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Sollicitanten willen een groene baas
Is er een fietsvergoeding? Is het bedrijf bereikbaar met het openbaar vervoer? Duurzaamheid maakt
een bedrijf aantrekkelijk.
VAN ONZE REDACTRICE NINA BERNAERTS
BRUSSEL Maar liefst een op de drie werknemers geeft aan dat ze de duurzaamheidsinspanningen
van een bedrijf laten meespelen bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek
van het uitzendbureau Tempo-Team. ‘We zien dat groene intenties en duurzaamheid een rol
beginnen te spelen voor nieuwe werknemers. Amper 13 procent zegt dat ecologie heeft meegespeeld
in de keuze van hun huidige werkgever, maar 33 procent geeft aan dat het wel een rol zal spelen in
hun zoektocht naar een nieuwe werkgever’, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken.
De Franstalige werknemers (37 procent) blijken de duurzaamheid van een bedrijf belangrijker te
vinden dan de Nederlandstalige (30 procent). Tussen mannen en vrouwen, of oudere en jongere
werknemers is er weinig verschil.
53 procent van de werknemers is bereid zelf (kleine) inspanningen te leveren: het licht doven,
minder papier en water verspillen, drinkbussen en brooddozen gebruiken. Maar de meeste
werknemers zijn er wel van overtuigd dat ecologische inspanningen vooral de verantwoordelijkheid
zijn van het bedrijf.

De aandacht voor het milieu houdt op
zodra de Vlaming zijn wagen instapt

Opmerkelijk: de aandacht voor het milieu houdt op zodra de
Vlaming zijn wagen instapt. Slechts een kwart van de
werknemers wil carpoolen en amper 18 procent wil zijn
bedrijfswagen inruilen voor groenere alternatieven.
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