gezin. Samen op het veld het fruit plukken dat je 
onmiddellijk kan eten: het heeft wel wat. Kinderen leren waar het fruit van-
daan komt en zijn meer betrokken bij de natuur.

Een overzicht van reeds geplande initiatieven? www.kwbeensgezind.be  
Meer info bij heike.verselder@kwb.be

 Insecten	op	je	bord  

 Pluk	je	buurt 



         
Slowfood is net het tegenovergestelde van Fastfood. In plaats van massapro-
ductie  en snelle consumptie gaat het hier om genieten van alle authentieke 
lekkernijen die onze keuken rijk is. 

Het doel is  om streekproducten en streekgebonden kookwijzen  te promoten, 
lokaal  geproduceerd voedsel en duurzame kwaliteitsvoeding  staan centraal. 
Een lekkere en gevarieerde keuken begint  immers met schitterende producten 
en daar hebben we in ons land geen gebrek aan, denk maar aan onze groen-
ten: asperges, witloof, spruitjes, maar ook onze kazen en bieren.

Meer info bij christa.mestdagh@femma.be 

De creaclubs van de plaatselijke OKRA trefpunten zijn momenteel aan het 
haken voor het goede doel. Er worden beertjes gemaakt van restjes wol en 
andere recuperatiematerialen. Deze worden te koop gesteld (5 euro per beer-
tje) op de 55+ beurs Samen Actief op 9 december 2016. De inkomsten hiervan 
gaan integraal naar Wereldsolidariteit. 

Ondertussen zijn er al meer dan 600 beertjes gemaakt, klaar om verkocht te 
worden. 

 Slow	cooking 

 Beertjes	voor	Wereldsolidariteit 



Wil je jouw (klein)kind het verschil leren tussen prei en selder? Dan is een 
moestuintje ideaal! Op één vierkante meter zien de kinderen met eigen ogen 
alles groeien. Smaken zelfgekweekte spruitjes niet tien keer zo lekker als die uit 
de winkel? 
Iedereen kan het! Voor een 1 m² moestuin heb je geen grote tuin nodig. Je kan 
groenten telen op je gazon, oprit, terras of zelfs op je balkon. Door zijn beperk-
te omvang kan je altijd makkelijk aan alle groenten en hoef je je laarzen of vuile 
schoenen niet aan te trekken. Met een beetje hulp voor de planning en een 
paar eenvoudige tips is het kinderspel!

Moestuinieren op 1 m² is bovenal leuk! Je hoeft niet te spitten, je hebt veel 
minder onkruid en door de beperkte oppervlakte hoef je geen uren aan een 
stuk in de tuin te werken. Toch is het resultaat top! Kweek eens warmoes, spe-
ciale slasoorten en sta versteld van het kleurrijke spektakel, zowel op je bord 
als in je moestuin. Wat is er leuker dan tijdens een BBQ met je vrienden of 
familie uit te pakken met je zelfgekweekte groentenbuffet?

Een overzicht van reeds geplande initiatieven? www.kwbeensgezind.be  
Meer info bij heike.verselder@kwb.be

 
 

 Starten	met	een	vierkante	meter	moestuin



Kinderen, kleinkinderen, huishouden, vereniging, werk. We houden vaak veel 
ballen tegelijk in de lucht. En niet iedereen heeft het hier makkelijk mee. Hoe 
komt dat? Ligt het aan onszelf of is er meer aan de hand? En hoe ging het vroe-
ger?  

Op diverse wijzen kunnen onze groepen dit aanpakken: 

1.	De	toolkit	‘Inspiratie	over	combinatie’
Hoeveel tijd besteed jij aan onbetaalde zorgtaken? Hoe verdeelt Vlaande-
ren zorg en werk? Hoe zag de taakverdeling er vroeger uit? En door welke 
stereotypen laten wij ons leiden? Deze toolkit biedt informatie om met je 
groep een goed gesprek te organiseren over betaalde en onbetaalde (zorg)
arbeid, vroeger en nu. 

2.	De	combinatiequiz	
Een informatieve, speelse quiz, over thema combineren

3.	De	prikkelende	placemat
Een ideale gesprekstarter om je culinaire activiteiten of ontmoetingsfeest 
mee te kruiden!  

4.	Tijdscadeautjes (ideaal als relatiegeschenkje of quizprijs) 

5. DUURZAME TIJD

 Hoe	verdeel	jij	je	tijd?	  



Familiehulp wil medewerkers meer verantwoordelijkheden geven, hen meer 
ruimte geven voor autonomie (en afwisseling). Er wordt meer rekening gehou-
den met wat er in de (lokale) omgeving gebeurt. Dit vraagt flexibiliteit van de 
medewerkers en van de organisatie. Het verhoogt de betrokkenheid van de 
medewerkers. 
We zullen met z’n allen langer moeten werken. Dat kan enkel als er jobs zijn 
waar mensen gezond en met werkgoesting aan de slag kunnen. We denken 
na over hoe het werk georganiseerd is en jobs zijn samengesteld. Het anders, 
slimmer organiseren van het werk vormt dé basis voor werkbaar werk. 
Concreet worden medewerkers als team verantwoordelijk voor de doelstel-
lingen en opdrachten die ze krijgen. De verantwoordelijkheid wordt samen 
gedragen en men legt samen rekenschap af. Een team beschikt over meerdere 
vaardigheden.  Medewerkers vullen elkaar aan en kunnen verschillende rollen 
opnemen.

Pasar en Wereldsolidariteit slaan de handen in elkaar en gaan samen voor 
duurzaam toerisme. 
Vrije tijd, ook voor de Dominicanen! De meeste Dominicanen verdienen te wei-
nig om vrij te nemen. De hotels langs de kust zijn er uitsluitend voor de buiten-
landse toeristen. En de winst? Die stroomt terug naar internationale bedrijven, 
en niet naar de Dominicanen zelf.
Pasar en Wereldsolidariteit maken werk van betere leef- en werkomstandighe-
den én dus ook vrije tijd om de batterijen op te laden.
In oktober trokken 14 vrijwilligers en personeelsleden van Pasar en Wereldsoli-
dariteit op ervaringsreis. Zij kwamen terug met een rugzak vol ervaringen. 
Ben jij geïnteresseerd om samen met Pasar activiteiten te organiseren die wat 
geld in het laadje brengen om de Dominicanen vrije tijd te bezorgen? 

Neem contact op via els.bonte@pasar.be

 Werkbaar	werk	-	voorbeeld		Familiehulp	 

 Duurzaam Toerisme



 

Onze samenleving slaagt er niet in om voor iedereen passend werk te creëren. 
Bovendien wordt de kern van de arbeidsmarkt, het werkzoeken en de bijho-
rende begeleiding, meer en meer uitbesteed aan commerciële instellingen 
zoals interimkantoren met een weinig rooskleurige werkelijkheid als gevolg. De 
arbeid én het leven van steeds meer jongeren wordt steeds afhankelijker van 
'chance' of goodwill van anderen, je verliest grip en bent niet meer in staat je 
toekomst te plannen. Wordt de 'moderne arbeidsmarkt' er een met enkel eco-
nomische belangen of staat het mens- en maatschappijbeeld dat we door onze 
arbeid willen ontwikkelen centraal?

Meer informatie op www.kaj.be (zwartboek) of stefaan.degryse@kaj.be 

Pasar wil iedereen de kans bieden om netto vrije tijd te beleven die je toelaat 
om te genieten, en die je verrijkt en gelukkiger maakt. De komende jaren zal 
Pasar volop focussen op dit thema…
We worden hoe langer hoe meer geleefd, ook in onze vrije tijd. En daar wil Pa-
sar iets aan doen. Daarvoor zijn maatschappelijke maatregelen nodig en is het 
ook aan elk individu om bewuster en meer gefocust om te gaan met tijd, meer 
keuzes te maken en te accepteren dat kiezen ook altijd een beetje verliezen is. 

Meer info op www.pasar.be/pakjetijd 

 Precair	werk

	 Pak	je	tijd



Reizen doen we om te ontdekken en omdat we van de aarde houden. Er mee 
zorg voor dragen is dan ook een evidentie.
- Op een respectvolle manier omgaan met andere culturen hoort er vanzelf-
sprekend bij.
- Groepsreizen zijn op zich al duurzamer dan individuele reizen, zeker met trein 
of bus. Ook fiets- en wandelvakanties scoren goed op vlak van duurzaamheid.
- Vliegtuigreizen hebben per persoon een zeer hoge uitstoot van CO2. OKRA-
REIZEN wil vliegtuigreizen niet schrappen, maar plant ze wel bewuster in. En 
kiest ervoor om de CO2-uitstoot te compenseren. OKRA werkt hiervoor samen 
met CO2-logic. Per vlieguur wordt een toeslag geïnvesteerd in een duurzaam 
project elders in de wereld, om de impact van de vliegreis te compenseren.

Voor veel mensen herkenbaar: de grote rush ’s morgens, ’s avonds om alles 
gedaan te krijgen: kinderen naar school of de opvang brengen, boodschappen 
doen, kinderen ophalen… Daarnaast wordt er van de werknemer meer flexibi-
liteit verwacht, zijn er meer wachtdiensten, avond-, nacht- en weekendwerk. 
Werk en privé lopen steeds meer in elkaar over en het is niet eenvoudig om 
alles gedaan of gecombineerd te krijgen. 

ACV meent dat er  genoeg is voor iedereen: werk, tijd, geld... Maar het is on-
gelijk verdeeld. Daarom is ‘arbeid en gezin’ één van de thema’s waar ACV de 
komende jaren werk van maakt. 

Daarnaast werkt ACV ook nog aan de thema’s: burn-out en stress, toegang tot 
de arbeidsmarkt, langer werken, inkomen en fiscaliteit en intrede tot de ar-
beidsmarkt. 

	 Genoeg	voor	iedereen

	 OKRA	reizen	is	klimaatpartner	



Heb je eigen ideeën? 

Noteer ze hier!



west-vlaanderen


