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De jury is positief verrast door het grote aantal inzendingen
voor de Sustainable Partnerships Award en de evolutie sinds
de eerste editie in 2013. Niet alleen werden er dit jaar bijna
dubbel zoveel partnerships ingezonden, de dossiers getuigen
ook van een grotere maturiteit en diversiteit. De keuze van
The Shift om in 2015 bestaande duurzame partnerschappen
te versterken via o.a. de Pimp Your Partnership workshops,
heeft duidelijk vruchten afgeworpen: verschillende deelnemers
van deze sessies hebben nu ook een kandidatuur ingediend.
Enkele jaren geleden waren er slechts een handvol NGO’s en
bedrijven die al structureel samenwerkten. Maar vandaag
kijken we in België met een heel andere bril naar co-creatie
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Organisaties
werken niet langer projectmatig samen, maar integreren
samenwerking steeds meer in hun kernactiviteiten en zakenmodel. Hierdoor kunnen innovatieve projecten op veel grotere
schaal toegepast worden.
Bij de 50 ingediende projecten vinden we twee grote thema’s
terug: voeding en tewerkstelling. Als jury zien we hierin een
grote kans voor extra samenwerkingen. Indien verschillende
projecten de handen in elkaar zouden slaan rond één van
deze gemeenschappelijke uitdagingen, zou dit de impact
aanzienlijk kunnen vergroten.
Daarnaast ziet de jury nog een ander mogelijk verbeterpunt.
Zo moesten we bij veel dossiers goed zoeken naar harde
KPI’s, targets en objectieven op langere termijn. Om nog
meer mensen te bereiken, zouden partnerorganisaties de
impact van hun samenwerking de komende jaren nog beter
cijfermatig kunnen onderbouwen.
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LEDEN
De Sustainable Partnerships Award wil ook
de brug slaan naar de rol van de overheid bij
het opzetten van partnerschappen. Hoewel
dit nog niet blijkt uit de inzendingen, gelooft
de jury dat samenwerkingen tussen bedrijven,
middenveldorganisaties en overheden een
steeds belangrijkere rol zullen spelen. Wij
hopen dit dan ook terug te zien in komende
edities.

Ana Adzersen
Lid Generation T en facilitator voor
Sustainable Co-Creation
Isabelle Chaput
Consultant withPEPS
Benoît Derenne
Directeur - Fondation pour les
Générations Futures

Tot slot wil de jury ook een eervolle vermelding
geven aan een innovatieve samenwerking
met veel potentiëel, waarvan we de resultaten
pas binnen enkele jaren zullen zien. Via het
project Klimaatneutrale Fairtrade koffie
integreren Beyers Koffie, Fairtrade Belgium,
CO2logic en Gold Standard namelijk de kost
voor CO2-vrije koffieproductie in de eigen
aanvoerketen. We hopen dan ook dat dit
soort innovaties verschillende andere
sectoren kan inspireren.
Samen met The Shift nodigen wij de winnaars
-en bij uitbreiding alle deelnemers- uit om
verder te blijven investeren in duurzame
samenwerkingen. Verlies nooit de reeds
gerealiseerde impact uit het oog en blijf
uitkijken naar zaken die nog beter kunnen.
Wij zien in de partnerschappen van dit jaar
alvast veel opportuniteiten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Aan de slag!
Franky Depickere
Gedelegeerd Bestuurder CERA
en juryvoorzitter

Ron Embrechts
Ambassadeur MVO
Jochanan Eynikel
Content leader mensgericht
ondernemen at ETION
Dries Gysels
Lid Generation T en transitiemanager
Lab van Troje en Leefstraten Gent
Tine Hens
Journaliste en auteur van ‘Het klein
verzet’
Christophe Schoune
Secretaris-Generaal bij
Inter-Environnement Wallonie
Ann Vandenhende
Corporate Social Responsibility Manager
bij Spadel
Luuk Zonneveld
CEO bij de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)
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SURVEY

Om een antwoord te geven op deze vragen, deed i-propeller in samenwerking
met The Shift een onderzoek onder Belgische bedrijfsleiders en verantwoordelijken van non-profit organisaties (zie het
tekstvenster ‘Over het onderzoek’ voor
meer informatie)

PARTNERSCHAP VOOR
EEN BETER BELGIË?
RESULTATEN VAN HET
ONDERZOEK “HOE PROFIT EN
NON-PROFIT SAMENWERKEN
VOOR EEN BETER BELGIË”NAAR AANLEIDING VAN DE
2016 SUSTAINABLE
PARTNERSHIPS AWARD

Dit rapport presenteert een samenvatting van de bevindingen. Kort gesteld, zijn
onze voornaamste conclusies:
• Een belangrijke groep bedrijven (79
procent) en non-profit organisaties (77
procent) hebben zich geëngageerd in
duurzaamheidspartnerschappen de
afgelopen jaren. Met andere woorden,
ook in België is men overtuigd dat
samenwerking nodig is om impact en
verandering te creëren. Bedrijfsleiders
en leidinggevenden van non-profit
organisaties zijn hierover vrijwel unaniem: meer dan 90 procent van de
respondenten onderstrepen het belang
van samenwerking tussen diverse
organisaties om maatschappelijke en/
of ecologische uitdagingen aan te gaan.

De Sustainable Development Goals
(hierna SDG’s) bepalen de post-2015
duurzaamheidsagenda wereldwijd. Als
opvolger van de Millennium Doelstellingen van de Verenigde Naties, erkennen
de SDG’s dat bedrijven een belangrijke
rol spelen in duurzame ontwikkeling.
We weten ondertussen ook dat de grote
maatschappelijke en ecologische problemen, zoals armoede of klimaatverandering, allesomvattende oplossingen
vereisen. Oplossingen die verder gaan
dan actie van één overtuigde betrokken
partij. Hoe staat het met dit alles in
België? Werken onze bedrijven en
non-profit organisaties samen rond
maatschappelijke en/of ecologische
uitdagingen? Zo ja, rond welke specifieke onderwerpen en vanuit welke motivaties? Wat zijn de problemen waarmee
de partners te maken hebben? En, belangrijker nog, wat zijn de resultaten
van die gezamenlijke projecten?

• Bedrijven en niet-gouvernementele
organisaties (NGO’s) vormen de belangrijkste pool van partners aan beide
kanten van het profit-non-profit spectrum. De onderwerpen die aan de basis
liggen van het partnerschap zijn gevarieerd en spelen in op zowel ecologische en resources-gedreven uitdagingen (bijvoorbeeld klimaat, energie,
biodiversiteit) als maatschappelijke en
economische uitdagingen (bijvoorbeeld
consumptie, duurzame en inclusieve
economische groei).
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• De belangrijkste redenen
waarom bedrijven en
non-profit organisaties
op zoek gaan naar partners hebben te maken
met het binnenhalen van
externe kennis, knowhow en expertise. Voor
non-profits, als missie-gedreven organisaties, blijft het genereren
van impact primordiaal.
Bedrijven zien het partnerschap niet alleen als
reputatieversterkend
vehikel, maar beschouwen het stilaan ook als
middel om bijkomend
bedrijfswaarde te creëren en innovaties te genereren. Kortom, de
opportuniteit om in België aan “shared value” te
doen, is reëel.

Over het onderzoek
Het onderzoek bestond uit twee componenten: een beperkt aantal
interviews en een on-line survey. De interviews werden uitgevoerd
met het oog op het destilleren van geleerde lessen rond partnerschap in België en het creëren van korte ‘testimonials’, spraakmakende voorbeelden. Onze gesprekspartners waren doorgaans de
projectleiders langs profit en non-profit zijde. De interviews werden
uitgevoerd door medewerkers van i-propeller en haar zusterorganisaties Oksigen Lab over de periode februari-april 2016.
De survey werd uitgevoerd door i-propeller in opdracht van The Shift
in de tweede helft van maart 2016. De doelstelling van de survey was
om in brede zin te peilen naar de staat van Belgische duurzaamheidspartnerschappen. Deze werden gedefinieerd als “initiatieven
waarbij bedrijven en non-profit organisaties in alliantie treden om
een gemeenschappelijk doel – gelinkt aan de “Sustainable Development Goals” – te realiseren, en waarbij competenties gebundeld worden, en risico’s, verantwoordelijkheden, middelen, kosten
en opbrengsten gedeeld worden.” Een totaal van 205 respondenten
nam deel aan het onderzoek, waarvan 47% bedrijven en 53% non-profit
organisaties. De survey had een brede reikwijdte naar type van organisatie, grootte van organisatie, sector en geografische inplanting.
De respondenten werden uitgenodigd via e-mail om dan, door middel
van een beveiligde en unieke website, de vragen te beantwoorden.
We kozen doelbewust voor een korte survey, met een meerderheid
van gesloten vragen met een ordinale schaal (bijvoorbeeld van
“zeer relevant” tot “irrelevant”). De vragen hadden betrekking op
vijf onderwerpen: samenstelling van het partnerschap; motivaties
voor het partnerschap; kenmerken van het partnerschap; obstakels
binnen het partnerschap; en resultaten van het partnerschap.

• De resultaten van de partnerschappen
worden positief onthaald: Ongeveer 80
procent van de bedrijven zegt tevreden
te zijn over de impact (maatschappelijk
en/of ecologisch) en het bedrijfsmatig
resultaat van het partnerschap.
Non-profit organisaties scoren nog
beter: 90 procent van de respondenten
beschouwt het partnerschap als succesvol tot zeer succesvol.

• De samenwerkingsinitiatieven worden
doorgaans opgezet met veel aandacht
voor goed projectbeheer met, onder
andere, het bepalen van onderlinge
rollen en verantwoordelijkheden en het
formuleren van en aligneren op duidelijke doelstellingen. De belangrijkste
barrière tot succes situeert zich in een
praktisch tekort aan middelen (tijd,
arbeidskrachten, financiële middelen)
over de looptijd van het partnerschap.
Non-profit organisaties hameren ook
op het belang van het creëren van
vertrouwen tussen de partners.

• Om duurzaamheidspartnerschappen
nog verder te laten groeien in België
menen de respondenten dat een combinatie van spraakmakende succesverhalen en visionair leiderschap een
belangrijke bijdrage kunnen leveren.
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DE STAAT VAN HET
PARTNERSCHAP IN
BELGIË

Een grote meerderheid (90 procent) onderschrijft ook het belang van deze duurzaamheidspartnerschappen. Meer nog, minder
dan één procent van de respondenten zien
het partnerschap als “geen meerwaarde
voor de eigen organisatie”.

Meer dan driekwart van de bedrijven en
non-profit organisaties in onze survey
geven aan vandaag samen te werken met
andere organisaties rond relevante
maatschappelijke en/of ecologische
uitdagingen. Het precieze aantal partnerschappen varieert. De grootste groep van
bedrijven (iets meer dan 50 procent) zegt
actief deel te nemen aan één tot drie
samenwerkingsverbanden. Bij non-profit
organisaties is dat meer: bijna 40 procent
is geëngageerd in vier tot 10 verschillende partnerschappen.

De redenen voor het uitblijven van samenwerking zijn veeleer van praktische
aard. Men weet, bijvoorbeeld, niet met
welke partij kan worden samengewerkt.
Of er is simpelweg een gebrek aan resources (tijd, arbeidskrachten, financiële
middelen) binnen de eigen organisatie
om het partnerschap op te starten.
Bedrijven partneren voornamelijk met
NGO’s, andere bedrijven en academische
instellingen. Voor non-profit organisaties
bestaat de top drie uit bedrijven, openbare besturen (federaal, regionaal of lokaal) en andere NGO’s. Een interessante

EXHIBIT 1 : DE STAAT VAN HET PARTNERSCHAP IN BELGIË
Proﬁt

Non-proﬁt

! Meer dan 90% van de respondenten gaat akkoord dat partnerschap belangrijk is voor het oplossen van maatschappelijke en/of
ecologische problemen
2%
7%
Zeer belangrijk

43%

31%

Belangrijk

49%

Neutraal

66%

Zeer onbelangrijk

% respondenten
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! Meer dan driekwart van de respondenten is eﬀecAef betrokken in partnerschappen
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! Een grote meerderheid van proﬁt en non-proﬁt organisaAes is tevreden over de resultaten van het partnerschap
• 80% van de bedrijven is tevreden over de gegenereerde
• 90% van de non-proﬁt organisa?es is tevreden over de
bedrijfswaarde en …
gerealiseerde impact
Zeer tevreden

Bedrijfswaarde

Tevreden

0%
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% respondenten

Success van
partnerschap

Neutraal

0%

Ik weet het niet

Maatschappelijke en/of
ecologische impact
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60%

% respondenten

• 90% is tevreden over de maatschappelijke en/of ecologische impact

20% 40% 60% 80% 100%
% respondenten
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80% 100%

onder die 80 procent. Voor non-profit
organisaties worden de resultaten als
nog beter beschouwd: meer dan 90
procent van de respondenten beoordelen
hun partnerschap als succesvol.

vaststelling is eveneens dat het sociaal
ondernemerschap nog niet prominent als
partner naar voren komt in de bevraging.
Met andere woorden, er is in België nog
potentieel om sociaal ondernemingen
meer en beter te betrekken in strategische samenwerkingen.

DE STRATEGISCHE
RELEVANTIE
VAN HET
PARTNERSCHAP

De onderwerpen waarbinnen het partnerschap zich ontwikkelt, zijn voor bedrijven en non-profit organisaties nogal
gelijklopend: duurzame en inclusieve
economische groei, klimaatverandering
en duurzame consumptie en productie.
Specifiek voor bedrijven scoort gezondheid goed. Non-profit organisaties werken meer op de armoedeproblematiek.

Over het profit-non-profit spectrum heen
zijn het binnenhalen van externe kennis,
vaardigheden en middelen belangrijke
redenen om samen te werken. Specifiek
voor bedrijven is het versterken van de
reputatie en het verbeteren van de relaties
met belanghebbenden erg belangrijk als
motivatie.

Als het aankomt op de resultaten van het
partnerschap geven zowel bedrijven als
non-profit organisaties grote blijk van
tevredenheid. Bij bedrijven is meer dan
80 procent tevreden over het behaalde
maatschappelijk en/of ecologisch resultaat; voor het zakelijke success van het
samenwerkingsverband scoren ze net

Deze bevinding zou men kunnen interpreteren alsof het bedrijven alleen maar te
doen is om de show (zgn. “greenwashing”).

EXHIBIT 2 : DE STRATEGISCHE RELEVANTIE VAN HET PARTNERSCHAP
§ Het binnenhalen van externe kennis, vaardigheden en middelen zijn belangrijke redenen om samen te werken
Proﬁt

Non-proﬁt

Stakeholder management

Zeer relevant

Reputatieversterking

Relevant

Kennis verwerven

Neutraal

Organisatorische vitaliteit

Matig irrelevant

Innovatie

Zeer irrelevant

Bedrijfswaarde

Ik weet het niet

Supply chain

Sociale impact
Toegang tot bepaalde vaardigheden
Toegang tot middelen
Ontwikkeling van producten/diensten
Collaboratieve campagnestrategie
Commerciële en bedrijfsexpertise
Goedkeuring of publiciteit
Organisatorische vitaliteit
0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50%

100%
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% respondenten

• Bedrijven engageren zich omwille van minder tastbare
redenen, zoals stakeholders en reputa:e

• Voor non-proﬁt organisa:es is samenwerken erg tastbaar:
impact realiseren
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nillens krijgen duurzaamheidspartnerschappen ook in België stilaan hun plaats
in de strategische cockpit van de bedrijven.

Die opinie wordt niet bevestigd door het
onderzoek. Een significante groep bedrijfsleiders (omtrent 55 procent) in onze
survey ziet het partnerschap als drijver
van zakelijk success (het verstevigen van
de concurrentiepositie, het realiseren
van omzetgroei en, finaal, bijdrage aan de
winst) en/of als spil tot innovatie (ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en/
of product-dienstcombinaties). Internationaal onderzoek en praktijkvoorbeelden
uit het buitenland onderschrijven die
bevinding. Tegelijkertijd, kunnen we niet
voorbij aan de realiteit dat in de 21ste
eeuw, waardecreatie in het bedrijfsleven,
veel meer dan vroeger, in belangrijke
mate afhankelijk is van minder tastbare
bedrijfsmiddelen, zoals merknaam en
reputatie. Met andere woorden, willens

Voor non-profit organisaties is de motivatie om samen te werken één-op-één
verbonden met hun missie: impact
realiseren. Voor non-profit organisaties
is het partnerschap dus een zeer tastbaar middel om finaal de organisatiedoelstellingen te realiseren.

SLEUTELS TOT
SUCCES
De wijze waarop bedrijven en non-profit
organisaties gezamenlijke projecten
initiëren en uitvoeren, is sterk gedreven
vanuit de processen die nodig zijn om de
samenwerking tot een goed einde te

EXHIBIT 3 : SLEUTELS TOT SUCCES
§ Partnerschappen worden geïniteerd en uitgevoerd met een sterke focus op goed projectbeheer
Afstemmen van de doelen tussen de partners
Verduidelijken van waardepropositie
Zorgen voor een goed projectbeheer
Bepalen van de taken en verantwoordelijkheden
Proﬁt

Selectie maken van de partners

Non-proﬁt

Ondertekenen van samenwerkingsovereenkomst
Plannen van schaalbaarheid/repliceerbaarheid
Zorgen voor ﬁnanciële zekerheid
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§

Gebrek aan middelen en veranderende prioriteiten en mo1va1es worden gezien als belangrijke obstakels
Proﬁt

Non-proﬁt
Gebrek aan middelen

Gebrek aan middelen
Zeer relevant

Veranderende prioriteiten en motivaties
Financiële gevolgen onduidelijk

Vertrouwen tussen de partners

Relevant

Kwantiﬁceren van de impact

Gebrek aan steun van de leidinggevenden

Neutraal

Vertrouwen tussen de partners

Verschillende organisatiecultuur

Matig
irrelevant
Zeer
irrelevant
Ik weet het
niet

Gebrek aan steun van de leidinggevenden
Verschillende organisatiecultuur
Falend projectbeheer
Insulaire visie
0%

50%

Veranderende prioriteiten en motivaties

Kwantiﬁceren van de impact
Financiële gevolgen onduidelijk
Insulaire visie
Falend projectbeheer
0%

100%

50%
% respondenten

% respondenten
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100%

Met name non-profit organisaties hameren ook op het belang van een voldoende
groot vertrouwensplatform onder de
partners.

brengen. We kunnen gemakshalve spreken van toepassing van de principes van
goed projectbeheer (in de brede betekenis van het concept). Dit gaat van het
kristalliseren van de doelstellingen van
het partnerschap over het bepalen van
wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden tot het contractueel vastleggen
van de afspraken.

PARTNERSCHAP IN
ACTIE
INZICHTEN VAN HET BEEODIVERSITY
- SPADEL PARTNERSCHAP

Tegelijktertijd, stellen we vast dat
non-profit organisaties – meer dan bedrijven – belang hechten aan het scherpstellen van het onderliggende plan, de zgn.
“business case” of “value case”. De verklaring hiervoor is allicht verbonden met
onze vaststelling dat non-profits het
partnerschap allereerst beschouwen als
een vehikel om de missie en organisatiedoelstellingen te realiseren.

“Beespa” of bijen inzetten om de
kwaliteit van de omgeving in de
nabijheid van de Spa-bronnen te
monitoren
Het “Beespa”-project is een innovatieve
monitoring tool waarbij stalen van pollen
en nectar in de bijenkorven worden
gebruikt om een nauwkeurig beeld van
de omgeving en zijn biodiversiteit te
verkrijgen. Het partnerschap ontplooit
zich op basis van een aantal principes:

Ook opvallend is dat resultaat meting nog
niet tot de courante activiteiten wordt
gerekend in het kader van samenwerkingsinitiatieven. Met andere woorden,
het effectief meten van de effecten en het
rendement van het partnerschap (zgn.
Maatschappelijk Rendement van Investeringen) is in België nog niet ten volle
ingeburgerd. Naar voorbeeld van goede
praktijken in het buitenland, menen we
dat hier belangrijke kansen liggen om de
succesverhalen die er vandaag zijn in
België “hard(er)” te maken en een meer
prominente plaats te geven.

• Expliciet formuleren van gemeenschappelijke waarden en doelstellingen om zo richting te geven aan
de activiteiten en hun onderlinge
samenhang te verzekeren
• Begrip opbrengen voor de capaciteit en de praktische beperkingen
van de partners in het samenwerkingsverband
• Formele opvolging van de vooruitgang en het halen van de doelstellingen (‘meten is weten’)
• Aandacht schenken aan de belangrijke achterliggende processen,
zoals communicatie en resultaat
meting
• Open communicatie binnen partnerschap verzekeren om een
klimaat van vertrouwen te creëren

Tenslotte, wordt het gebrek aan middelen
(tijd, arbeidskrachten, financiële middelen) aangewezen als het voornaamste
struikelpunt in het partnerschap door
bedrijven zowel als non-profit organisaties. Op de tweede plaats vinden we een
gebrek aan en/of wisselende focus over
de looptijd van het gezamenlijke project.
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INZICHTEN VAN HET CERA RVO-SOCIETY PARTNERSCHAP

INZICHTEN VAN HET BNP PARIBAS
FORTIS - MICROSTART PARTNERSCHAP

Cera Award of in co-creatie technologische toepassingen genereren
voor een inclusieve en duurzame
samenleving

Verstrekken van microkredieten en
gratis coaching aan ondernemers in
moeilijkheden om zo toegang tot het
reguliere financiële systeem te bewerkstelligen

Het partnerschap tussen Cera en
RVO-Society wil bijdragen aan de
ontwikkeling en valorisatie van vernieuwende technologische toepassingen t.a.v. de reële noden en uitdagingen in de socialprofitsector. Meer
concreet geeft het studenten en jonge
wetenschappers uit technisch-wetenschappelijke richtingen de kans om
zich onder te dompelen in de socialprofitsector en om hun kennis toe te
passen ten bate van kwetsbare doelgroepen. Een aantal werkingsprincipes geven zin en richting aan het
partnerschap:

BNP Paribas Fortis zorgt in dit gezamenlijke project voor financiering en
levert praktische ondersteuning via de
inzet van beloftevolle bankmedewerkers. microStart heeft tot vandaag
2.500 microkredieten ter beschikking
gesteld voor een totale waarde van 13
miljoen Euro, en zo bijgedragen aan de
creatie van meer dan 1.000 jobs. De
belangrijkste lessen van deze innovatieve samenwerking zijn:
• Partnerschap werd opgestart als
een klassiek MVO-initiatief en
evolueerde geleidelijk naar een
meer strategische en structurele
samenwerking
• Van in het begin een duidelijke
ambitie uitspreken om impact op
het terrein te realiseren en de
complementaire expertise en
know-how in te zetten
• Ruimte laten voor tests en vergissingen; schalen van klein naar
groot binnen een redelijke termijn,
volgens de capaciteit van de betrokken organisaties
• Continu werken aan een open
relatie die is gestoeld op transparante communicatie en wederzijds
vertrouwen

• Reële sociaal-maatschappelijke
noden als uitgangspunt nemen met
co-creatie als geprefereerde werkmethode
• Gebruik maken van interactieve
communicatie langs diverse kanalen
• Creëren van intern draagvlak door
het actief betrekken van aandeelhouders en medewerkers
• Openstaan voor vernieuwing om zo
ook de continuïteit van het partnerschap te garanderen
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INZICHTEN VAN HET WORLDLOOP
RECUPEL - UMICORE PARTNERSCHAP

INZICHTEN VAN HET EVA - SODEXO
PARTNERSCHAP
“Donderdag Veggiedag” of het ter
beschikking stellen van vegetarische
maaltijden aan het klantenbestand
van Sodexo

Ontwikkelen van de capaciteit van
ondernemers in de derde wereld om
duurzame recyclage-oplossingen van
elektronisch afval te implementeren

De missies van EVA en Sodexo zijn op
mekaar afgestemd: meer Belgen laten
genieten van gezonde, evenwichtige en
duurzame voeding. De samenwerking
heeft drie actieve bestanddelen. Ten
eerste, werken EVA en Sodexo samen
aan de ontwikkeling van nieuwe
(vegetarische) recepten. Ten tweede,
verstrekt EVA opleidingen aan de
keukenchefs van Sodexo. Ten derde,
proberen EVA en Sodexo zoveel mogelijk Belgen te sensibiliseren over de
voordelen van vegetarische voeding.
De sleutels van het succes van dit
partnerschap zijn:

Door de complementariteit van de
verschillende partners, slaagt WorldLoop erin financiële steun, technische
bijstand en, ultiem, de verwijdering
van gevaarlijk elektronisch afval op 11
lokale verwerkingsfaciliteiten in ontwikkelingslanden te realiseren. Het
partnerschap kent enkele belangrijke
ingrediënten:
• Zorgen voor een goed ‘match’ als
het aankomt op organisatiewaarden, de te realiseren resultaten, en
de benodigde expertise
• Investeren in de onderlinge relatie
en tijdig het management van de
betrokken organisaties blootstellen
aan het partnerschap
• Gebruik maken van robuust projectbeheer, waarbij rollen en verantwoordelijkheden worden verdeeld volgens competenties
• Soepel en flexibel blijven, en het
partnerschap op regelmatige basis
(durven) evalueren

• Sterke alignering van de organisatiewaarden
• Grote aandacht voor het meten van
de resultaten van de inspanningen
• Grote bereidheid om de wederzijdse organisatiesterktes en -competenties binnen het partnerschap te
benutten
Om te onderstrepen hoe deze twee
organisaties elkaar hebben gevonden: het “Donderdag Veggiedag”
partnerschap werd onlangs met drie
jaar verlengd.

Dit rapport werd opgemaakt door Michael Wagemans (i-propeller) en Leticia Martinez Ortega
(i-propeller). Met oprechte dank aan alle organisaties die meewerkten aan het onderzoek.
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WINNAARS

PERMAFUNGI
BEOORDELING VAN DE JURY:

PermaFungi is een stadslandbouwproject
dat koffiedik recupereert voor de kweek
van paddenstoelen en de productie van
meststof. Ze zetten dus een alomtegenwoordige afvalstof om in twee nuttige
producten. PermaFungi kweekt danzkij
deze innovatieve techniek elke maand zo’n
400 kg paddenstoelen.

Dit kleinschalige stadslandbouwproject
uit Brussel illustreert goed hoe
duurzame ontwikkeling het leven in een
stad kan verbeteren. PermaFungi werkt
mee aan innovatieve oplossingen voor
problemen op zowel sociaal, economisch als milieuvlak: upcycling van
afval, transportreductie, alternatieve
transportmiddelen (fietsen), creatie van
werkgelegenheid, opleiding van
laaggeschoolden, sensibilisering van de
bevolking, ... Op termijn willen de jonge
ondernemers van PermaFungi een
gedecentraliseerd netwerk uitbouwen
van stedelijke productiecentra en het
sociaal ondernemerschap promoten in
heel België. Zo’n ambitie kan de jury
enkel toejuichen!

Bovendien kaderen ze dit circulaire
economie verhaal in een bredere kijk op
duurzame ontwikkeling. PermaFungi is
via verschillende partnerschappen
verankerd in Brussel en zet in op zowel
het sociale, economische als ecologische
luik. Zo werden er al 5 Brusselaars
aangeworven en worden 9 anderen
opgeleid. De ‘champost’ van PermaFungi,
het residu van de productie, wordt
verzameld door de stadstuinderij en
sociale werkplaats Ferme Nos Pilifs. En
via de structurele samenwerking met Exki
hebben ze tot nu toe al 15 ton koffiedik
kunnen hergebruiken.

Meer info: www.permafungi.be
Martin Germeau
info@permafungi.be
PARTNERS
• Exki
Robin Blondel - robin.blondel@exki.com
• Ferme Nos Pilifs
Boris Moureau - bom@pilifs.be
• Cyclo asbl
Jean-Philippe Gerkens - central@cyclo.org

Daarnaast werkt PermaFungi ook samen
met Cyclo Asbl om de mobiliteitsknoop in
de stad te omzeilen. Cyclo voorziet en
onderhoudt bakfietsen voor het transport,
met meer dan 3800 gefietste kilometers
zonder benzineverbruik en CO2-uitstoot
als gevolg.
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FREEWAYS FOR
BIODIVERSITY
BEOORDELING VAN DE JURY:

Het hoogspanningsnet, in België beheerd
door Elia, is niet weg te denken uit ons
landschap. De huidige U-vormige
corridors die worden gecreëerd rondom
de hoogspanningslijnen, hebben helaas
een grote impact op het landschap.
Jarenlang werd de vegetatie rondom de
hoogspanningskabels zo beperkt mogelijk
gehouden, onder meer om ‘black-outs’
door te dichte begroeiing te vermijden.

Het LIFE Elia-project toont aan hoe een
duurzame samenwerking kan leiden tot
impactvolle innovatie. Volgens de
juryleden gaf net die impact de doorslag
bij het bepalen van de winnaar. Dankzij
deze erkenning kan Elia -samen met
partners Solon en CARAH- dit biodiversiteitsproject uitbreiden in heel Europa.
Bovendien is de samenwerking een
inspirerend rolmodel voor tal van
andere sectoren en toepassingen.

Het LIFE Elia-project wil dit veranderen.
Elia ontwikkelde samen met NGO’s Solon
en CARAH 7 alternatieve methodes om de
vegetatie rond hoogspanningskabels beter
te beheren. Zo wordt er een V-vormige
corridor gecreëerd, waarbij kleinere
bomen en planten dichter tegen de
hoogspanningslijnen kunnen groeien. Op
deze manier vergroot de biodiversiteit,
dalen de kosten voor Elia en worden
lokale stakeholders (grondbezitters,
boeren, imkers, bosbeheer,…) geholpen.
Met deze samenwerking willen de
partners deze noodzakelijke corridors
omvormen tot ‘snelwegen van biodiversiteit’.

Meer info: www.life-elia.eu
Simon de Voghel
devoghel.simon@gmail.com
PARTNERS
• Elia
Johan Mortier - johan.mortier@elia.be
• Solon
Gérard Jadoul - gerard.jadoul@gmail.com
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CASES

Klimaatneutrale
fairtrade koffie

Donderdag veggiedag
Donderdag Veggiedag wil vegetarische
voeding voor zo veel mogelijk consumenten
toegankelijker en betaalbaarder maken.
Het doel: mensen een evenwichtige
voeding die gezonder, milieuvriendelijker
en ethischer is, laten ontdekken. Sodexorestaurants engageren zich om klanten
een 100% evenwichtig vegetarisch gerecht
voor te stellen. Daarvoor vertrouwen ze op
de expertise van EVA. Dit initiatief bereikt
al 1 Belg op 4.

De huidige klimaatverandering is nefast
voor de koffieboeren in het zuiden.
Temperatuurstijgingen hebben een directe
impact op de kwaliteit van de koffie en het
overleven van de koffiestruiken. Fairtrade
Belgium wil de koffieboeren helpen om
hun leefmilieu te beschermen en hen
beter bestand te maken tegen de gevolgen
van klimaatverandering. Daarom gaat
Fairtrade Belgium een partnerschap aan
met Beyers Koffie, CO2logic en Gold
Standard om de eerste klimaatneutrale
fairtrade koffie op de markt te brengen.

Meer info:
www.donderdagveggiedag.be
PARTNERS
Sodexo
Caroline Denis, caroline.denis@sodexo.com
EVA
Annemarie Ijkema, annemarie@evavzw.be

Meer info:
fairtradebelgium.be/nl/over-fairtrade/fairtradeklimaatverandering/klimaatneutrale-fairtradeproducten
PARTNERS
Beyers Koffie
Nathalie Vanderkindere, nvanderkindere@beyers.eu
CO2logic
Antoine Geerinckx, antoine@co2logic.com
Fairtrade Belgium
Karlien Wouters, Karlien@Fairtradebelgium.be
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Onderdak
voor daklozen

GOODPAY
GOODPAY is de eerste ethische en
duurzame betaalkaart ter wereld: ze bevat
9 ethische en duurzame “goodies” en is
economisch interessant voor burgers en
maatschappelijke organisaties. Bovendien
biedt GOODPAY aan webshops, KMO’s en
non-profitorganisaties een - doorgaans
goedkoper - alternatief voor hun betaalverkeer (met betaalkaarten).

Archi Human bouwt duurzame woningen
om daklozen te begeleiden en hen zo
opnieuw in de maatschappij te integreren.
De vzw wil daklozen in steden op een
waardige en degelijke manier onderdak
bieden in huizen van hoge ecologische en
architecturale kwaliteit, goed geïntegreerd
in de stadsomgeving. Daarnaast zijn deze
woningen een herwaarderingsproject voor
stadswijken omdat ze de onbenutte en
impopulaire braakliggende ruimte van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw
een bestemming geven via de constructie
van individuele houten prefabhuisvesting.

Meer info:
www.goodpay.coop
PARTNERS
Rabobank Groep
Roeland Hoeff, Roeland.Heuff@rabobank.nl
PFS
Diana Cuffie
NewB
Dirk Coeckelbergh, d.coecelbergh@newb.coop

Meer info:
www.vegetalcity.net/topics/refuges-dediogene-luc-schuiten-tedx-liege/
PARTNERS
Préfabois
Laurent Riche, administration@prefabois.be
ArchiHuman
Emmanuel Hupin, emmanuel.hupin@sharedvalues.be
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Landbouwoverschotten

Babylone Beer

De vzw Foodwe, opgericht in 2014, wil
verspilling in de voedingsmiddelensector
tegengaan door voeding aan goede doelen
aan te bieden. Foodwe is een platform
waarop landbouwers productieoverschotten aan hulporganisaties kunnen schenken of tegen een speciale prijs verkopen.
Het project gaat verspilling tegen en heeft
dus een positieve impact op het milieu.
Bovendien kunnen voedingsproducenten
met deze tool hun productiekosten
dekken. Tot slot is dit project een echte
hulp voor minderbedeelden.

Het project Babylone Beer – een samenwerking tussen Delhaize Belgium, Atelier
Groot Eiland en Brussels Beer Project
– maakt bier op basis van niet-verkocht
vers brood. Uit studies blijkt dat 12% van
de verspilde voedingsmiddelen brood is.
Het project geeft niet-verkocht brood van
bij Delhaize een tweede leven door het tot
bloem te verwerken bij de vzw Atelier
Groot Eiland. Die bloem gebruikt de
brouwerij om Babylone-bier te maken.
Meer info:
www.beerproject.be/nl/beers/15-babylone

Meer info:
www.foodwe.bee

PARTNERS
Delhaize Belgium
Linde Raport, LRaport@delhaize.be
Atelier Groot Eiland
Dedeurwaerder Tom, tom@ateliergrooteiland.be
Brussels Beer Project
Olivier de Brauwere, olivier@beerproject.be

PARTNERS
Foodwe
Olivier Neufkens, olivier@foodwe.org
Union des Agricultrices Wallonnes (UAW)
Marianne Streel, marianne.monjoie@live.be
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Levanto houtatelier

Gingo.Community

Het houtatelier van Levanto heeft als doel
om jaarlijks een 30-tal kwetsbare
jongeren via werkervaring te integreren.
Deze jongeren maken meubels uit
recyclagehout die rendabel worden
verkocht. SD Worx geeft advies en tracht
de toegang tot de arbeidsmarkt te
faciliteren.

gingo.community is een platform dat zich
100% inzet voor Belgische goede doelen.
Via crowdfunding geeft het platform
projecten met een positieve impact op
onze maatschappij de kans om geld in te
zamelen en een netwerk op te bouwen.
Gingo heeft een samenwerkingsverband
opgericht met 9 Belgische onafhankelijke
stichtingen en experts in hun domein.
Deze partners selecteren en suggereren
aan Gingo liefdadigheidsprojecten en
financieren het platform.

Meer info:
www.levanto.be/decoratie/houten-meubelen
PARTNERS
Levanto
Caroline Beyne, caroline.beyne@levanto.be
SD Worx
Anne-Marie Cootjans, annemarie.cootjans@sdworx.com

Meer info:
www.gingo.community
PARTNERS
Banque Degroof Petercam
Silvia Steisel, s.steisel@degroofpetercam.com
Ashoka
Pauline Verhaeghe, pverhaeghe@ashoka.org
Lunt Foundation
Hélène Rolin, helene@luntfoundation.org

Lunt
Fo u n d a t i o n
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Reverse logistics
op maat

Alliance for YOUth
Op initiatief van Nestlé slaan verschillende grote bedrijven in België de handen in
mekaar voor een Alliance for YOUth. Op
die manier willen ze op korte en middellange termijn honderden jobs en stageplaatsen voor jongeren onder de 30 jaar,
die vaak ervaring missen, creëren. De
organisatie moedigt bedrijven ook aan om
jonge werknemers tutor- en mentorprogramma’s en bedrijfs- en universiteitsbezoeken aan te bieden om hen zo goed
mogelijk klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Telenet heeft een structurele reverse
logistics oplossing uitgewerkt met het
maatwerkbedrijf IMSIR: jaarlijks worden
ruim 220.000 modems en decoders
gerecycleerd en klaargemaakt voor hergebruik. Deze duurzame samenwerking leidt
tot een substantiële vermindering van de
afvalproductie en draagt actief bij tot de
tewerkstelling van ruim 50 personen met
een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt.
Meer info:
corporate.telenet.be/nl/nieuws-en-media/
persberichten/telenet-en-bw-imsir-een-brugtussen-economie-mensen-en-milieu

Meer info:
www.nestle.be/nl/media/pressreleases/
alliance-for-youth-in-belgium

PARTNERS
Telenet
Ilse Van De Weerd, ilse.van.de.weerd@staff.telenet.be
IMSIR
Lerminiaux Roger, rlerminiaux@bwimsir.be

PARTNERS
Nestlé
Odile Ledesert, odile.ledesert@be.nestle.com
Actiris
Olivier Rasson, orasson@actiris.be
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Generatieve
vakantieverhalen

Een maatschappelijk
verantwoord partnership

‘Iedereen verdient vakantie’ is een credo
waarrond meer dan 2200 Vlaamse
verenigingen, organisaties en private
ondernemingen zich verbinden binnen het
netwerk ‘Vakantieparticipatie’. Het
multi-actor netwerk maakte in 2015
vakantie haalbaar voor bijna 150.000
mensen in armoede. Een stevig resultaat
dat jaar na jaar groeit.

Sinds 2009 heeft Solvay een partnership
met La Ferme Nos Pilifs voor het onderhoud van zijn groene ruimte. La Ferme
Nos Pilifs onderhoudt de groene ruimte
van de Solvay-campus in functie van het
gebruik en de situatie. Zo wil het de
ruimte diverser maken om de biodiversiteit te bevorderen. Dit partnership koppelt
ecologische doelstellingen aan socio-economische integratie, bijvoorbeeld door
personen met een handicap aan te werven
of via de verkoop van biomanden op de site.

Meer info:
www.iedereenverdientvakantie.be
PARTNERS
Steunpunt Vakantieparticipatie
(Toerisme Vlaanderen)
Marianne Schapmans,
marianne.schapmans@toerismevlaanderen.be
Toeristische aanbieders
Sociale organisaties
Andere partners (o.a. De Lijn)

Meer info:
www.youtube.com/watch?v=m51pc5Z54vk
PARTNERS
La Ferme Nos Pilifs
Benoit Ceysens, bec@fermenospilifs.be
Solvay
Pierre Depret, pierre.depret@solvay.com
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Inleiding
tot bijenteelt

Maak een boom
van uw oude pc

Om de biodiversiteit in de regio te
ondersteunen, plaatste Brussels Airport
Company (BAC) een aantal bijenkorven.
De eigen medewerkers staan in voor de
verzorging van de bijen. Om de praktijk
van het imkeren onder de knie te krijgen,
organiseert BAC in samenwerking met
Nemec en de Bijenhouders Regio
Kortenberg een opleiding in-huis.
Brussels Airport Company is het eerste
bedrijf dat deze opleiding voor haar
medewerkers voorziet.

Om bedrijven te sensibiliseren tot de
recyclage van hun oude IT-materialen zijn
Out Of Use en Natuurpunt een grootschalige
inzamelactie opgestart. Bedrijven kunnen
via Out Of Use hun oude PC’s, GSM’s en
laptops van de hand doen voor hergebruik
of recyclage. In ruil koopt Natuurpunt dan
een vierkante meter grond aan en plant
er een boom op.
Meer info:
www.outofuse.com/nl/recyclerenvoornatuurpunt
www.natuurpunt.be/recyclerenvoornatuurpunt

Meer info:
www.nemec.be

PARTNERS
Out Of Use
Mark Adriaenssens, Mark@outofuse.com
Natuurpunt
Filip Hebbrecht, filip.hebbrecht@natuurpunt.be

PARTNERS
Brussels Airport
Caroline Bossuyt, caroline.bossuyt@brusselsairport.be
NEMEC
Marc De Weerdt, deweerdt_eylenbosch@telenet.be
Bijenhouders Regio Kortenberg
Marc De Weerdt
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Sustainable milk
production

Spaarplus rekening

Samen met het Vlaams Coördinatiecentrum
Mestverwerking (VCM) en het Danone
Ecosysteem Fonds is Danone een 3-jarig
project gestart om de duurzaamheid van
de Belgische melkveebedrijven te
ondersteunen en om het hoofd te bieden
aan de enorme uitdaging op het vlak van
mestverwerking. De partners zullen
samen met de melkveehouders bijdragen
aan de co-creatie van innovatieve oplossingen om afval/mest om te zetten in
middelen en om de bescherming van de
waterkwaliteit en de biodiversiteit te
verzekeren.

De SpaarPlus Rekening is een ethische
spaarrekening voor mensen die bewust een
duurzame bestemming willen geven aan hun
spaargeld. Deze spaarrekening wordt
aangeboden door VDK Spaarbank, in
samenwerking met 7 partnerorganisaties die
elk op hun eigen manier bijdragen aan een
solidaire samenleving, hier bij ons of in het
Zuiden. SpaarPlussers krijgen een marktconforme intrestvergoeding plus de garantie
dat hun centen geïnvesteerd worden in
maatschappelijk waardevolle initiatieven.
Meer info:
www.vdk.be/particulieren/sparen/
spaarrekeningen/spaarplus-rekening

Meer info:
www.vcm-mestverwerking.be
www.danone.be

PARTNERS
VDK-Spaarbank
Frank Bruggeman,
frank.bruggeman@vdk.be
Trias
Lode Delbare,
lode.delbare@trias.ngo
Wereldsolidariteit
André Kiekens,
wereldsolidariteit@wsm.be
Incofin
Loïc De Cannière,
info@incofin.com

PARTNERS
Danone
Nathalie Guillaume, nathalie.guillaume@danone.com
VCM
Emilie Snauwaert, emilie.snauwaert@vcmmestverwerking.be
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Broederlijk Delen
Lieve Herijgers,
lieve.herijgers@
broederlijkdelen.be
Hefboom
Dirk Dalle,
hefboom@hefboom.be
Welzijnszorg
Danièlle Calsoul,
info@welzijnszorg.be
Fairfin
Marjon Meijer,
marjon@fairfin.be

Strategic partnership
WWF & Alpro

Beespa
Spa Monopole en BeeOdiversity hebben
een vernieuwende methode met bijen
ontwikkeld om wetenschappelijk te
analyseren hoe efficiënt de maatregelen
ter bescherming van de beschermde
zones van de waterbronnen en de
biodiversiteit zijn. BeeOdiversity voert
wetenschappelijke analyses uit om de
biodiversiteit te meten. Die analyses zijn
belangrijk voor Spa Monopole om de
kwaliteit van de biodiversiteit en de
afwezigheid van verontreinigende stoffen
te controleren en om de kwaliteit van het
mineraalwater te waarborgen.

Met een toenemende wereldpopulatie
blijft het een enorme uitdaging om
iedereen op een gezonde manier van
voedsel te voorzien zonder de natuurlijke
bronnen uit te putten. WWF en Alpro
creëerden een lange termijn strategisch
partnerschap om de transitie te maken
naar een gezonder en duurzamer
voedselsysteem. Het partnerschap wordt
geïmplementeerd aan de hand van
verschillende programma’s, gebaseerd op
twee grote thema’s: Energie & Klimaat en
Duurzame Diëten.
Meer info:
www.wwf.be/nl/wat-doet-wwf/bedrijvenengageren/partnerschappen/1046

Meer info:
www.beeodiversity.com/nl/referenties/
verwezenlijkingen/spa-monopole-beespa-project

PARTNERS
Alpro
Greet Vanderheyden, greet.vanderheyden@alpro.com
WWF
Lisa Bentes, lisa.bentes@wwf.be

PARTNERS
Spa Monopole
Patrick Jobé, p.jobe@spawater.com
BeeOdiversity
Bach Kim Nguyen, kng@beeodiversity.com
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Renovation of office
building into social
housing flats with high
energy efficiency

Zero food waste project
Elk jaar gooien de Belgen 3,6 miljoen ton
voedsel weg. Een verontwaardigend cijfer
als je beseft dat 1 persoon op 7 geen
gezonde en evenwichtige voeding kan
betalen. Die personen doen dan een
beroep op verenigingen of voedselbanken.
In zijn strijd tegen voedselverspilling
schenkt Delhaize niet-verkochte voeding
aan een honderdtal verenigingen en
voedselbanken.

De Koning Boudewijn Stichting lanceerde
een oproep voor projecten rond energie-efficiënte woningen. LivingStones en
Engie bundelden hun krachten en kochten
een oud kantoorgebouw in Brussel met de
bedoeling dit te renoveren en huisvesting
te creëren met een hoge energieprestatie.
Eenmaal gerenoveerd, zal het gebouw
worden verhuurd aan mensen met een
laag inkomen.

Meer info:
www.delhaizegroup.com/SustainabilityReport/
2012/Performance/Zero-waste/food-waste.html

Meer info:
www.livingstones.be
www.engie-electrabel.be
PARTNERS
ENGIE
Igor Lefebvre, Igor.Lefebvre@engie.com
LivingStones
Emmanuel Legros, info@livingstones.be
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PARTNERS
Delhaize Belgium
Linde Raport, LRaport@delhaize.be
Atelier Groot Eiland
Dedeurwaerder Tom, tom@ateliergrooteiland.be

d s elb a nk
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Systimber
houtschakelbouw

Activ84work

NV Patrimmonia en Zonnehoeve Production
slaan de handen in elkaar om de bouwindustrie ‘groener’ te maken. Er is dringend
nood aan meer houtbouw, gezien het
gebruik van steen of beton teveel CO2
uitstoot. De huidige houtbouwmethoden zijn
echter complex, duur of voorbijgestreefd.
Systimber is een nieuwe houtbouwmethode
die de masssieve houtbouw opnieuw
concurrentieel maakt.

Mensen met een chronische darmziekte,
zoals bijvoorbeeld de Ziekte van Crohn of
Colitis Ulcerosa, ondervinden zware druk
op hun welzijn en sociale leven. Ze zijn
bovendien vaker afwezig op het werk.
Activ84worK ondersteunt en begeleidt
deze patiënten in het thuiswerken. Zo
wordt onder andere de impact van
thuiswerk op de werkbaarheid van hun job
gemeten. Het project is schaalbaar
gehouden en kan gedupliceerd worden
over andere patiënten met een chronische
ziekte die aan het werk willen blijven.

Meer info:
www.systimber.com
PARTNERS
Patrimmonia
Wolfgang Verraes, wv@systimber.com
Zonnehoeve Production
Karolien Hulsbosch, Karolien.hulsbosch@zonnehoeve.be

Meer info:
www.ccv-vzw.be/nl/nieuws/101/chronisch-ziek-entoch-aan-het-werk-activ84work-iets-voor-jou
PARTNERS
Abbvie
Tineke Van Hooland, tineke.vanhooland@abbvie.com
Crohn Colitis Ulcerosa Vereniging
Daniëlle De Jonghe-Staes, secretariaat@ccv-vzw.be
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Collectmet

EHBTM

Collectmet recupereert en verdeelt elke
zondag onverkochte groenten en fruit van
de markt bij Abattoir. Op die manier
reduceert zij de voedselverspilling en
helpt mensen die honger lijden. Een team
van vrijwilligers haalt het voedsel op bij de
marktkramers en opent daarna een
verdeelpunt van waaruit groente- en
fruitpakketten worden verdeeld onder
behoeftigen. Gezond voedsel is immers
essentieel om een kwalitatief beter leven
te leiden. Collectmet sensibiliseert de
handelaars om de goederen gratis aan te
leveren.

Eerste Hulp bij Bedrijven Terrein Management
is het overkoepelend samenwerkingsproject
tussen POM West-Vlaanderen, intercommunales Leiedal en WVI en 8 West-Vlaamse
BedrijvenTerreinVerenigingen (BTV). Via
BedrijvenTerreinManagement (BTM) wordt
samengewerkt tussen de bedrijven op het
terrein, de ontwikkelaar en beheerder van
het terrein en de (lokale) overheid om een
noodzakelijke verduurzaming en kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein tot
stand te brengen. Best practices en kennis
worden uitgewisseld rond specifieke thema’s
zoals brandinterventieplanning, financiering,
uitwisseling van energiestromen, …

Meer info:
www.cultureghem.be/nl/collectmet

Meer info:
www.ehbtm.be

PARTNERS
ABATTOIR
Mohamed Ibrir,mohamed.ibrir@abattoir.be
CollectActif (collectief) en Cultureghem
Eva De Baerdemaeker, eva@cultureghem.be

PARTNERS
Bedrijvenpark Kortrijk-Noord (BPKN)
Annelies Corne, annelies@kortrijk-noord.be
POM West-Vlaanderen
Philippe Tavernier, philippe.tavernier@pomwvl.be

EHBTM

Eerste Hulp bij BedrijvenTerreinManagement
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Samen voor een
duurzamer Vlaanderen

Digitalent
Digitalent is een project van de Proximus
Foundation om jongeren via de nieuwste
technologieën op de arbeidsmarkt te
lanceren. Het richt zich tot jonge werkzoekenden van 18 tot 25 jaar zonder
diploma die worstelen met hun opleidingskeuze of het vinden van werk.
Digitalent stelt deze jongeren gedurende 8
weken een programma met workshops
voor. Zo maken ze onder andere kennis
met de basistechnieken van 3D-printen,
leren ze programmeren en websites
maken en ontwikkelen ze hun ondernemingszin (met YouthStart) enz.

Het Fonds Duurzaam Materialen- en
Energiebeheer is een unieke samenwerking tussen het afvalbeheersbedrijf
Indaver en de milieubewegingen BBL en
ABLLO vzw en wordt beheerd door de
Koning Boudewijnstichting. Het Fonds
stimuleert duurzame manieren van
omgaan met materialen en energie. Het
Fonds steunt zowel kleinschalige projecten als regionale projecten die bruikbare
modellen introduceren die in heel
Vlaanderen kunnen worden toegepast.
Meer info:
www.fdme.be/home

Meer info:
www.proximus.com/nl/news/digitalentict-workshops-vergroten-de-kansen-voorwerkzoekende-jongeren-op-de-arbeidsmarkt

PARTNERS
Indaver
Jos Artois, jos.artois@indaver.be
Bond Beter Leefmilieu
Danny Jacobs, danny.jacobs@bblv.be
ABLLO
Erik Rombaut, erik.rombaut@scarlet.be

PARTNERS
Proximus
Anne Catherine Doumont,
anne.catherine.doumont@proximus.com
Youth Start
Catherine Kinet, catherine.kinet@youthstart.be

TM
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FOOD

Goods to Give

Gezond en evenwichtig eten op het werk is
niet vanzelfsprekend, vaak door gebrek
aan gezonde alternatieven. Het internationale FOOD Project probeert dit te
veranderen door te ijveren voor evenwichtige voeding. In België richt dit onafhankelijke project zich op bedrijven, werknemers en restaurants en koppelt de vraag
van werknemers naar gezonde voeding
aan het aanbod van restaurants. Met
specifieke maaltijdcheques kunnen
werknemers in verscheidene restaurants
een gezonde lunch eten.

Goods to Give verzamelt overschotten van
onverkochte non-foodproducten bij de
bedrijfswereld en stelt ze via een e-catalogus ter beschikking van sociale organisaties die armoede en sociale uitsluiting in
België bestrijden. Goods to Give wil een
solidariteitsbrug bouwen tussen de
industrie en het sociale veld en telt een
netwerk van 12 donerende partners en
234 afnemers (sociale organisaties).

Meer info:
http://www.foodprogram.be/nl/generalites/
index/

PARTNERS
Beiersdorf
Nuria Herrera, nuria.herrahenry@beiersdorf.com
Filet Divers
Yves Bocklandt, yves.bocklandt@filetdivers.be

Meer info:
www.goodstogive.be/nl

PARTNERS
Edenred
Kelly Govaert, kelly.govaert@edenred.com
SPF Santé Publiquet
Laurence Doughan,
laurence.doughan@sante.belgique.be
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Boost ambition to a
social future

LOC de vlinder
De Lommelse Ondernemersclub en de
stad Lommel gaan een partnerschap aan
om vlinders volop kansen te geven in de
stad. De groenruimte op bedrijventerreinen aan de rand van de stad vertegenwoordigt een belangrijke dagvlinderfauna.
Bedrijven willen deze groeninfrastructuur
nu beter inrichten en beheren in functie
van de Lommelse natuur. Daarom roepen
de projectpartners bedrijven, scholen en
gezinnen op om samen aan een groen
netwerk te bouwen in de stad met
‘vlindercafés’ en ‘vlindercrèches’: kleine
stukjes vlindervriendelijke natuur in de
stad.

Karel de Grote Hogeschool en BASF
Antwerpen engageren zich om de
prestatie- en kansenkloof van de eerstejaars bachelor pioniersstudenten te
dichten. Pioniersstudenten zijn de eersten
die binnen een familie gaan studeren en
thuis geen referentiekader hebben. Deze
doelstelling wordt bereikt door tal van
acties, zoals het inrichten van een
zomercursus, de schrijfactie ‘iemand
moet de eerste zijn’ en het oprichten van
een community onder leiding van hogerejaarsstudenten.
Meer info:
www.kdg.be/pioniersstudenten-karel-de-grote-hogeschool-scoren-beter-dankzij-zomerschool

Meer info:
www.locdevlinder.be

PARTNERS
BASF Antwerpen
Katrien Dingemans, katrien.dingemans@basf.com
Karel de Grote Hogeschool
Carolien Slijper, carolien.slijper@kdg.be

PARTNERS
Lommelse Ondernemersclub (LOC)
Theo Slegers, theo.slegers@edibo.be
Stad Lommel
Peter Vanvelthoven, info@lommel.be
Agentschap Natuur en Bos
Dries Gorissen, dries.gorissen@lne.vlaanderen.be

Lommel
PURE ENERGIE
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Co-creation to improve
hydration

Circulair inkopen
Door de (over)consumptiemaatschappij
worden er steeds meer producten (vaak
onnodig) geproduceerd. De grondstoffen
raken op doordat ze verbruikt worden in
plaats van hergebruikt. SNEW en Maatwerkbedrijf ’t Veer bieden een oplossing:
circulair inkopen van ICT apparatuur.
SNEW filtert de apparatuur op herbruikbaarheid in samenwerking met Maatwerkbedrijf ’t Veer. De apparatuur die nog
functioneert, krijgt een tweede leven. De
apparatuur die volledig stuk is, wordt
gerecycleerd door Galloo.

Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen
niet genoeg water drinken. Een tekort aan
hydratatie bij kinderen kan onder meer
hun cognitieve functies beschadigen.
Spadel en GoodPlanet Belgium bundelden
hun krachten en creëerden een educatief
magazine en een workshop voor lagere
scholen. Samen organiseerden ze meer
dan 100 workshops rond hydratatie om
schoolkinderen en leerkrachten te
sensibiliseren omtrent dit thema.
Meer info:
www.goodplanet.be/oponzegezondheid

Meer info:
www.tveer.com/

PARTNERS
Spadel
Ann Vandenhende
GoodPlanet
Caroline Baus

PARTNERS
SNEW
Martijn van Engelen, martijn@snew.eu
Maatwerkbedrijf ’t Veer
Herman Wenes, hwenes@bw-tveer.be
Galloo N.V
Nico Rosseel, nico.rosseel@galloo.com
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Kwaliteit
leerbedrijven

Hoe een jobswitchday
kan leiden tot een
slimme en duurzame
samenwerking met
sociale meerwaarde!

Uit onderzoek blijkt dat de ervaring met
stages en leercontracten in de horecasector vaak negatief is. Daarom zijn Knowledge on the spot en Horeca Vorming
Vlaanderen het project Kwaliteitsvolle
Leerbedrijven gestart, in nauwe samenwerking met de sociale partners in de
horecasector en alle stakeholders in het
voltijds en het deeltijds onderwijs. De
primaire doelstelling is om via een betere
leerkwaliteit tijdens stages en via werkplekleren de leerlingen beter voor te
bereiden op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wil dit partnerschap de tewerkstellingskansen voor laaggeschoolden
duurzaam verhogen.

Nnof en Manus werken samen rond
duurzame tewerkstelling via een systeem
van collectieve doorstroom. Manus zorgt
voor goede werkkrachten met de nodige
vaktechnische en sociale competenties.
Tijdens het traject wordt de werknemer
begeleid door Manus. Na een positieve
eindevaluatie engageert Nnof zich om de
werknemer aan te werven. Manus werkt
op die manier actief aan doorstroom en
Nnof bespaart kosten en tijd qua rekrutering: een duidelijke win-win situatie.

Meer info:
www.koslearning.be
www.horecavlaanderen.be

Meer info:
www.nnof.be
www.manuswerkt.be

PARTNERS
Knowledge on the spot
Charis Libotton, charis.libotton@KOSLearning.be
Horeca Vorming Vlaanderen
Krispijn Yperman, k.yperman@horeca.be

PARTNERS
NNOF
Didier Pierre, didier.pierre@nnof.be
Manus
Katleen Vermeiren, katleen.vermeiren@manus.tv

manus
Nearly New Office Facilities

Meer dan handen
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Douches voor
iedereen

Natuurgetrouw
bosbeheer met een
sociale dimensie

Voor daklozen en voor wie niet over eigen
sanitair beschikt, is het in Brussel
moeilijk om regelmatig een douche te
nemen. De bestaande publieke infrastructuur is ontoereikend, onderhevig aan
voorwaarden of te duur voor mensen die
in armoede leven. Het partnerschapsproject ‘Douches voor iedereen’ wil op
sociaal-innovatieve wijze tegemoetkomen
aan een basisbehoefte van toegankelijk,
degelijk en duurzaam sanitair.

Telenet streeft een klimaatneutrale
werking na en voert in dat kader een
actief beleid om de eigen CO2-uitstoot
maximaal te beperken. Om de resterende
kloof tussen de actuele CO2 -prestaties en
de ambities te dichten, investeert het
bedrijf in herbebossing. In samenwerking
met de Vlaamse natuurorganisatie BOS+
werd sinds 2011 ca 500 hectare bebossing
gerealiseerd in Ecuador, goed voor een
geschatte, geaccumuleerde koolstofopslag van 10.006 ton in 2015. De structurele
samenwerking tussen Telenet en Bos+
beoogt - naast een natuurgetrouw
bosbeheer - een nauwe samenwerking
met de lokale leefgemeenschappen.

Meer info:
www.doucheflux.be/nl/index.php
PARTNERS
Van Marcke
Gregory Decroix, gdecroix@vanmarcke.be
DoucheFLUX
Danielle Borremans, danielle.borremans@doucheflux.be

Meer info:
www.bosplus.be/nl/telenetbossen
PARTNERS
Telenet
Ineke Rampart, ineke.rampart@staff.telenet.be
BOS+
Bert De Somviele en Debbie Eraly,
Bert.Desomviele@bosplus.be
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Bel&Bo gaat voor
‘fair wear’

Tremplin Belgium

Bel&Bo werkt aan een transparant
productiesysteem en een duurzame
relatie met haar leveranciers. Door toe te
treden tot de Fair Wear Foundation
worden deze inspanningen geofficialiseerd en wordt er samengewerkt aan ‘fair
wear’, geproduceerd in goede werkomstandigheden. Bel&Bo verwacht dat dit
proces resulteert in een duurzaam supply
chain management, geïntegreerd in het
algemeen managementsysteem en
volgens de waarden van Bel&Bo.

De vzw Tremplin Belgium moedigt
leerlingen van het secundair onderwijs
aan om voor hogere wetenschappelijke
studies te kiezen. Bovendien ijvert
Tremplin Belgium voor gelijke kansen
zodat ook minderbedeelden onderwijs
genieten. Deze vereniging bestaat uit
jonge ingenieursstudenten die opleidingen
geven en 10 keer per jaar events organiseren rond wetenschappelijke topics.
Meer info:
www.tremplin-belgium.com

Meer info:
www.bel-bo.be/blog/bel-bo-wordt-lid-van-defair-wear-foundation.html

PARTNERS
Engie
Jacques Spelkens, jacques.spelkens@engie.com
Tremplin Belgium
Benjamin Blanquet, Benjamin.blanquet@hotmail.com

PARTNERS
Bel&Bo
Lode Benoit, Charlotte Delfosse, Tine Buyssens, Kim
Volckaert, Annick Tack, CSR@bel-bo.be
Fair Wear Foundation
Hendrine Stelwagen, stelwagen@fairwear.org
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www.tremplin-belgium.com

Licence to work (l2w)

Mieux pour tous

L2W wil de mobiliteit bij kansengroepen
verbeteren en biedt een intensieve praktische rijopleiding aan voor het behalen van
een rijbewijs B. Op die manier wordt de
kans op werk groter. Daarnaast wil L2W ook
een signaalfunctie vervullen over de impact
van beperkte mobiliteit (vervoersarmoede)
voor werkzoekenden. Het project is het
resultaat van een co-creatietraject met privé
partners, overheidsorganisaties en sociaal
gedreven instellingen, op aansturen van
Mobiel 21 en D’Ieteren.

“Als varkens en kippen goed eten, eet ook
jij beter.” Op basis van dat eenvoudig
principe besloot Delhaize om de productieketen van varkensvlees en eieren
grondig te herzien om in alle supermarkten varkensvlees en eieren met ‘Beter
voor iedereen’-label aan te bieden.
Lekker, 100% Belgisch en gezond. Om
varkens- en kippenkwekers over de streep
te trekken, heeft Delhaize zich geëngageerd om de kosten voor het veranderen
van veevoeder te betalen en biedt het
kwekers een financiële incentive.

Meer info:
www.ikgeraakerniet.be

Meer info:
www.mieuxpourtous.be/

PARTNERS
D’Ieteren auto
Catherine Vandepopeliere,
catherine.vandepopeliere@dieteren.be
Total
abienne Bonheure, fabienne.bonheure@total.com
VAB Rijschool
teven Raes, steven.raes@vabrijschool.be
Mobiel 21
Els Van den Broeck, els.vandenbroeck@mobiel21.be
Tracé Brussel
Tom Boel, Tom.Boel@tracebrussel.be
Brusselleer
Veerle Dehaene, veerle.dehaene@brusselleer.be
Levanto
Caroline Beyne, caroline.beyne@levanto.be

PARTNERS
Delhaize Belgique
Katrien Van Biesen, kvanbiesen@delhaize.be
Health farming Association Belux
Pat Annicq, pat@annicq.com
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Stappersven

Evoto.be

In het kader van het Europese Life-project
bundelen Natuurpunt en Coca-Cola hun
krachten om de natuurwaarden te
vergroten in een reservaat op de grens
tussen België en Nederland. Via hun
samenwerking worden landduinen in hun
natuurlijke staat hersteld, waardoor
opnieuw meer regenwater kan infiltreren
en doorvloeien naar het moerassige
Stappersven. Dit verbetert de inheemse
biodiversiteit en beperkt het risico op
overstromingen.

Dankzij dit initiatief van Eternit kan
iedereen jaarlijks zijn/haar stem uitbrengen voor 3 projecten van Belgische
verenigingen die aan een duurzame
wereld werken. Volgende thema’s komen
aan bod: sociale samenhang (Let Us
Change), duurzame ontwikkeling (Mobiel21) en welzijn (FondsGHdC+). Evoto.be
laat ook toe dat leden van de online
community zelf projecten voorstellen en
dat ze - dankzij de sociale netwerk sites
- op de hoogte blijven van de impact die
hun steun heeft op het door hen gekozen
project.

Meer info:
www.natuurpunt.be/node/9747

Meer info:
www.evoto.be/over-evoto

PARTNERS
Coca-Cola Services
Jeroen Langerock, jlangerock@coca-cola.com
Natuurpunt
Filip Hebbrecht, filip.hebbrecht@natuurpunt.be

PARTNERS
Eternit
Roeland Verhille, roeland.verhille@eternit.be
Let Us Change
Johan Vandenbossche,
johan.vandenbossche@letuschange.net
Mobiel 21
Elke Bossaert, info@mobiel21.be
Fonds GHdC+
Myriam Gourdange, anne.humblet@ghdc.be
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Duurzaam hergebruik
kantoormateriaal voor
sociale tewerkstelling

De wijk van morgen
Bouwunie en Kamp C lanceren samen De
Wijk van Morgen, een project dat open
innovatie in de bouwsector aanmoedigt
aan de hand van een online platform met
innovatieve projecten. Vaak weten
bedrijven immers niet van elkaar met
welke innovatieve projecten ze bezig zijn
en is er geen sprake van open innovatie.
De Wijk van Morgen wil de bouwsector
confronteren met de veranderingen en
vernieuwingen die nu plaatsvinden en die
het huidige landschap onherroepelijk
zullen veranderen.

KBC wil resoluut inzetten op hergebruik
van kantoormeubilair en ging daarom een
partnerschap aan met KOMOSIE om hun
overbodig kantoormateriaal te kunnen
herbestemmen op duurzame wijze. Op
deze manier willen ze hergebruik bevorderen, sociale tewerkstelling steunen en
een goedkoop en kwalitatief aanbod
uitbouwen, ook voor de economisch
zwakkeren. Er wordt bij elke transportbeweging gezocht naar de meest efficiënte
en ecologische manier.

Meer info:
www.dewijkvanmorgen.be

Meer info:
www.komosie.be
www.kbc.be

PARTNERS
Bouwunie
Jo Kusseneers, jo.kusseneers@bouwunie.be
Kamp C
Peter-Paul van den Berg,
peter-paul.vandenberg@kampc.be
Confederatie Bouw
Joris De Fré – joris.defre@confederatiebouw.be

PARTNERS
KBC België
Hugo Bollaert, hugo.bollaert@kbc.be
KOMOSIE
Christophe Loubry, christophe.loubry@komosie.be
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Beter eten, beter
bewegen: iedereen
op de piste

Meetings Go Green
Meetings Go Green is een project dat
gericht is op het verminderen van afval en
energieverbruik binnen de MICE-industrie. Via de organisatie van een aantal
bijeenkomsten van MPI Belgium (Meeting
Professionals International) wil men de
bewustwording van de leden omtrent het
thema milieu vergroten en zo samenwerkingsverbanden ontwikkelen rond
afvalpreventie en circulaire economie.
Leden van MPI zijn zowel organisator van
bijeenkomsten als dienstverleners.

Obesitas bij kinderen is een grote uitdaging voor onze volksgezondheid. In de
Europese Unie lijdt één kind op drie aan
overgewicht. Met partner Ferrero implementeert Viasano een communautair
interventieprogramma om kinderobesitas
te voorkomen door een gezonde en
actieve levensstijl te promoten, en dat op
basis van officiële wetenschappelijke
aanbevelingen.
Meer info:
www.ferrero.be/VIASANO

Meer info:
blog.mpi-belgium.be/2016/03/07/food-wasteworkshop-reducing-no-shows

PARTNERS
Ferrero
Véronique Squelart, Veronique.squelart@ferrero.com
VIASANO
Mireille Roillet, mroillet@viasano.be

PARTNERS
21 Solutions
Marcel van Meesche, marcel@21solutions.eu
MPI Belgium
Gemmeke de Jongh, gogreen@mpi-belgium.be
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Noël magique a
l’hôpital

Analysis of the
north-south youth camp

Elk jaar moeten talrijke kinderen Kerstmis in het ziekenhuis vieren. Noël
magique schenkt kinderen een betoverende kerst. Hoe? Eén klik is goed voor één
euro aan speelgoed. Bovendien kan je op
het platform berichten, foto’s of video’s
sturen om gezinnen, vrijwilligers en het
ziekenhuispersoneel een hart onder de
riem te stoppen, want ook zij brengen hun
kerstavond in het ziekenhuis door. Elk
jaar wordt er zo tot 100.000 euro aan
cadeautjes uitgedeeld in de 35 kinderziekenhuizen in België, Luxemburg en
Frankrijk.

Al 25 jaar lang organiseert Broederlijk
Delen een zomerkamp om jongeren actief
te engageren in het “Noord-Zuid denken”.
De laatste jaren daalde het deelnemersaantal, waardoor Broederlijk Delen
besloot de hulp in te roepen van 180
Degrees Consulting. Aan de hand van een
duidelijke definiëring van de missie van
het wereldkamp en een analyse van het
vrijwilligersleven in Vlaanderen, werden
een geschikt segment en doelgroep
gedefinieerd voor het kamp. Zo konden
een aantal verbeteringen en alternatieve
concepten worden voorgesteld om het
wereldkamp aantrekkelijker te maken.

Meer info:
www.good-4you.net/avec/good-4you/noel-magique/bilan

Meer info:
www.broederlijkdelen.be/nl/doe-mee/
wereldkamp

PARTNERS
Good-4you
Duplicy Lionel, lionel@good-4you.net
Cita des Ailes
Chantal Vanberg, chantal.vanberg@chrcitadelle

PARTNERS
Broederlijk Delen
Hannelore Smits, Hannelore.Smits@broederlijkdelen.be
180 Degrees Consulting Ghent
Lode Lancksweerdt, llancksweerdt@180dc.org
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OVER DE AWARD
De Sustainable Partnerships Award zet
innovatieve partnerschappen tussen
bedrijven en non-profitorganisaties in de
kijker. Via deze unieke prijs willen we met
The Shift de co-creatie van maatschappelijke meerwaarde stimuleren. De winnaars
werden verkozen aan de hand van
volgende criteria:
Samenwerking
• Engagement genomen door partners en
het samenwerkingsmodel (20%)
Impact
• Innovatie (40%)
• Maatschappelijke impact in het kader
van de Sustainable Development Goals
(40%)

OVER
Deze Award is georganiseerd door The
Shift, het verzamelpunt voor duurzaamheid in België. Samen met onze leden en
partners willen we de transitie naar een
duurzamere maatschappij en economie
realiseren.

Met ondersteuning van

