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De bijdrage van de or bij energie-omschakeling

Or en Klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord is er om verdere
opwarming van de aarde tegen te gaan. Bedrijven en instellingen moeten anders gaan
werken. Wat kan de or hieraan bijdragen?

4. Het parlement aan zet
Minister Wiebes wil de klimaatplannen
laten doorrekenen. De verwachting is
dat deze doorrekening, naar de Tweede
Kamer gaat. Na het Kamerdebat wordt
het akkoord op hoofdlijnen met commentaar en aanvullende opdrachten
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mobiliteit. Hoe ziet het wagenpark en
de logistiek eruit en wat wordt onnodig
van hot naar her gesleept. Wat is daaraan te verbeteren en hoe dan?
Een vijfde punt is dat het bedrijf delen
van de productie moet sluiten of reorganiseren. Of een complete fabriek
dient een minder belastende klimaat-
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“meeweten” is het moeilijk “meebeslis-

dere zaken. Laat je niet voor een karre-

te richten en ook materiaal als check-
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6. De WOR en klimaat

een or-vergadering op een rij gezet.

Het begrip klimaat is niet in de wet op
de ondernemingsraden (WOR) te vin-

7. Met klimaat aan de slag
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Om mee te kunnen praten en meebe-

plex, weinig maatregelen zijn al uitge-

als dat een bijdrage levert aan een
meerjarig bedrijfsklimaat-beleid. In de

Verder lezen

besluitvorming en uitvoering van
maatregelen kunnen de klimaatspecia-

https://www.klimaatakkoord.nl/

listen van de or een goede rol vervullen.

https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/onderhandelingen-klimaatakkoord

De or hoeft niet af te wachten tot een

https://www.awvn.nl/werken-onder-zomerse-omstandigheden/

adviesaanvraag over de investering in

https://www.fnv.nl/acties/energietransitie

zonnepanelen.

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/
https://milieudefensie.nl/klimaatakkoord
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