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Ecolife biedt duurzame
oplossingen voor
alledaagse keuzes van
mensen en organisaties.

INLEIDING: ECOLOGISCHE GEDRAGSVERANDERING IN PRAKTIJK
We kunnen allen bijdragen aan een duurzame wereld: thuis, op het werk, in de jeugdvereniging of sportclub, op een festival of
evenement.
Ecologische gedragsverandering biedt dé sleutel voor die duurzame wereld. Een grote uitdaging voor ons allen! Gedrag is immers
complex, vaak weerbarstig en onvoorspelbaar. Werken aan gedragsverandering betekent dan ook telkens op maat inspelen op
kennis en vaardigheden, waarden en motieven, praktische omstandigheden en keuzes van mensen.
Met mensen en organisaties samenwerken aan ecologische gedragsverandering: dat is waar Ecolife al sinds 2002 onafgebroken en
met veel engagement voor staat. We geloven immers in een duurzame samenleving die vertrouwd aanvoelt, voordelen biedt aan
iedereen, maar ook leuk is om aan bij te dragen en in te leven.
Ook in 2017 hebben we met vele partners en doelgroepen stappen vooruit gezet naar een meer duurzame wereld. Op verschillende
manieren komen we op dezelfde duurzame golflengte en zetten we concrete acties op korte en lange termijn op poten, liefst om
deze blijvend te verankeren.
In deze brochure volgt een staalkaart van 26 projecten waar Ecolife samen met andere duurzame koplopers volop vooruitgang
boekt. Er gebeurt al heel wat, maar we moeten met z’n allen nog verder vooruit. Ecolife helpt je hier graag bij!

Eco makes life better!
Het Ecolife-team
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VUB BEREKENT EIGEN CARBON FOOTPRINT
Achtergrond

Aanpak

Als maatschappelijk geëngageerde universiteit
streeft de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ernaar
om in al haar activiteiten aandacht te hebben
voor de duurzame ontwikkeling van de instelling.
Bij al haar beslissingen wordt zo nauwgezet mogelijk rekening gehouden met de consequenties
op korte en lange termijn, op lokaal en globaal
niveau, vanuit een visie en strategie voor een
duurzame toekomst.

Samen met een interne werkgroep verzamelden
we gegevens over het energieverbruik, de
mobiliteit van studenten en medewerkers, de
voeding in de studentenrestaurants, de aankoop en het transport van materiaal en de afvalverwerking aan de VUB. Daarna verwerkte
Ecolife de gegevens aan de hand van het Bilan
Carbone®-rekenmodel om de koolstofvoetafdruk te berekenen volgens het Greenhouse Gas
Protocol. Dat is de internationale richtlijn om de
uitstoot van broeikasgassen te meten. De nulmeting vormt de basis voor het klimaatplan en
maakt het vergelijken met andere universiteiten in België, waaronder de ULB, mogelijk

Doel
De VUB deed voor haar eerste carbon footprint
meting een beroep op Ecolife en voerde voor
haar campussen Jette en Etterbeek een nulmeting van haar koolstofvoetafdruk uit. Deze
nulmeting biedt een gedetailleerd overzicht van
de klimaatimpact van de universiteit. Op basis
van deze nulmeting stelt de VUB een ambitieuze
visie en klimaatplan op.

P Carbon footprint van universiteit
P Bilan Carbone® methode
P Basis voor ambitieus klimaatplan
P 20 reductie- en compensatie- aanbevelingen

Resultaat
De totale voetafdruk van de VUB bedraagt iets
meer dan 30 000 ton CO, ofwel 2 ton per
student. Door gerichte maatregelen kan deze
voetafdruk met meer dan een kwart dalen.
Op sommige vlakken, zoals groene stroom,
openbaar vervoer en het aandeel plantaardige
maaltijden scoort VUB beter dan enkele andere
universiteiten. Op andere vlakken, zoals energieverbruik en pendelafstanden scoort VUB minder
goed. De resultaten werden gepresenteerd
op een interne discussiemiddag rond verdere
klimaatacties binnen de VUB.

>> Bekijk het volledige rapport Carbon Footprint VUB
en de nulmeting op de VUB-website.
PORTFOLIO 2017 ECOLIFE
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DNS BELGIUM VERSTEVIGT DUURZAAMHEIDSAANPAK
Achtergrond

Aanpak

DNS Belgium is een registry en non-profitorganisatie verantwoordelijk voor het beheer
van de topleveldomeinen .be en de extensies
.vlaanderen en .brussels. In kader van haar duurzaamheidsstrategie wil DNS Belgium beter inzicht
krijgen in de milieu-impact en mogelijke verbeteropties.

De meting van de carbon footprint van DNS
Belgium bood inzicht in de belangrijkste impactfactoren zoals energieverbruik en personeelsmobiliteit. Een scenario voor de reductie van
de carbon footprint werd berekend voor verschillende maatregelen zoals de overschakeling
naar groene stroom, een nieuw mobiliteitsplan,
het gebruik van elektrische wagens, ecodriving,
teleconferencing en cloud computing. Voor de
resterende emissies werden gepaste compensatiemaatregelen bepaald en berekend, zoals het
beschermen van tropische bossen in het zuiden
en het aanplanten van bossen in Vlaanderen.

Doel
Ecolife berekende de carbon footprint van DNS
Belgium voor het werkingsjaar 2016. Op basis van
deze nulmeting geeft Ecolife advies over aangewezen reductie- en compensatiemaatregelen
in kader van een lange termijn duurzaamheidsstrategie.

Resultaat
Met de reductiemaatregelen kan DNS Belgium
op korte termijn de internationale klimaatdoelstellingen halen. Door de copensatiemaatregelen kan DNS Belgium klimaatneutraal of
zelfs klimaatpositief worden, waarbij er netto
minder broeikasgassen worden uitgestoten dan
opgenomen.

P Carbon footprint van 6 bedrijfsimpacten
P 4 compensatiemaatregelen
P 6 reductie-acties
P Reductie- en compensatieplan

>> Meer info over de duurzaamheidsstrategie
van DNS Belgium.
PORTFOLIO 2017 ECOLIFE
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ENERGIEVRETERS:
WEGWIJZER VOOR DUURZAME PRODUCTKEUZES
Achtergrond

Doel

Huishoudtoestellen, verlichting, verwarming, beglazing en wagens kunnen echte ‘energievreters’
zijn. De rekenmodules van Energievreters van de
FOD Leefmilieu laten toe om energievreters in
huis op te sporen en te kiezen voor energiezuinige
varianten.
Voor alle producten en materialen die in de
rekenmodules opgenomen zijn, kan je het
energieverbruik (euro) en de milieu-impact (CO)
berekenen. Daarnaast kan je ook nagaan welke
nieuwe toestellen of producten op de Belgische
markt beschikbaar zijn en hun kost en milieuimpact onderling vergelijken. Je komt ook te
weten of het rendabel is om een oud toestel te
vervangen door een energiezuiniger toestel en
wat de terugverdientijd hiervan is. Ecolife zorgde
de voorbije jaren voor de inhoudelijke uitwerking en de actualisatie van de verschillende rekenmodules van de website Energievreters.

Vele oude rekenmodules, zoals voor isolatie,
ramen, verlichting en TV’s, waren toe aan een
update omdat er nieuwe premies voor isolatie
en moderne TV-toestellen op de markt kwamen.
Daarnaast zijn er ook meer en meer Europese
energielabels voor huishoudtoestellen, zoals
ovens, beschikbaar. Ecolife zorgde voor een update van enkele oude modules en een draaiboek
voor de programmatie van een nieuwe module
voor ovens.

Aanpak
Voor de module ovens werd gebruik gemaakt
van de nieuwe Europese regelgeving voor energielabels, om het energieverbruik, de CO-uitstoot en de terugverdientijden te berekenen.
Het marktonderzoeksinstituut GfK bezorgde
hiervoor een lijst van alle ovens die in België te
koop zijn, inclusief de eigenschappen ervan.

Resultaat
P 11 Energievreters-modules
P Update van 5 modules
P Ontwikkeling nieuwe module ovens
P Database van 1500 ovens

Aan de hand van het draaiboek zal de nieuwe
ovenmodule geprogrammeerd worden. De
Energievreters-website zal ook een grondige
update krijgen.

>> Meer info: www.energievreters.be.
PORTFOLIO 2017 ECOLIFE
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WERELDFEEST LEUVEN
OP WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL EVENEMENT
Achtergrond

Doel

In het kader van Leuven 2030 draagt ook Wereldfeest Leuven in het park De Bruul zijn steentje bij.
Daarom timmert het, samen met Ecolife, aan
een traject voor een duurzamer evenement.
Een eerste nulmeting van editie 2015 leverde
verrassende resultaten op. De festival-voetafdruk wordt vooral bepaald door het transport
(bezoekers, standhouders, artiesten, materialen) en de catering, en slechts beperkt door het
directe energieverbruik. Van editie 2016 werd
een Low Impact Edition gemaakt. Niet alleen
werd de CO-uitstoot van het stadsfestival verlaagd, het festival is ook een voorbeeld voor de
Leuvense burgers en andere festivalgangers,
voor leveranciers en andere evenementorganisatoren. Wereldfeest Leuven gaat verder dan
enkel klimaatneutraliteit: ook op milieuthema’s
zoals waterverbruik, afvalbeleid en sociale thema’s
wordt sterk ingezet.

Het uitvoeren van een vervolgmeting van de
koolstofvoetafdruk van de editie 2017, en vergelijking met de voorgaande edities.

P Low impact festival
P 3de jaarlijkse voetafdrukberekening
P 2% daling ten opzichte van vorige editie
P Aanbevelingen rond catering en afval

Aanpak
Gegevens voor afval, mobiliteit, voeding, materialen en energieverbruik werden verzameld
en opgenomen in een calculator om de voetafdruk te berekenen. De resultaten van 2017
werden vergeleken met die van 2016.

Resultaat
Door het gebruik van herbruikbare bekers, het
verminderen van drukwerk en de keuze voor
meer lokale artiesten zijn bij de editie 2017 de
hoeveelheid afval, het papierverbruik en het
vliegtuigverkeer verder gedaald. Dit zorgde ervoor
dat de voetafdruk van het Wereldfeest verder
daalde. Het aanbod plantaardige maaltijden
blijft echter beperkt en de hoeveelheid restafval
te groot. Dit zijn dan ook twee verbeterpistes die
de festivalorganisatoren bij de volgende edities
verder opvolgen.

>> Meer info: www.wereldfeest.be
PORTFOLIO 2017 ECOLIFE
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FOR GOOD:
DE APP VOOR JE PERSOONLIJKE VOETAFDRUK
Achtergrond

Aanpak

For Good is een app die je ecologische voetafdruk verkleint. De app brengt op een snelle en
eenvoudige manier je ecologische voetafdruk in
kaart. Eens geregistreerd als gebruiker, ontvang
je handige en eenvoudige tips op maat die je
helpen een duurzamere levensstijl op te bouwen.

Aan de hand van gegevens van voedingsaankopen, mobiliteit en energieverbruik wordt de
voetafdruk van de gebruiker berekend en ontvangt die tips op maat.

Doel

De For Good app wordt uitgebreid met nieuwe
informatie, weetjes en tips.

In opdracht van For Good ontwikkelde Ecolife
een rekenmodule voor een mobiele applicatie
om de persoonlijke ecologische voetafdruk te
berekenen en de voetafdrukken van voedingsproducten met elkaar te vergelijken. Regelmatig wordt deze app geüpdatet met nieuwe
vragen, informatie en tips.

Resultaat

P Smartphone app
P Persoonlijke ecologische voetafdruk
P Thema’s: mobiliteit, voeding en woning
P Gedragstips op maat

>> Meer info: For Good.
PORTFOLIO 2017 ECOLIFE
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TREECOLOGICAL.BE:
COMPENSEREN VIA BOSAANPLANT
Achtergrond

Doel

BOS+ en Ecolife slaan de handen in elkaar om
mensen bewuster te maken van de nood aan
duurzame mobiliteit. Prioritair blijft het zoveel
mogelijk vermijden en verminderen van onze
eigen CO-uitstoot door gemotoriseerde verplaatsingen. Maar soms is het vermijden van
CO-uitstoot praktisch onmogelijk. Daarom lanceerden ze Treecological.be, de CO-calculator
om de uitstoot van verplaatsingen per wagen
of vliegtuig te berekenen en te compenseren
door bomen aan te planten. Bossen nemen CO
op en houden het voor jaren vast. De koolstof
zit vervat in het hout en de bladeren van bomen,
maar ook in de bodem. Bossen zijn echte koolstofreservoirs en een deel van onze broeikasgasuitstoot kan je dus compenseren door het
bebossen van gronden.

Met Treecological.be wordt de uitgestoten hoeveelheid CO van de verplaatsing berekend en het
aantal bomen dat er moet geplant worden om
dit te compenseren. Om deze CO-bossen aan te
leggen wordt in Vlaanderen samengewerkt met
privé-eigenaars en lokale overheden. Daarnaast
worden bomen aangeplant via een herbebossingsproject in Zuid-Ecuador .

>> Meer info: www.treecological.be.

P Berekening CO-uitstoot wagen en vliegtuig
P Database met 4200 luchthavens, 210 landen
P 5 hectare woud aangeplant in Ecuador
P 10 miljoen bomen aanplanten tegen 2020

Aanpak
Met de CO-calculator kan heel eenvoudig de
CO-uitstoot van een traject met de wagen of
vliegtuig worden berekend. Na ingeven van
het gebruikte vervoermiddel en de praktische
gegevens van de reis berekent Treecological.be
de CO-uitstoot van het traject.
De website biedt ook meteen de kans om die
uitstoot te compenseren door aanleg van nieuw
bos. Dit kan in drie stappen: manier van compenseren kiezen, de contactgegevens invullen
en de online-betaling uitvoeren. Hierna worden
de boompjes geplant door Treecological.be.

Resultaat
Een handige online-tool voor boscompensatie geschikt voor particulieren en organisaties.
Hieraan gekoppeld een wetenschappelijke monitoring voor het meten van de CO-sekwestratie
van de Treecological-aanplantingen. BOS+ is
erkend om fiscale aftrekbaarheid voor giften
vanaf 40 euro te geven.
PORTFOLIO 2017 ECOLIFE

11
11

ECOLIFE

AAN DE SLAG

Portfolio Ecolife 2017

Coaching

7

ECOTEAM NEEMT HET VOORTOUW
BIJ STAD ROESELARE
Achtergrond

Aanpak

Bij stad Roeselare lopen reeds een aantal initiatieven rond het verduurzamen van de interne
werking. Om dit traject te trekken werd een
Ecoteam opgericht met medewerkers van diverse
stadsdiensten. Vanuit dit ecoteam kwam de
vraag naar externe ondersteuning.

Ecoteam@work is de professionele trajectbegeleiding van Ecolife voor overheden, organisaties
en bedrijven die hun medewerkers actief bij
milieuzorg en klimaatacties willen betrekken.
Onder begeleiding van een ecoteam-coach
gaat een groep gemotiveerde medewerkers aan
de slag om de milieu-impact van de organisatie
te verkleinen. Het Ecoteam doorloopt een traject
volgens het ‘train the trainer’-principe gericht op
capaciteitsopbouw om zelf acties op te zetten.
Milieuthema’s als energie en water, afval, papier
en aankoop, en mobiliteit kunnen aan bod
komen.

Doel
Ecolife ondersteunt het ambtelijke Ecoteam bij de
opstart en de uitwerking van een actieplan rond
interne milieuzorg en klimaatacties in de stad
Roeselare. Het doel van het begeleidingstraject is:
• Diagnose: detectie van duurzaamheidsuitdagingen, impacten en knelpunten;
• Planning: inventaris van prioritaire acties op
korte en lange termijn op vlak van gedrag,
infrastructuur en organisatie;
• Actie: concrete acties met en door medewerkers rond milieuvriendelijk gedrag tijdens de
werkactiviteiten;
• Verankering: de verdere werking en (ondersteunings)noden van het Ecoteam.

P 10 actieve ecoteam-leden
P 2 interactieve workshops
P acties milieuzorg op het werk
P heldere visie op duurzame gemeente

Resultaat
Na een eerste workshop hadden de leden van
het Ecoteam een goed beeld van de basisprincipes van ecologische gedragsverandering.
Vervolgens werden deze toegepast tijdens de
Car Free Day. De tweede workshop startte met
het scherp stellen van de missie en visie van
het Ecoteam. Nadat de output van een eerdere
brainstorm werd omgevormd tot een visueel
gestructureerd plan van aanpak met prioriteiten
op korte en langere termijn, kon het Ecoteam
hier op zelfstandige basis verder met concrete
acties die leiden tot een duurzame werking.

>> Meer info: www.roeselare.be.
PORTFOLIO 2017 ECOLIFE
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VAN KLIMAATPLAN NAAR ACTIE
IN WEZEMBEEKOPPEM
Achtergrond

Aanpak

In kader van het Burgemeestersconvenant stelden veel gemeenten een klimaatactieplan op.
Ook Wezembeek-Oppem maakt volop werk
van lokale klimaatacties. Ecolife ondersteunt deze
gemeente om hun plan uit te voeren met participatieve acties. Impactvolle klimaatacties op poten
zetten, is niet evident voor een lokaal bestuur:
de middelen zijn vaak schaars en de personeelscapaciteit beperkt. Daarom ondersteunt Ecolife
lokale besturen bij hun klimaatactieplan.

We geven niet enkel advies. We steken ook
mee de handen uit de mouwen. Waar mogelijk, werken we volgens het principe ‘train
the trainer’ zodat de gemeente na afloop van
de begeleiding zelfstandig verder kan. Zo blijft
de gemeente zelf eigenaar van het traject: ze
houdt zelf de regie en coördinatie in handen.

Doel
In Wezembeek-Oppem begeleidt Ecolife acties
rond particuliere woningrenovatie, duurzame
mobiliteit, collectieve wijkrenovatie en biodiversiteit, gericht op participatie van burgers en
lokale organisaties en verenigingen.

Resultaat
Door de begeleiding van Ecolife verloopt de uitvoering van vijf concrete acties uit het klimaatactieplan op een participatieve manier. Door
aangepaste communicatie en het betrekken van
de juiste stakeholders wordt voor elke actie een
specifiek participatietraject uitgewerkt. Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van de acties. Het
komt ook de slaagkans van de actie ten goede
omdat we het draagvlak bij de beoogde doelgroepen vergroten.

P Begeleiding 5 klimaatacties
P Participatie en procesbegeleiding
P 1 op-maat-handleiding rond participatie
P Samen met bewoners en lokale verenigingen

>> Meer info: www.wezembeek-oppem.be
PORTFOLIO 2017 ECOLIFE
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BEGIJNENDIJK GAAT VOOR IMPACTVOLLE KLIMAATACTIES
Achtergrond

Aanpak

Begin 2017 keurde de gemeenteraad van
Begijnendijk het klimaatactieplan goed. Ecolife
ondersteunt de milieudienst van Begijnendijk bij
de selectie en uitvoering van drie acties uit het
klimaatactieplan.

Rond elke actie werken we nauw samen met de
gemeentelijke milieudienst. Vanuit onze ervaring
met gelijkaardige opdrachten kunnen we maximaal inspelen op hun vragen en behoeften.
Ecolife werkt dienstondersteunend: de milieudienst behoudt het eigenaarschap over alle uitgevoerde acties. We werken volgens het ‘train
the trainer’ principe gericht op capaciteitsopbouw om zelfstandig klimaatacties op te
zetten.

Doel
Ecolife begeleidt de gemeente bij de realisatie
van impactvolle klimaatacties. Het gaat om acties
rond de sleutelsectoren van het Burgemeestersconvenant: energie en mobiliteit. We pakken de
mobiliteit van het gemeentepersoneel aan door
over te schakelen op elektrische dienstfietsen.
We hanteren een integrale aanpak rond energiebesparing bij de lokale jeugdverenigingen en
starten met een energiebeheersysteem van de
eigen gebouwen.

Resultaat
Op korte termijn worden drie concrete acties
uit het klimaatactieplan op de rails gezet. Deze
acties zijn niet alleen belangrijk als signaal naar
de burger maar zijn ook relevant voor de rapportering naar Europa betreffende de uitvoering
van het klimaatactieplan.

P 3 ambitieuze klimaatacties
P Acties rond energie en mobiliteit
P Samen met personeel en jeugdverenigingen
P Voorbeeldfunctie van de gemeente

>> Meer info: Klimaatactieplan van Begijnendijk.
PORTFOLIO 2017 ECOLIFE
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STEENOKKERZEEL EN KAMPENHOUT
ORGANISEREN RENOVATIEMARKT
Achtergrond

Aanpak

De Vlaams-Brabantse gemeenten Steenokkerzeel
en Kampenhout ondertekenden beide het Burgemeestersconvenant. Na de nulmeting en de
goedkeuring van de gemeentelijke klimaatactieplannen worden nu volop allerlei klimaatacties
uitgevoerd. Om de krachten te bundelen organiseren beide gemeenten in 2018 een gezamenlijke
renovatiemarkt in Steenokkerzeel.

Aan het begin van het traject werden duidelijke
afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen
Ecolife en beide gemeenten. Ecolife staat in
voor de inhoudelijke uitwerking, het opstellen
van het programma en voor het inventariseren,
selecteren en werven van standhouders (lokale
aannemers) en sprekers. Wij zorgen voor een
draaiboek met de nodige instructies en taakverdeling om de renovatiemarkt vlot te laten
verlopen. De twee gemeenten zijn op hun beurt
verantwoordelijk voor de logistiek, de catering
en de promotie van het evenement.

Doel
Via de ondersteuning van Ecolife worden de gemeentelijke ambtenaren gedeeltelijk ontzorgd.
Vanuit onze ervaring en lid van het Gemeente
voor de Toekomst-netwerk staan we in voor de
inhoudelijke voorbereiding van de renovatiemarkt. Zo slaan we mee de brug tussen lokale
bewoners met (ver)bouwplannen en lokale
aannemers.

Resultaat
De renovatiemarkt is in april 2018. De voorbereiding is volop aan de gang. Samen met beide
gemeenten streven we naar een inspirerende
renovatiemarkt met een goede opkomst van
lokale aannemers en geïnteresseerde bezoekers.

P Aanbod van Lokale aannemers
P Intergemeentelijke samenwerking
P Duurzaam renoveren
P Inspirerende workshops en infostanden

>> Meer info: Klimaatactieplan van Steenokkerzeel;
Klimaatactieplan van Kampenhout
PORTFOLIO 2017 ECOLIFE
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SPORTIEF OP WEG:
DUURZAME SPORTVERPLAATSINGEN IN NAZARETH
Achtergrond

Aanpak

Sportclubs, organisatoren van sportevenementen
of -kampen en uitbaters van sportinfrastructuren
hebben elk hun eigen uitdagingen op vlak van
duurzame en veilige bereikbaarheid. De gemeente Nazareth wil werk maken van duurzame
en veilige verplaatsingen voor jong en oud van
en naar de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Ecolife ondersteunt de gemeentelijke sport- of
andere bevoegde diensten bij het verduurzamen van verplaatsingen van en naar de lokale
sportinfrastructuur. In een intakeoverleg stemmen we onze aanpak zo goed mogelijk af op
de specifieke behoeften van de gemeente.
Via gerichte participatieve methodieken, in
nauwe samenwerking met de gemeentelijke
sportraad, waarin alle lokale sportclubs vertegenwoordigd zijn, streven we naar een groot
draagvlak voor acties die de bereikbaarheid
van en verkeersveiligheid rond de sportinfrastructuur op een duurzame manier ten goede
komen.

Doel
Het doel is dat de gemeentelijke sportdienst en
de lokale sportclubs, na inventarisatie en formulering van doelstellingen, tot een doeltreffende mix
van duurzame mobiliteitsacties komen en concrete acties opzetten. Deze acties kunnen zowel
gericht zijn op beleid, op infrastructurele aanpassingen als op gedragsverandering bij sporters
en andere relevante stakeholders.

>> Meer info: Leidraad voor Sportief op weg

P Duurzame mobiliteit voor sporters
P Veilig bereikbare sportinfrastructuur
P Samenwerking met lokale sportraad
P Visieontwikkeling en actieplanning

Resultaat
Nadat de uitdagingen rond de verplaatsingen,
mogelijke knelpunten aan de infrastructuur en
behoeften van de sporters en andere doelgroepen voorgesteld zijn aan de sportfunctionaris, worden de doelgroepen en locaties
waarop de gemeente zich wil richten, bepaald.
Zo wordt duidelijk welke koers de gemeente wil
varen inzake duurzame mobiliteit en de doelen
die ze wenst te bereiken. Samen met collega’s
van milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening
worden tenslotte de maatregelen en acties omschreven, die de gemeente kan nemen om de
beleidsdoelen te bereiken, om sporters (en/of
andere gebruikers) ‘sportief op weg’ te krijgen.
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GLOBAAL KABAAL: JONGEREN IN ACTIE
VOOR LOKALE DUURZAAMHEID
Achtergrond

Aanpak

Met Globaal Kabaal werken Ecolife en Globelink
samen in een project rond jongerengroepen
en hun gemeente van de toekomst. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
(of SDG’s, Sustainable Development Goals)
staan hierbij centraal. Globaal denken en lokaal
focussen dus. We vertrekken vanuit de leefwereld
en de dromen van jongeren en dagen hen uit na te
denken over een meer democratische en duurzame lokale samenleving. Ze gaan op ontdekking
in hun eigen gemeente en leggen contacten met
bondgenoten en lokale actoren. Ecolife en Globelink ondersteunen hen om acties of activiteiten uit
te werken, out-of-the-box en doe-gericht.

We zoeken een goede match tussen gemeenten
en jongeren. Via 15 intakegesprekken selecteren
we een 12-tal gemeenten. Samen met de jeugdambtenaren werven we 16 jongerengroepen.
Elke jongerengroep start met een spetterende
kick-off in de vorm van een escaperoom of een
lift-the-world spel. Enthousiastelingen en trekkers uit deze groep bereiden in 2018 de acties
voor. Via workshops, uitwisseling, debatten
en uitstappen maken de jongeren kennis met
transitie-initiatieven, experimenten en duurzame projecten in binnen- en/of buitenland.
Elke jongerengroep kiest een thema en plant
een actie in de publieke ruimte.

Doel

Resultaat

• Jongeren(groepen) inspireren rond de SDG’s en
hen prikkelen om zelf actie te ondernemen.
• Gemeenten versterken in hun participatieve
werking rond SDG’s toegespitst op jongeren.
• Implementeren van lokale ideeën en
dynamieken in de gemeente.

• 16 jongerengroepen in een tiental gemeenten denken na over hun gemeente
van de toekomst, informeren zich, bereiden
acties voor en ondernemen actie.
• 150 jongeren zijn minstens éénmaal bij het
project betrokken gedurende het project
(bv bij de kick-off, bij de actie zelf, bij de
opvolging.
• 16 meters/peters en een tiental gemeentebesturen en bijhorende gemeentediensten
zijn actief betrokken bij de acties van
Globaal Kabaal.

P 16 jongerengroepen
P 12 gemeenten
P 350 jongeren
P 16 lokale acties

>> Meer info op Facebook ‘Globaal Kabaal’.
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KWETSBARE GROEPEN AAN DE SLAG MET
NIEUWE SORTEERSCAN
Achtergrond

Aanpak

Informatiecampagnes en sensibiliseringsacties
bereiken kwetsbare doelgroepen vaak minder
goed. Met de sorteerscan gooien KOMOSIE en
Ecolife het over een andere boeg. Zo ondersteunen we kwetsbare gezinnen om afval beter
te voorkomen en te sorteren. KOMOSIE, de
koepelorganisatie van 130 kringwinkels en tien
Vlaamse energiesnoeibedrijven, wil haar succesvolle aanpak van de Energiescans uitbreiden
naar afvalpreventie en correct sorteren. Ecolife
werkt hiervoor een sorteerscan uit op maat van
kwetsbare gezinnen en leidde de ‘afvalscanners’ op.

Tijdens een individueel huisbezoek informeren
we kwetsbare gezinnen over het voorkomen
en juist sorteren van afval en reiken we hen
concrete oplossingen aan. Via een ‘train the
trainer’-aanpak leerden de ‘afvalscanners’ om
met de methodiek te werken. De afvalscan
en de ondersteunende educatieve materialen
werden op punt gesteld met inbreng van
de projectstuurgroep, de werkgroep met de
afvalscanners en de klankbordgroep met stakeholders.

Doel

• Een werkbare methodiek voor afvalscanners
om met de doelgroep thuis stappen te
zetten naar een correct sorteergedrag en
afvalvoorkoming.
• 100 afvalscans uitgevoerd bij kwetsbare huishoudens
• Aanbevelingen voor een vervolgtraject

• Kwetsbare gezinnen ondersteunen om correct
te sorteren en afval te voorkomen.
• Medewerkers van energiesnoeibedrijven
(lokale dienstencentra) trainen om de sorteerscan uit te voeren in Vlaanderen.
• Ondersteunende methodiek ontwikkelen op
maat van kwetsbare huishoudens.

Resultaat

P 100 sorteerscans
P 10 bedrijfjes lokale economie
P 100 kwetsbare gezinnen
P 10 stakeholders

>> Meer info: www.komosie.be.
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WIJKGERICHTE ACTIES IN VLAAMSBRABANTSE
KLIMAATGEMEENTE 2016
Achtergrond

Aanpak

De provincie Vlaams-Brabant heeft de ambitie
om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Daarom
steunt ze klimaatprojecten van gemeenten,
verenigingen, het middenveld, bedrijven en
kennisinstellingen, gericht op het verlagen van
de CO-uitstoot. Eén van die projecten was
‘Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016’ van
Bond Beter Leefmilieu en Ecolife. Met steun
van de provincie daagden we gemeenten in
Vlaams-Brabant uit om een innovatief klimaatproject op poten te zetten.

Het project startte in het najaar 2015 met een
open oproep naar alle Vlaams-Brabantse gemeenten om klimaatprojecten, waarvoor ze
ondersteuning en begeleiding wensten, kenbaar
te maken. Deze oproep resulteerde in verschillende kandidaturen, waaruit een externe jury
vijf klimaatprojecten selecteerde. Het ging om
de volgende innovatieve projecten: de autoen fietsdeelgroep (Herent), de straat met het
beste klimaat (Asse), Diest is om op te eten (Diest),
renovatie aan huis (Liedekerke) en het intergemeentelijk Klimaatplatform Pajottenland en
Zennevallei (Beersel, Halle, Gooik, Dilbeek en
Sint-Pieters-Leeuw).

Doel
Met het project ‘Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016’ beloonden Ecolife en Bond Beter
Leefmilieu vijf Vlaams-Brabantse gemeentebesturen met klimaatambitie door hun projecten
een duwtje in de rug te geven. We richtten ons
op lokale klimaatprojecten die verregaande
renovaties stimuleren, die aansturen op een
modal shift, werken aan kernverdichting of bouwen aan een draagvlak voor hernieuwbare energie.

Resultaat
Op het einde van het traject werden de vijf
klimaatprojecten nogmaals beoordeeld door
de jury. Andere Vlaams-Brabantse gemeenten
konden hun stem online uitbrengen. Tijdens
het provinciaal netwerk- en inspiratiemoment
over klimaat op 20 juni 2017 werd ‘Straat met het
beste klimaat’ van de gemeente Asse uitgeroepen
tot de ‘Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016’.

P 5 projecten
P 5 klimaatthema’s
P 2 uitwisselmomenten
P 1 winnaar

>> Meer info: www.klimaatgemeente.be.
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IK DEEL: BASISSCHOLEN NEMEN
HET DEELINITIATIEF
Achtergrond

Aanpak

Weggeefwinkels, repaircafés, tuindelen: delen is
hip en deelinitiatieven schieten als paddenstoelen
uit de grond. Delen leert kinderen geven en
samenwerken met leerkrachten, ouders en
grootouders, de buurt of een project met een
school uit een ander land. Bovendien zet delen
kinderen aan tot nadenken, wakkert delen het
kritisch vermogen aan en draagt het bij tot waardeontwikkeling rond duurzaamheid en solidariteit.
Delen zorgt bovendien voor minder aankopen en
zo voor minder grondstoffen en energie voor productie en transport van producten en minder afval.

Samen met sleutelfiguren uit het basisonderwijs
onderzochten de projectpartners deelinitiatieven
op school in Vlaanderen. We brachten allerlei
gelijkaardige initiatieven in kaart en peilden naar
behoeften bij stakeholders zoals leerkrachten en
directie. Vervolgens ontwikkelden we een toolbox met concrete methodieken om deelinitiatieven op school uit te voeren.
In twintig pilootscholen in Vlaanderen en Brussel
werkten we met leerkrachten en leerlingen
rond deelinitiatieven. We focusten op de ongelijke
verdeling van grondstoffen en materialen tussen
Noord en Zuid. De praktijkervaringen uit de
pilootscholen bundelden we tot een kant-enklare toolkit die nu beschikbaar is voor elke
basisschool.

Doel
Ecolife werkte samen met Studio Globo, Broederlijk Delen en MOS Vlaanderen met steun van de
Vlaamse overheid onder de naam ‘ik deel’ aan een
campagne om delen in het basisonderwijs nog
beter op de kaart te zetten. Het doel was sensibiliseren en praktijkervaring opdoen rond deelinitiatieven met en door leerlingen en leerkrachten in
het basisonderwijs en dit vanuit een Noord-Zuidperspectief.

P 20 pilootscholen
P 20 educatieve fiches rond deelinitiatieven
P 20 inspirerende voorbeelden
P Inspirerende website www.ikdeel.be

Resultaat
• 20 pilootscholen verspreid over Vlaanderen
zijn via eigen deelinitiatieven actief aan de slag
met de educatieve materialen.
• Samenwerking tussen onderwijsactoren,
Noord-Zuid organisaties en milieuorganisaties.
• Op www.ikdeel.be vinden leraars, leerlingen
en ouders inspiratie, praktische tips en leuke
voorbeelden, boeiend lesmateriaal, en een
leuk promofilmpje.

>> Meer info: www.ikdeel.be.
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WERELDWIJS MET WATER: GEMEENTEN EN
SCHOLEN VERLAGEN WATERVOETAFDRUK
Achtergrond

Aanpak

Door de bevolkingsgroei, de toenemende consumptie en de klimaatwijziging komen de watervoorraden in de wereld meer en meer onder
druk te staan. Er wordt geschat dat tegen 2030
bijna de helft van de wereldbevolking in omstandigheden van ernstige waterstress zal leven.
Lokale besturen in Vlaanderen zetten zich actief
in voor klimaat en duurzaamheid via het Burgemeestersconvenant of de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties,
Deze doelstellingen zijn onlosmakelijk verbonden
met mondiaal en lokaal watergebruik.

Ecolife focust op het indirect watergebruik. Hiervoor gebruiken we de methodiek van de ‘watervoetafdruk’. Als partner van het Water Footprint
Network heeft Ecolife de gepaste expertise in
huis. We verzamelen gegevens voor energie,
elektriciteit, voedingsproducten, textiel en papier
en verwerken deze in handige calculatoren. Zo
kunnen gemeenten en scholen het indirect
waterverbruik voor voeding (schoolfeesten en
recepties), aankopen (papier, kleding), mobiliteit
en elektriciteit berekenen en reduceren. Ecolife
ondersteunt ook Djapo bij het ontwikkelen van
lespakketten met een watervoetafdrukcalculator
voor leerlingen. Het Vlaams Kenniscentrum Water
zorgt voor instrumenten om het direct watergebruik (bv. sanitair) te monitoren en te verminderen.

Doel
Het project ‘W - Wereldwijs met water’ van Protos
in samenwerking met Ecolife, Djapo, het Vlaams
Kenniscentrum Water (VITO-Vlakwa) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG),
streeft naar de verbetering van (in)direct watergebruik in de gemeenten Bierbeek, Kortrijk, Merelbeke en Roeselare en hun scholen, en dit vanuit
de visie ‘think global, act local’. Via sensibilisering en
begeleiding op maat willen we komen tot bewuster watergebruik in solidariteit met het Zuiden.

P 4 pilootgemeenten
P 5 projectpartners
P 12 calculatoren voor gemeenten en scholen
P Doelstelling 30% reductie watervoetafdruk

Resultaat
Gemeentelijke diensten (bv. aankoopdiensten)
en scholen kunnen met op maat gemaakte calculatoren aan de slag om de watervoetafdruk (en
CO-uitstoot) van hun activiteiten te berekenen
en te monitoren. De calculatoren zijn geschikt
om reductiedoelstellingen te formuleren en
geven advies over duurzame en watervriendelijke
keuzes.

>> Meer info: Project W – Wereldwijs met water.
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STADSAKKER TIENEN:
INSPIRERENDE STADSLANDBOUW
Achtergrond
Wereldwijd telen 800 miljoen mensen groenten
en fruit in steden. Stadslandbouw produceert
meer dan 15% van al het voedsel. Daarmee is
stadslandbouw belangrijk in het vergroten van
de veerkracht van lokale gemeenschappen: het
vergroot de sociale cohesie, draagt bij tot een
gezonde voeding en levensstijl, bespaart
CO-uitstoot en transport en zorgt voor vergroening en biodiversiteit in steden.
Stadsakker Tienen is een project voor klimaatslimme stadslandbouw van RISO Vlaams-Brabant
samen met Ecolife en vele andere partners. De
missie is een ontmoetingsplek creëren waar
verse groenten en kruiden worden geoogst en
ideeën uitgewisseld over lokale voedselproductie,
gezonde voeding en de omslag naar een duurzame samenleving. Veel aandacht gaat uit naar
de ecologische dimensies van stadslandbouw
en zelfoogstactiviteiten.

Doel
Ecolife maakt de milieu-impact, de CO-reductie en -captatie, van Stadsakker Tienen duidelijk
voor alle betrokkenen via gepaste communicatie,

P Meer dan 100 participanten
P 10 infoborden ontwikkeld
P CO-calculator met 100 gewassen
P 1 ton CO-reductie in opstartjaar

online en ter plaatse. We tonen bezoekers, oogsters en medewerkers hoe de StadsAkker bijdraagt tot een duurzame wereld en wat de kwantitatieve en kwalitatieve milieu-impact is van
de activiteiten. Ecolife gaat vanuit de impactmeting verder aan de slag met de resultaten met het
oog op nog meer milieuwinst op lange termijn.

Aanpak
Voor dit project ontwikkelt Ecolife instrumenten
voor meting van en communicatie over impact,
zoals een CO-calculator en infoborden. Op basis
van koolstofvoetafdrukgegevens van landbouw
en voedingsproducten maken we een calculator
op maat. Met die calculator kunnen de besparingen in CO-uitstoot op de landbouwsite makkelijk
worden berekend. Ecolife voorziet ook informatie
over de milieuvoordelen van stadslandbouw
door het plaatsen van infoborden op het terrein.

Resultaat
Meer dan 100 gewassen zijn opgenomen in de
CO-calculator die berekent hoeveel emissies
er bespaard worden door de keuze voor lokale
en seizoensgebonden groenten. Zo hebben bijvoorbeeld boontjes van de StadsAkker een
verwaarloosbaar kleine koolstofvoetafdruk,
in vergelijking met uitheemse en ingevoerde
boontjes uit Kenia. Door een doordachte keuze
van gewasteelt kan de StadsAkker jaarlijks meerdere tonnen CO-uitstoot vermijden.
>> Meer info: www.stadsakker.be.
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OVAM WIJST DE WEG NAAR
DUURZAAM CATERINGMATERIAAL
Achtergrond

Aanpak

Meer en meer organisatoren van evenementen
zijn op zoek naar meer duurzame bekers, kopjes,
borden en bestek. Voor de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Fost Plus
ontwikkelden Ecolife en Ecofest een ‘Wegwijzer
cateringmateriaal’ om organisatoren te helpen
met deze keuze.

Op basis van meer dan twintig wetenschappelijke
levenscyclusanalyses kenden we milieuscores
toe aan verschillende materialen en afvalverwerkingsmogelijkheden voor bekers, borden
en bestek. De scores houden rekening met de
totale milieu-impact, inclusief de uitstoot van
broeikasgassen en toxische stoffen, de uitputting van grondstoffen en het gebruik van land
(ontbossing). Zo houden we rekening met de
volledige levenscyclus divers cateringmateriaal:
van productie, transport en gebruik (ook afwas)
tot afvalinzameling en afvalverwerking (recyclage
of verbranding).
Via een marktanalyse bij vijftig organisatoren,
overheden, leveranciers, dienstverleners, distributeurs en afvalverwerkers onderzochten we
de praktische haalbaarheid van allerlei systemen
voor verschillende evenementen.

Doel
Evenementorganisatoren begeleiden bij de duurzame keuzes van bekers, borden en bestek. Via
gerichte vragen over het evenement wordt een
rangschikking van aangewezen cateringmateriaal
aangeboden volgens ecologische impact en
praktische haalbaarheid.

Resultaat
Een gebruiksvriendelijke online wegwijzer voor
bekers en couverts, geschikt voor allerlei types
van evenementen, een handig doe-het-zelf
instrument voor elke evenementorganisator.

P Overzichtsstudie van 20 LCA-studies
P Marktanalyse van 50 stakeholders
P 18 materialen voor bekers, borden en bestek
P Handleiding voor eventorganisatoren

>> Meer info: OVAM Wegwijzer Bekers en bestek.
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HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ HACOSI
WERKT ROND WATERARMOEDE
Achtergrond

Aanpak

HACOSI is de sociale huisvestingsmaatschappij
actief in de stad Hasselt en de gemeenten
Diepenbeek en Wellen. HACOSI beheert sociale
woningen en appartementen en staat in voor de
sociale begeleiding van en dienstverlening aan
haar huurders. Voor het uitwerken van geschikt
educatief materiaal rond waterarmoede deed
HACOSI beroep op Ecolife.

De methodiek van de Ecolife workshop ‘Slim
met Water’ diende als vertrekbasis voor de laagdrempelige folder die visueel duidelijk maakt op
welke manier huishoudens slim kunnen omspringen met hun watergebruik.

Doel

Resultaat
• Een folder op maat van sociale huurders rond
waterbesparing;
• 10 concrete tips met bijhorende besparingen.

• Het ontwikkelen van een methodiek om met
sociale huurders aan de slag te gaan om hun
waterfactuur te verminderen;
• Aantonen van concrete besparingen via tien
concrete watertips.

P Educatie rond waterarmoede
P Sociale huisvestingsmaatschappij
P Begeleiding van sociale huurders
P 10 besparingstips met de besparing in euro

>> Meer info: www.hacosi.be.
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ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS AAN
DE SLAG ROND ENERGIEBESPARING
Achtergrond
Anderstalige nieuwkomers, etnisch culturele minderheden en mensen met een migratie-achtergrond verdienen, gezien hun vaak kenmerkende
situatie, bijkomende ondersteuning op vlak
van comfortabel en kostenbesparend wonen.
Deze doelgroepen leven soms in woonomstandigheden van mindere kwaliteit, hebben andere
culturele gewoonten en zijn vaak minder op de
hoogte van de technische en financiële organisatie van nutsvoorzieningen en van hun energieverbruik.

Doel
Ecolife biedt OCMW’s en andere organisaties die
met deze doelgroep werken, didactisch materiaal aan om in groep te praten over comfortabel
woongedrag. Deelnemers informeren, sensibiliseren en handelingsperspectieven aanreiken
aan de hand van zeer concrete tips, helpen om de
leefkwaliteit bij deze groepen te verbeteren. Bovendien maken de deelnemers via deze groepsmethodiek kennis met belangrijke aspecten
zoals de energiefactuur en de keuze van energieleverancier en stimuleren we hen om actief

P Groepsmethodiek op maat
P Niet-tekstgebonden materialen
P Praktische energietips voor thuis
P OCMW’s als partner

met elkaar te communiceren. Ecolife ontwikkelt,
begeleidt en promoot hiervoor een nieuwe
workshop rond elektriciteit en verwarming. Via
een gepaste methodiek sensibiliseren we deze
doelgroep en ondersteunen hen tot comfortabeler, kostenbesparend en energiezuiniger wonen.

Aanpak
Ecolife ontwikkelde een educatieve groepsmethodiek, met visuele niet-tekstgebonden informatie en een interactieve gespreksvoering aan de
hand van illustratieve praatplaten en doe-kaarten.
We leidden onze lesgevers op om de workshop
in heel Vlaanderen te begeleiden en zorgen voor
de bekendmaking van de methodiek bij intermediairen, zoals de OCMW’s, lokale opvanginitiatieven en andere organisaties die met deze
doelgroep werken.

Resultaat
Deelnemers leren de grote verbruikers op vlak
van elektriciteit en verwarming in huis kennen.
Ze bespreken onder elkaar hoe ze daar zuinig
mee kunnen omgaan en kleven groene stickers bij
de acties die ze thuis gaan toepassen. Er zijn ook
postkaarten die de deelnemers mee krijgen als
geheugensteuntje voor thuis. Deze methodiek
helpt OCMW’s en andere organisaties om deze
thema’s op een gepaste, laagdrempelige manier
bij de doelgroep aan te brengen.
>> Meer info: Ecolife workshops.
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KANSENGROEPEN WEGWIJS
IN ENERGIEBESPARING
Achtergrond

Aanpak

Ecolife begeleidde een aantal energieworkshops
voor kwetsbare groepen in opdracht van Eandis
in het kader van hun ‘energiefitsessies’. We integreerden in deze workshop methodieken voor
mensen die de Nederlandse taal beperkt spreken.
Eveneens hielden we rekening met de vraag van
Eandis om deze workshop voor grote groepen
te begeleiden.

Vanuit onze expertise met energieworkshops
voor kwetsbare groepen heeft Ecolife een
nieuwe workshop op maat van grote groepen
ontwikkeld. In deze workshop vertrekken
we vanuit de ervaring van de deelnemers en
stimuleren we hen om te vertellen over hun
eigen situatie. Vier praatplaten van keuken,
living, washok en badkamer worden in kleine
groepjes besproken. Ecolife rondt de bespreking
per leefruimte af met een overzicht van de belangrijkste besparingstips en het bedrag men
hiermee kan besparen.

Doel
• De deelnemers maken op een visuele en
laagdrempelige manier kennis met energiebesparing;
• De deelnemers krijgen handige tips op maat
en weten het bedrag dat ze kunnen besparen;
• Deelnemers leren van elkaar door te werken in
kleine groepen.

Resultaat
• Deelnemers hebben zicht op besparingen via
energiezuinig gedrag;
• Deelnemers leren van elkaar;
• Deelnemers hebben acties aangeduid die ze
thuis gaan uitvoeren.

P Energie op maat van kansengroepen
P Methodiek voor grote groepen
P Energiebesparing thuis
P Uitrol in 2018

>> Meer info: Ecolife workshops.
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LEEFMILIEU BRUSSEL SENSIBILISEERT
ROND ENERGIEBESPARING
Achtergrond

Aanpak

Leefmilieu Brussel organiseert, in samenwerking
met 21 Solutions, workshops rond energiebesparing voor uiteenlopende doelgroepen,
waaronder kansengroepen. Voor de begeleiding
van de workshops doet ze beroep op Ecoconso
(Franstalige workshops) en Ecolife (Nederlandstalige workshops).

De promotie van de workshops gebeurt door
Leefmilieu Brussel. Een ervaren ecocoach begeleidt de deelnemers met spelmethodieken op
maat van kansengroepen. Een affiche met 35
gedragstips ondersteunt de workshop.

Doel

Er is een basispresentatie die voor elke aanvraag
aangepast wordt aan het doelpubliek. Zo garanderen we dat de deelnemers op hun eigen
niveau hun kennis rond energiebesparing in huis
vergroten.

Het is de bedoeling om de volgende drie jaar
een 140-tal workshops rond energiebesparing
te geven aan uiteenlopende groepen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naar schatting
een tiende van deze workshops zal Nederlandstalig zijn en door Ecolife verzorgd worden.

Resultaat

P Workshops rond energiebesparing
P Op maat van kansengroepen
P Interactieve groepsmethodiek
P Gedragstips voor thuis

>> Meer info: Ecolife workshops.
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NIEUWE WORKSHOP ‘ECOLOGISCHE VOETAFDRUK’
Achtergrond

Aanpak

Samen het verschil maken. Voor een duurzame
wereld die we zelf mee vorm geven.’ Daar gaat
het over in de nieuwe workshop ‘Verlaag je ecologische voetafdruk’ van Ecolife. We berekenen
de ecologische voetafdruk van de deelnemers
en gaan op zoek naar acties voor een duurzame
toekomst. Interactie en betrokkenheid staan
centraal in deze workshop.

De methodiek van deze workshop is gebaseerd
op de principes van ‘educatie voor duurzame
ontwikkeling’. Denken, voelen en handelen komen
aan bod in verschillende onderdelen:
• Berekenen van de eigen voetafdruk en inzicht
aanreiken in de impact die wij als individu en
maatschappij uitoefenen
• Kennismaking met (transitie)-initiatieven uit
binnen- en buitenland
• Stilstaan bij de eigen kijk op de toekomst: Wat
belemmert ons? Wat enthousiasmeert ons?
• Zelf aan de slag met acties in het huishouden,
op het werk, in de eigen buurt, enz.

Doel
• Deelnemers inzicht geven over de ecologische
grenzen van onze planeet en competenties
aanreiken om de eigen impact te verkleinen.
• Deelnemers enthousiasmeren door succesverhalen, inspirerende filmfragmenten rond lokale
voorbeeldprojecten
• Vergroten van de actiecompetentie van deelnemers via uitwisseling en overleg in kleine
groep.

Resultaat
• Deelnemers hebben zicht op hun eigen
voetafdruk
• Deelnemers hebben kennisgemaakt met inspirerende voorbeelden van lokale, duurzame
initiatieven
• Deelnemers hebben nagedacht en overlegd
met elkaar over concrete acties of handelingen
die ze zelf kunnen ondernemen

P Bereken je eigen ecologische voetafdruk
P Interactieve groepsmethodiek
P Info over actuele duurzaamheidstrends
P Boordevol praktische tips

>> Meer info: Workshop ‘Ecologische voetafdruk’.
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OCMW’S BEGELEIDEN KANSENGROEPEN
BIJ ENERGIEBESPARING
Achtergrond

Aanpak

De energiearmoede stijgt in Vlaanderen. Dit verklaart de behoefte bij lokale besturen, OCMW’s
en organisaties die met kansengroepen werken
om nog meer op maat in te spelen op energieproblemen bij kwetsbare doelgroepen. De workshops van Ecolife vormen daarbij een geschikt
onderdeel van het breder begeleidingstraject.
Deelnemers maken kennis met verschillende
milieuthema’s en leren hoe ze in hun eigen leefwereld duurzame actie kunnen ondernemen.
Tips en praktijkvoorbeelden over impactvermindering en kostenbesparing staan centraal.

Met een waaier van workshops laten we doelgroepen kennismaken met thema’s als klimaatverandering, energie- en waterbesparing,
afvalpreventie, de ecologische voetafdruk en
ecologisch en veilig rijden. Een workshop wordt
begeleid door een ervaren lesgever van Ecolife,
opgeleid om de workshops te begeleiden
specifiek voor mensen uit kansengroepen. We
richten ons onder meer naar gemeentebesturen,
OCMW’s, sociale huizen, woonmaatschappijen,
verenigingen waar armen het woord nemen,
buurtorganisaties, kringwinkels, onthaalbureaus
inburgering en integratiecentra.

Doel
• Begeleiden van kansengroepen rond energieen waterbesparing en afvalpreventie;
• Deelnemers op een eenvoudige manier
laten kennis maken met thema’s als de
klimaatverandering en hun rol hierin, het
elektriciteitsverbruik in huis, het verbruik van
verwarming en water en het voorkomen en
selecteren van afval.

Resultaat
In 2017 gaf Ecolife workshops voor onder
meer het OCMW van Maldegem, Ninove, Zele,
Evergem, Beringen en Alken, huurders van
Woonwinkel Zennevallei en de Molse Bouwmaatschappij, NT-2 studenten in de stad
Antwerpen en de senioren van LDC Zoniënzorg.

P Workshops rond energiebesparing
P Samenwerking met OCMW’s
P Energie, water en afval
P Aandacht voor financiële besparing

>> Meer info: Ecolife workshops.
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ARBEIDERS VAN DAIKIN AAN DE SLAG MET KLIMAAT
Achtergrond

Aanpak

Daikin heeft sinds lang de ambitie om milieuzorg
in haar dagelijkse bedrijfswerking te integreren.
De productiefabrieken in België beschikken over
een ISO14001 gecertificeerd milieubeheerssysteem. Daikin neemt concrete maatregelen om
het energie- en koelmiddelverbruik en het afval
sterk te reduceren. Het bedrijf wil ook de eigen
werknemers sensibiliseren rond milieuvriendelijk
gedrag op het werk en thuis en hen informeren
over concrete milieu-initiatieven van Daikin op
de werkvloer.

Ecolife biedt werknemers van Daikin in Oostende
een interactieve opleiding rond milieu: informatie, vorming en participatie in één pakket.
Het is geschikt voor elk type medewerker, zowel
voor arbeiders als kantoorpersoneel. Onder
begeleiding van een professionele coach maken
de deelnemers kennis met de meest courante
milieuthema’s. De opleiding is ideaal om
werknemers te sensibiliseren rond de milieuproblematiek en biedt ondersteuning in het
uitwerken van een milieuzorgsysteem of een
actieplan rond interne milieuzorg.

Doel
• Sensibiliseren rond diverse milieuthema’s;
• Op interactieve wijze kennis laten maken met
de milieu-impact van energie- en waterverbruik, afval, aankoopgedrag en mobiliteit;
• Brainstormen over mogelijke milieu-acties op
de werkvloer en thuis;
• Informeren over milieu-initiatieven van Daikin
zelf.

P 8 interactieve dagsessies
P Milieuzorg op het werk en thuis
P Acties voor en door arbeiders
P Productiesite in Oostende

Resultaat
• Een interactieve dagopleiding op maat van
werknemers met informatie, vorming en interactie in één lespakket.
• Via deze vormingssessies bereiken we jaarlijks
tientallen werknemers van Daikin.
• Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers enthousiast zijn over de aanpak. Ze vinden de
sessies boeiend en een goede mix van inhoud,
praktijk en entertainment.
• Praktische tips van de werknemers om de
milieu-impact van de bedrijfsactiviteiten te
verlagen worden aan de milieucoördinator
bezorgd.

>> Meer info: www.daikin.be
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ECODRIVING IN HET EUROPEES PARLEMENT
Achtergrond

Aanpak

Tijdens de European Mobility Week in september
2017 besteedt het Europees parlement aandacht
aan de milieu-impact van het autoverkeer. Allerlei
alternatieven voor wagengebruik werden in de
kijker gezet, zoals carpooling, conference calling
en het gebruik van de fiets of openbaar vervoer.
Om het resterende wagengebruik verder te verduurzamen werd Ecolife gevraagd om in de vestigingen van het Europees Parlement in Brussel en
Luxemburg dagsessies met onze rijsimulatoren te
geven.

Ecolife biedt al meer dan 10 jaar Ecodriving-sessies
aan. Naast de workshop-formule voor groepen
van 15 deelnemers is er ook een evenementenformule. Deelnemers maakten een rit op
de autosimulatoren en werden uitgedaagd om
met slechts 0,1 liter brandstof zo ver mogelijk
te rijden. Bij de start zette de Ecodriving-coach
de voornaamste Ecodriving-principes op een
rijtje. Er werd gefocust op het belang van tijdig
schakelen, rijden in een zo hoog mogelijke versnelling en anticiperen op situaties waarin moet
worden geremd.
Na de sessie werden de resultaten geëvalueerd.
Elke deelnemer kreeg een folder mee waarop de
belangrijkste Ecodriving-principes staan uitgelegd en gewezen wordt op het belang van het
STOP-principe.

Doel
• Deelnemers wijzen op het belang van het
STOP-principe: eerst Stappers, dan Trappers
(fietsers), dan het Openbaar vervoer en pas
nadien de Personenwagen.
• Deelnemers op een realistische manier aantonen hoe je eenvoudig kan besparen door
het toepassen van Ecodriving-principes

P Sessies met rijsimulatoren
P 10 ecodriving tips
P STOP-principe voorop
P 10% besparing op verbruik

Resultaat
• Enkele honderden passanten kwamen langs
bij onze Ecodriving-stand.
• Er wordt minstens 10% bespaard op CO-uitstoot wanneer de Ecodriving-principes
correct worden toegepast.
• Aan de huidige prijzen betekent dit al snel
een jaarlijkse besparing van gemiddeld 200€
per chauffeur.
• Meer anticiperen in het verkeer heeft een
meer ontspannen rijstijl en minder risico’s op
ongevallen tot gevolg.
>> Meer info: Workshops/Events Ecodriving.
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