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Voorwoord 

 

Er komt een punt in het leven van elke organisatie waarop men zich aan een driesprong bevindt. 

Links ligt het weinig benijdbare pad naar irrelevantie en langzaam uitdoven, bij gebrek aan nieuw 

leven en ideeën. Rechts ligt de comfortabele weg naar het Meer van Hetzelfde, met een herhaling 

van succesvolle concepten en het vasthouden aan gewoontes. 

Daartussenin, half aan het zicht onttrokken door wat bomen, slingert een zandweg zich een 

schijnbaar eindeloze reeks heuvels op. Wat daarachter ligt, is maar zeer de vraag. En toch – van 

organisaties die deze weg gevonden en genomen hebben, horen we inspirerende verhalen van 

professionalisering, boeiende samenwerkingen, een bruisend verenigingsleven. 

Wij zijn ervan overtuigd dat 2014 het jaar zal blijken te zijn geweest waarin Act4Change resoluut 

voor deze vlucht vooruit heeft gekozen. 

Eind 2013 dienden we een ambitieus projectplan in bij het Vlaams Agentschap voor Internationale 

Samenwerking (VAIS, intussen Internationaal Vlaanderen), dat ons niet alleen zou verplichten onze 

werking te intensiveren, maar ons ook in staat zou stellen een eerste werknemer aan te werven. Een 

jaar later hebben we geleerd hoe je sollicitatiegesprekken afneemt, hebben we een officieuze 

juridische werkgroep en een vast kantoor, en staan we sterker dan ooit. 

Tijdens het afgelopen jaar verdubbelde ons aantal actieve vrijwilligers tot 29, steeg het aantal 

deelnemers op onze activiteiten met 69% en werkten we hiervoor samen met een waslijst aan 

organisaties. Maar ook op kwaliteit werd stevig ingezet: we startten een proces van interne 

kwaliteitszorg op en realiseerden opnieuw een verbetering in de participatie aan bestuurs- en 

algemene vergaderingen. 

Uiteraard is er nog een hoop werk aan de winkel en zullen we nog verschillende heuvels op onze 

weg vinden. Zo wordt het een hele uitdaging om alle nieuwe vrijwilligers een plaatsje te geven in de 

organisatie en tegelijk de dominante rol van de Raad van Bestuur af te bouwen. En misschien 

komen we zelfs in een dal waar we zullen wensen dat we toch maar die rechtse afslag hadden 

genomen. 
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Gelukkig staan er langs deze moeilijke weg ook verschillende organisaties klaar om ons te gidsen en 

kunnen we rekenen op de steun van een steeds groeiende groep sherpa‟s. Op basis van de eerste 

resultaten valt alvast één conclusie te trekken: we hebben de juiste route gekozen! 

Dit jaarverslag is trouwens meer dan een jaarverslag. Om transparanter en met meer aandacht voor 

duurzaamheid te rapporteren over onze werking en activiteiten willen we richting een volwaardige 

duurzaamheidsverslaggeving gaan – en dit volgens de GRI-standaarden (Global Reporting Initiative, 

versie G4). Dit verslag is dus geen loutere archivering van wat het voorbije jaar gebeurd is, maar 

belicht de hele werking van onze organisatie. Geniet alvast van dit jaarverslag en hopelijk tot op een 

van onze activiteiten in 2015! 

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van Act4Change, 

 

Mathieu Soete 

Voorzitter
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Organisatiestructuur 

Ontstaan  

In maart 2011 stak een groep bevriende jonge voortrekkers de koppen bij elkaar. Ze vonden dat er in 

Vlaanderen te weinig aanbod was voor jongeren die op zoek zijn naar een meer diepgaande 

inhoudelijke vorming en netwerkmogelijkheden rond duurzame ontwikkeling die thema, sector- en 

organisatieoverschrijdend is. Ze zagen ook dat veel jongeren zich rond duurzame ontwikkeling 

engageren, maar deze initiatieven elkaar vaak niet kennen en los van elkaar het warm water 

opnieuw uitvinden.  

De eerste Masterclass voor Duurzame Ontwikkeling was een feit en bleek een succesvolle formule. 

Kort daarna, in augustus 2011, volgde de officiële oprichting van de onafhankelijke vzw Act4Change.  

Structuur 

Act4Change is gestructureerd in een Algemene vergadering, een Raad van bestuur en Dagelijks 

bestuur, interne en projectmatige werkgroepen (organigram zie figuur x). 

De Algemene vergadering komt minimaal 1 keer per jaar samen; hierop zijn alle actieve vrijwilllers 

welkom. Tijdens het jaar zorgt de Raad van bestuur, ondersteund door het Dagelijks bestuur, voor 

de continuïteit van de organisatie door maandelijks te vergaderen. In de Raad van bestuur worden 

ook steeds de interne en projectmatige werkgroepen vertegenwoordigd.  

Sinds november 2014 geniet Act4Change Internationaal Vlaanderen-subsidies voor een 

driejarenproject rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: “Empowering You(th) for Sustainable 

Development Goals”. Binnen dit project is er ook ruimte voor een deeltijdse (4/5) beroepskracht 

vrijwilligersmanagement. Act4Change heeft sinds de aanwerving van deze werknemer een kantoor 

bij Vredeseilanden in Leuven (Blijde Inkomststraat 50). 

Met vrijwilligers en een doelpubliek verspreid over (voorlopig) Vlaanderen en Brussel, proberen we 

ook onze vergaderingen activiteiten zo goed mogelijk te spreiden, op gehuurde locaties, bij partner-

organisaties of bij een vrijwilliger thuis. We mikken hierbij steeds op een centrale locatie, vlot 
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bereikbaar met het openbaar vervoer. Afhankelijk van de geografische verspreiding van de ploeg die 

samenkomt, is dit meestal in één van de centrumsteden: Brussel, Gent, Leuven of Antwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatiestructuur Act4Change  

Algemene Vergadering 

Raad van bestuur Dagelijks bestuur 

Masterclass 

Werknemer 

BeeCent 

Future Food Academy 

Knooppunt Toekomstige Generaties 

Coffee with the Future 

Communicatie 

Organisatieontwikkeling 

Vrijwilligersbeleid 

Werknemersbeleid 

Subsidies 

COeALP (ELOS) Kookploeg 



 
 
 
  

9 
 

Juridische structuur van Act4Change 

Act4Change vzw, met maatschappelijke zetel in Leuven, vormt de overkoepelende structuur, die 

bestaat uit Act4Change Development vzw en de feitelijke vereniging Act4Change Environment. De 

Algemene vergadering en Raad van bestuur zijn dezelfde voor beide vzw‟s. Alle activiteiten worden 

georganiseerd door Act4Change vzw en ook lidmaatschappen van andere organisaties worden via 

deze structuur aangegaan. Alle werkelijke leden zijn automatisch lid van beide ondergeschikte 

organisaties. 

Act4Change Development vzw, met maatschappelijke zetel in Gent, legt de focus op mondiale 

vorming en ontwikkelingssamenwerking. Act4Change Environment, met maatschappelijke zetel in 

Antwerpen, is een feitelijke vereniging die de focus legt op natuur- en milieueducatie.  

Lidmaatschappen 

In januari werd Act4Change door de Algemene vergadering van Kauri verwelkomd als volwaardig lid. 

Kauri is het Belgische multi-actor netwerk voor duurzaamheid en verenigt zowel bedrijven als NGO's. 

Via de netwerkactiviteiten van dit netwerk boren we een nieuwe bron van mogelijke samenwerkingen 

aan en kunnen we contacten leggen met sprekers voor onze eigen activiteiten. 

Tijdens de zomer werden we ook lid bij Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL). Dit is een 

onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Via hun 

netwerk willen we onze contacten met milieuverenigingen in Vlaanderen verdiepen. Bovendien geeft 

BBL een heleboel interessante workshops voor zijn lidverenigingen. 

Doelgroep 

Act4Change richt zich op jongeren die zich engageren voor duurzame ontwikkeling. In 2015 willen 

we verder nadenken over hoe we onze doelgroep beter kunnen definiëren. 

Actiemodellen 

Act4Change gebruikt verschillende actiemodellen om jongeren te ondersteunen in hun engagement 

voor duurzame ontwikkeling. Onderstaande werkvormen zijn ontstaan in de schoot van de 

organisatie, en zijn uitgegroeid tot sterke handelsmerken. 

Opmerking [MS1]: Qué? 

http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/10
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Masterclass voor duurzame ontwikkeling 

De Masterclass is een ontmoetingsmoment voor jongeren die bijdragen aan de duurzame 

ontwikkeling van onze maatschappij. De Masterclass is een kans om bij te leren van elkaar en van 

een aantal experts en is een broeinest van nieuwe ideeën. 

Concreet bieden we naast een gemeenschappelijk programma, vier inhoudelijke trajecten waaruit de 

deelnemers kunnen kiezen. Deze inhoudelijk trajecten bestaan uit drie diepgravende sessies (van 

ongeveer twee uur) tijdens het weekend… 

Coffee with the Future 

Op een CWTF gaat een ervaren inspirerend figuur in dialoog met een selectie van een 15-tal 

kritische jongeren in een gezellige huiskamersfeer. Ieder gesprek wordt opgebouwd rond de „strijd‟ 

waarvoor de spreker gekozen heeft, hoe die strijd zich in het verleden ontwikkeld heeft, welke 

belangrijke kantelpunten er geweest zijn, en wat zijn/haar drijfveer, visie en wensen zijn voor een 

toekomstige duurzame samenleving. Er wordt steeds de nodige ruimte gecreëerd voor discussie en 

een hoge mate van interactiviteit. Anders dan een Masterclass-sessie vindt een Coffee with the 

Future doorgaans tijdens een weekavond plaats. 

Knooppunt voor toekomstige generaties 

Het Knooppunt voor toekomstige generaties is een netwerkweekend gericht op jongeren die reeds 

betrokken zijn bij een organisatie die zich inzet voor duurzaamheid en mondiale thema‟s. De 

deelnemende organisaties kunnen mee het gemeenschappelijk programma bepalen en hiernaast 

eigen vergadertijd inplannen. 

De actiemodellen hierboven zijn vaste waarden binnen de organisatie, en worden op vaste basis 

georganiseerd. Maar naast deze continue projecten, zetten we ons ook in bij eenmalige projecten die 

we in samenwerking met andere organisaties realiseren. Zo hebben we bijvoorbeeld mee het 

traineeship De Future Food Academy georganiseerd in samenwerking met EVA vzw, Viva Las 

Vega‟s en de NGPF. 

Vrijwilligers 

Onder vrijwilligers verstaan we iedereen die zich onbetaald inzet voor Act4Change. Vrijwilligers 

kunnen een langdurige functie opnemen zoals lid van de Raad van bestuur, of ze kunnen zich voor 

http://act4change.be/activiteiten/coffee-future
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kortere tijd inzetten binnen een specifiek project. Na afloop van een project kiezen vrijwilligers vaak 

om door te groeien in een nieuwe functie.  

Eind 2013 telde Act4Change 17 actieve vrijwilligers. In de loop van 2014 kwamen er 17 nieuwe 

vrijwilligers bijgekomen en beëindigden vijf vrijwilligers hun engagement, zo sloten we 2014 af met 

net geen 30 actieve vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vrijwilligers vormen ook de Algemene vergadering. Op de AV in februari waren 13 vrijwilligers 

aanwezig, waarvan 7 vrouwen en 6 mannen. De Bijzondere AV in oktober telde 20 leden, waarvan 

vijf bij volmacht. De AV verkiest onder meer de Raad van bestuur, die in 2014 uit 11 leden bestond 

(6 vrouwen en 5 mannen): Mathieu Soete (voorzitter), Vincent Bellinkx (ondervoorzitter), Ann 

Coenen (secretaris), Jonathan Saelen, Josefien Melati, Karolien Byttebier, Marian Renkens, Pieter-

Jan Vandevelde, Sara de Sloover, Wieke van der Kroef en Wijnand Stoefs. 

10 15 20 25 30

dec 2014

dec 2013

Aantal vrijwilligers 
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publieke financiers

privé financiers

partnerorganisaties

vrijwilligers

werknemer(s)

deelnemers activiteiten
(doelpubliek)
koepelorganisaties

middenveldorganisaties

leveranciers van
goederen en diensten

 

Stakeholder engagement 

Om onze doelstellingen te bereiken doen we beroep op een waaier aan [correcte term voor 

stakeholders]. Sinds het ontstaan van de organisatie in 2011 zijn het aantal en de diversiteit aan 

[stakeholders] op organische wijze gegroeid (zie schema hieronder). Momenteel heeft Act4Change 

geen algemene stakeholdersvergadering om deze samen te brengen. Afhankelijk van de categorie 

zijn er wel criteria voor engagement en processen van input en feedback. 

In 2015 willen we werk maken van een structurelere uitwisseling met onze stakeholders. Zo kunnen 

we via een stakeholders meeting op een meer procesmatige manier input verzamelen. Daarnaast 

kijken we naar de oprichting van een adviesraad bestaande uit een aantal belangrijke stakeholders 

en experten, om een diepere inhoudelijke begeleiding aan de Raad van bestuur te voorzien.  
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Actieve vrijwilligers 

Gezien de actieve vrijwilligers (via de Algemene vergadering) statutair het hoogste orgaan in de 

structuur van de organisatie vormen, vinden we het belangrijk hen zo sterk mogelijk te integreren in 

de werking en beleidskeuzes van Act4Change. Dit gebeurde op de (Buitengewone) Algemene 

vergaderingen in februari en november en uitgebreid tijdens de strategische sessies op het 

Knooppunt voor Toekomstige Generaties (KTG) in september. Daarnaast worden belangrijke 

activiteiten zoals de Masterclass en het KTG van concept tot evaluatie mee vormgegeven door de 

vrijwilligers. De interne werkgroep organisatieontwikkeling (opgestart na het KTG) werkt aan een 

meer doorlopend proces om de vrijwilligers nog meer te betrekken bij de besluitvorming.  

Wanneer ze bij Act4Change aan de slag gaan, wordt elke vrijwilliger uitgenodigd voor een intake 

gesprek met het vrijwilligersmanagement om hun troeven en verwachtingen beter te leren kennen. 

Bij het beëindigen van een engagement proberen we sinds kort ook een exit-gesprek te organiseren 

om verwachtingen, leertrajecten en vaardigheden zo optimaal te kunnen ontwikkelen, zowel voor 

Act4Change als voor de vrijwilligers zelf.  

Deelnemers aan activiteiten 

Reeds tijdens activiteiten zoals de Masterclass en het Knooppunt krijgen deelnemers de kans om 

zelf op de inhoud te wegen door middel van de open spaces. Aan het einde of na elke activiteit volgt 

ook een korte evaluatie, die nadien geanalyseerd wordt en meegenomen in de organisatie van de 

volgende editie. Tot slot nodigen we deelnemers uit om zelf activiteiten te organiseren door 

vrijwilliger te worden.  

Werknemer(s) 

Voor het eerst telt Act4Change ook een werknemer. We vinden het belangrijk om een correct en 

duidelijk personeelsbeleid te voeren en onze werknemer ook ten volle inspraak te geven bij de 

besprekingen van de Raad van bestuur door ze als niet-stemgerechtigd lid te laten deelnemen (met 

uitzondering van de discussies over personeelszaken). 

Daarnaast vindt er maandelijks een feedbackgesprek plaats met de personeelsverantwoordelijke om 

in vertrouwelijkheid zowel het takenpakket, de werking van de organisatie als de functionering van 

de werknemer, vrijwilligers en Raad van bestuur te evalueren. Expliciet het coöperatieve model 

gekozen om werknemersbeleid uit te tekenen. Opmerking [MS2]: Qué? 
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Partnerorganisaties 

Act4Change heeft voorlopig geen standaard procedure om input van partnerorganisaties te 

verzamelen over de organisatie. Wel gebeurt dit ad hoc in de samenwerking rond een bepaalde 

activiteit of project en informeel via contacten met de leden van de Raad van bestuur.  

In de aanloop naar een nieuw partnerschap houdt Act4Change wel de volgende criteria aan: (1) een 

focus op jongeren, (2) link met duurzame ontwikkeling en (3) multisectoriële aanpak Het uitwerken 

van de activiteiten gebeurt steeds in een coöperatieve geest met input van de partnerorganisatie, 

rekening houdend met onze strategische doelstellingen. Om lastige situaties te vermijden, streven 

we hierbij naar duidelijke afspraken tussen alle partners 

Publieke financiers 

Act4change streeft ernaar zo goed en transparant mogelijk te rapporteren aan subsidiegevers. In de 

andere richting bestaat er, naast de informele feedback, geen engagement proces. 

In 2014 ontvingen we financiering van het Departement Internationaal Vlaanderen, de Europese 

programma‟s Youth in Action en Erasmus+, de Nationale Loterij, Stad Gent, en de Provincies Oost-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant. 

Privé financiers 

De ondersteunende organisaties vereisen geen rapportage. In de praktijk is er wel informele 

terugkoppeling met de leden van de Raad van bestuur, waarbij de financiers input geven. Door 

samenwerking bij de organisatie van verschillende activiteiten bestaan er ook nauwe banden waar 

wederzijdse uitwisseling plaatsvindt. 

Zoals in voorgaande jaren werd onze werking opnieuw ondersteund door Vredeseilanden vzw en 

Oxfam Wereldwinkels. 

Koepelorganisaties 

De uitwisseling en input met de koepelorganisaties bestaat uit ad hoc uitwisselingen met bestuurders 

en de formele wegen van de koepelorganisaties zelf, zoals de Algemene vergadering. 



 
 
 
  

16 
 

In 2014 waren of werden we (volwaardig) lid van KAURI, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Sociare, 

ANPED (opgegaan in het European Environmental Bureau) en Youth for Exchange and 

Understanding (YEU). 

Middenveldorganisaties 

Tot nu toe is er weinig rechtstreeks engagement met middenveldorganisaties. Zo werd er in 2014 

sporadisch samengewerkt met Hart boven Hard en Transitienetwerk Vlaanderen. 

Leveranciers van goederen en diensten 

Act4Change wil ook in de interne werking zo duurzaam mogelijk zijn. Zo proberen we voor steeds te 

kiezen voor de meest milieuvriendelijke en sociaal rechtvaardige leveranciers. 

Enkele voorbeelden: 

 Catering: Hinkelspel en Wassende maan coöperatieve als lokale bio-leveranciers, Bioplanet 

(Colruyt). 

 Financiële diensten: VDK Spaarbank en Triodos bank 

 Kantoor: Vredeseilanden 

 Host server: Greenhost 
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Governance 

Act4Change streeft naar goed bestuur als inherent strategische doelstelling. Gezien de steeds 

groeiende en veranderende structuur van de organisatie, ligt de uitdaging om dit ook zo te houden.  

Er bestaat een duidelijke taak- en bevoegdheidsverdeling tussen de AV, Raad van Bestuur, 

werknemer en vrijwilligers.   

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van Act4Change en bestaat uit alle actieve 

vrijwilligers die ervoor kiezen om lid te zijn van Act4Change vzw. De AV benoemt en ontslaat 

bestuurders, keurt het jaarverslag, activiteitenverslag en financieel verslag goed en verleent kwijting 

aan de bestuurders. Daarnaast keurt het de begroting en jaarplanning met kwalitatieve doelstellingen 

goed, opgemaakt door de Raad van Bestuur.  

In het afgelopen jaar waren respectievelijk 14 en 16 vrijwilligers op de Algemene vergadering 

aanwezig.  
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De Raad van Bestuur bestaat uit bestuurders die allen vrijwillig en zonder vergoeding mee 

strategische en projectmatige beslissingen nemen over de werking en activiteiten van Act4Change. 

De Raad van Bestuur besliste in 2014 altijd in collegialiteit.  

Eind 2014 bestond de Raad van bestuur uit: Mathieu Soete (voorzitter), Vincent Bellinkx 

(ondervoorzitter), Ann Coenen (secretaris), Jonathan Saelen, Josefien Melati, Karolien Byttebier, 

Marian Renkens, Pieter-Jan Vandevelde, Sara de Sloover, Wieke van der Kroef en Wijnand Stoefs. 

Vanuit de Raad van Bestuur wordt initiatief genomen voor activiteiten, beslist over partnerschappen 

en de interne werking.  

Aanwezigheid Raad van Bestuur 

 

Het Dagelijks bestuur, in kalenderjaar 2014 bestaande uit Mathieu Soete, Pieter-Jan Vandevelde, 

Ann Coenen en Vincent Bellinkx volgt de directe werking op. Ook het personeelsbeleid ligt bij het 

dagelijks bestuur. Voorzitter en ondervoorzitter organiseren de Algemene vergadering en Raad van 

Bestuur.  

De werknemer van Act4Change, Tjorven Klein, heeft als taakomschrijving vrijwilligersmanagement. 

Interne werkgroepen communicatie, vrijwilligersmanagement, financiën en secretariaat bestaan uit 

leden van de Raad van Bestuur (minstens 1 in elke werkgroep) en vrijwilligers.  
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Ook in elke activiteitenwerkgroep is de Raad van Bestuur door minstens een bestuurder 

vertegenwoordigd (als actief werkgroeplid of als rapporteur). Dit om effectieve communicatie tussen 

alle werkgroepen en het bestuur te vekeren en visie, missie en strategische doelstellingen te 

bewaken in alle werking en activiteiten.  

Interne kwaliteitszorg is een van de strategische doelstellingen van Act4Change. Door de groei – in 

activiteiten en vrijwilligers, het aannemen van een vaste werkkracht en een stevige tussentijdse 

evaluatie van de werking, heeft de Raad van Bestuur beslist een interne werkgroep 

organisatieontwikkeling opgericht. Dit om het functioneren van Act4Change als organisatie continu 

zo optimaal mogelijk te evalueren en bij te sturen. Deze werkgroep bestaat uit leden van het 

dagelijks bestuur, leden van de Raad van Bestuur aangevuld met de werknemer 

vrijwilligersmanagement, geïnteresseerde vrijwilligers en vrijwilligers die deel uitmaken van interne 

werkgroepen wanneer die aan bod komen.  
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Ethiek 

We streven naar een ecologisch, sociaal en economisch duurzame maatschappij. We geloven in de 

kracht van inspirerende jongeren als actor voor verandering. Om tot betekenisvolle verandering te 

komen zijn innovatie, ondernemerschap en leiderschap cruciaal. 

Act4Change denkt voortdurend na over zijn waarden en visie. Omdat onze werking gebaseerd is op 

onze kernwaarden, is de ganse Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het implementeren van 

deze principes in onze werking. Ook onze vrijwilligers worden hierbij betrokken. Tijdens een 

denkmoment met vrijwilligers werden deze waarden in september bevestigd. De werkgroep interne 

organisatieontwikkeling gaat ook na hoe onze waarden en visie beter naar onze vrijwilligers kunnen 

gecommuniceerd worden. 

We doen dit door de volgende kernwaarden te onderschrijven in onze visie: 

Duurzaamheid: Duurzame Ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 

heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 

gevaar te brengen. Hierbij is een rechtvaardige verdeling van welvaart en aandacht voor kansarmen 

cruciaal. Rekening moet gehouden worden met de beperkingen van de actuele technologieën en 

onze sociale organisatie en de draagkracht van ons leefmilieu. Om dit te bereiken hebben we nood 

aan een transitie naar duurzame productie- en consumptiepatronen. De uitdaging bestaat in het 

verenigen van sociaal welzijn, milieu, economische welvaart, cultuur en inclusieve beslissingen.  

Mensenrechten: we zijn ervan overtuigd dat het verwezenlijken van duurzaamheid en het 

respecteren van mensenrechten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

Empowerment: We willen jonge voortrekkers stimuleren om hun competenties en creativiteit verder 

te ontwikkelen in een positieve leeromgeving. We willen jongeren stimuleren hun leertraject in eigen 

handen te nemen en hen de kans bieden te groeien in hun voortrekkersrol.  

Inspireren: we willen jongeren versterken in hun engagement rond duurzame ontwikkeling door hen 

in contact te brengen met inspirerende sprekers en met andere jongeren.  
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Openheid en diversiteit: we staan open voor jongeren die willen meedenken en/of meewerken 

binnen Act4Change, onafhankelijk van hun achtergrond. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit 

inspirerend werkt. Daarom streven we bij al onze initiatieven naar een divers publiek. 

Aankoop en financieel beleid: walk the talk 

Voeding 

Op activiteiten willen we onze voeding zo duurzaam mogelijk. We streven er dan ook naar om 

biologische, seizoensgebonden en lokale producten aan te kopen. 

De maaltijden die op vergaderingen en activiteiten worden aangeboden zijn steeds vegetarisch. We 

bieden hierbij een veganistische alternatief aan. 

Mobiliteit 

Act4Change stimuleert zijn vrijwilligers en deelnemers zoveel mogelijk om zich te voet, per fiets of 

met het openbaar vervoer naar activiteiten te begeven. Bij de keuze van locaties voor vergaderingen 

en activiteiten worden steeds locaties gezocht die makkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar 

zijn. 

Bij activiteiten met vrijwilligers wordt aangegeven hoe deze locaties met het O.V. bereikbaar zijn. 

Om het gebruik van het O.V. te stimuleren worden de onkosten van vrijwilligers voor het gebruik 

ervan om zich naar activiteiten te verplaatsen volledig terugbetaald. 

Verzekeringen 

Ook bij het kiezen van bank- en verzekeringsdiensten streeft Act4Change een rechtvaardige wereld 

na. Bij de keuze voor de arbeidsongevallenverzekeraar hebben we gebruik gemaakt van de site van 

fairfin om de meest duurzame verzekeraar te kiezen. Daarom zijn we aangesloten bij Ethias, die zich 

profileren als bedrief dat zich inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen.  (Voor meer info 

zie http://www.fairfin.be/faire-geldwijzer/producten/verzekeren/ethias-verzekeringsproducten) 
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Communicatie 

In 2014 werd de communicatie van Act4Change verder geprofessionaliseerd, zowel extern als intern.  

De website werd in een nieuw jasje gestoken. Het aantrekkelijke design maakt de website 

gebruiksvriendelijker waardoor bezoekers de informatie op onze site sneller kunnen terugvinden.  

Daarnaast werden de communicatiemiddelen naar de eigen vrijwilligers ook verder uitgewerkt. Begin 

november verscheen onze eerste interne nieuwsbrief, waarin we de belangrijkste nieuwtjes en 

activiteiten vermelden.  Eind 2014 werden er 7 nieuwsbrieven gestuurd. 

Sociale media 

  Facebook Twitter 

  Likes Bereik van posts Followers Tweets 

januari-14 379 63   30 

december-14 670 139 142 35 

increase 291 76     

increase percentage 177% 221%     
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Werking 

Activiteiten  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die in 2014 plaatsvonden. Je vindt telkens het totale 

aantal deelnemers en het aantal deelnemers voor wie de activiteit hun eerste deelname aan 

Act4Change was. In totaal bereikten we er zo‟n 288 deelnemers.  

Masterclass 

De Masterclass is een tweejaarlijks weekend vol leerrijke ontmoetingen met experts en andere 

geëngageerde jongeren die meer willen weten over duurzame ontwikkeling en hierover ideeën willen 

uitwisselen met elkaar en experts. Het weekend bestaat uit een gemeenschappelijk programma in 

combinatie met een diepgaande inhoudelijk traject waar experts met een kleine groep deelnemers in 

dialoog gaan. 
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Masterclass 7, juni 36  3 

Masterclass 8, november 42 26 4 

 

Coffee with the future 

In de reeks „Coffee with the Future‟ voeren we het gesprek met één centrale gast en een 15 -tal 

geïnteresseerde jongeren in een gezellige huiskamersfeer. Geen Power Points of micro‟s, maar een 

persoonlijk gesprek over iemands project, inspiratie, hindernissen & verwezenlijkingen, met de 

nodige ruimte voor discussie en interactie. 
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Spreker 

A
a
n
ta

 

d
e

e
ln

e
m

e
rs

l 

E
e
rs

te
 

a
c
ti
v
it
e

it
 

Luc Vankrunkelsven 14 10 

Patrick Lagrou 8 g.g. 

Serge Degheldere 9 4 

Dirk Holemans 14 8 

Michel Bauwens 13 7 

 

Knooppunt voor Toekomstige Generaties 

Een jaarlijks weekend om ervaringen te delen met andere organisaties die naar duurzame 

ontwikkeling streven. Het Knooppunt is een netwerk evenement voor organisaties en 

jeugdgroepen die zich inzetten voor duurzaamheid en mondiale thema‟s. Alle deelnemers kunnen 

eigen vergadertijd inplannen en mee het gemeenschappelijk programma bepalen. 

Aan de editie van 2014 namen verschillende organisaties deel: 

Broederlijk Delen, Blue Academy, Catapa, Ecocampus, ICC, JNM, Morgen, Noord-Zuid Studenten 

Leuven, Noord-Zuid Studenten Gent, Oxfam Wereldwinkels, Uact, Usos, Vredeseilanden en 

Vlaamse Jeugdraad,  

Sensedrinks 

Datum Locatie Deelnemers 

Intern Extern Totaal 

4 mei Ecokot, 7 8 15 
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Antwerpen*  

2 juli EVA, Gent* 5 20 25 

14 december Content, Leuven 5 10 15 

* in samenwerking met MakeSense 

Future food academy 

In december 2013 startte de Future Food Academy. Onder de coördinatie van Viva Las Vega‟s 

werkten we met een groep van dertig jongeren rond de transitie naar meer plantaardige voeding. Na 

een inhoudelijk startweekend in Gent eind 2013, ontwikkelden verschillende groepjes hun eigen 

project om het brede publiek hierover te sensibiliseren: 

- Food Focus Expo: een fotowedstrijd voor fotografen en foodies die leidde tot een prachtige 

expositie en een e-kookboek (hoofdprijs van €1.000) 

- Tofunize it: 10 wekelijkse kookfilmpjes waarin toegankelijke bereidingen met tofu worden gemaakt 

- Beanergize: een project met de focus op de energieke kracht van peulvruchten 

- De Broodjes-Zaak: onderzoek naar plantaardige broodjes en beleg leidde tot de creatie van het 

ultieme plantaardige broodje 

- VeggieChallenge voor bedrijven: een toolkit voor bedrijven en gemeenten om de uitdaging aan te 

gaan: 30 dagen minder dierlijke producten eten! 

Tussen het eigen projectwerk door, werd nog tijd gemaakt voor 2 verdiepende weekends in 

Amsterdam en Gent, 2 inspirerende excursies naar producenten van plantaardige eiwitproducten 

(tofu- en seitanproducent Maya in Hasselt en zeewierkwekerij Zeewaar in de Oosterschelde) en 

discussies met nationale en Europese beleidsmakers en belangenorganisaties. 

 

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Viva Las Vega‟s, EVA vzw en de Nicolaas G. 

Pierson Foundation. 

 



 
 
 
  

30 
 

EVS 

Vrijwilliger Hostorganisatie Titel Vertrek Terugkomst 

Jan De Clerq Associació Xicòria, 

Tarragona, Spanje 

Agricultura Social y 

Bioconstruccion 

01/03/2014 01/11/2014 
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Financiën 

De uitgaven voor onze activiteiten bedroegen in 2014 28.015,19 euro. De meeste uitgaven gingen 

naar de Masterclasses, het Knooppunt voor Toekomstige Generaties en de algemene werking 

(vrijwilligerswerking, communicatie, vorming, …). Voor het eerst kan Act4Change ook 

personeelskosten rapporteren. 

 

 

De opbrengsten bedroegen in 2014 35210,14 euro. Op het vlak van opbrengsten rekenden we in 

2014 voor zo‟n 49 procent op subsidies. De grootste subsidie die we in 2014 verkregen was een 

subsidie van Internationaal Vlaanderen ter waarde van 180.000 euro voor een project dat op 1 

november 2014 startte. Er is dus slechts een beperkt deel van deze subsidie in opbrengsten 

genomen in 2014. Verder kregen we nog steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en voor het eerst 

van de Provincie Vlaams-Brabant. De giften van organisaties namen sterk toe tot 27% van de 

inkomsten. Naast de structurele steun van Vredeseilanden en Oxfam-Wereldwinkels is dit te danken 

aan een subsidie van de Nationale Loterij. Ten slotte namen ook de bijdragen van deelnemers toe 

tot 17% van de opbrengsten, vooral dankzij de grote opkomst bij het Knooppunt voor Toekomstige 

0 2000 4000 6000 8000

Masterclasses

Coffee with the Future

Knooppunt voor Toekomstige…

Andere nationale activiteiten

Future Food Academy

Internationale werking
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7985,41 
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Generaties. Act4Change is tevreden met deze resultaten. Er wordt immers bewust gestreefd naar de 

toename van inkomsten uit de eigen werking. 

 

Dankzij een zuinige aanpak en een stijging van de niet-projectgebonden inkomsten heeft 

Act4Change in 2014 een overschot van 7294,90 euro kunnen realiseren. Act4Change bouwt bewust 

een financiële reserve op om minder afhankelijk te zijn van subsidies. Door deze financiële buffer 

kan Act4Change immers eigen prioriteiten stellen en is de organisatie niet volledig afhankelijk van de 

activiteiten die door externen gefinancierd worden.  

6047,67 

1847,17 

8200 
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9700 

2222,48 
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Evaluatie strategische en operationele 

doelstellingen 

Algemeen  

 

 

Strategische doelstelling 1 – Jonge voortrekkers ontwikkelen kennis, competenties en 

attitudes. 

OD 1 – Act4Change neemt zelf initiatieven die jongeren leerkansen bieden. 

A1: We organiseren 1 Masterclass in 

Vlaanderen of Brussel 

 In juni vond Masterclass 7 plaats in het Verloren Bos in 

Lokeren (Oost-Vlaanderen); in november trokken we 

voor Masterclass 8 richting het Sint-Pauluscentrum in 

Rotselaar (Vlaams-Brabant). 

A2: We organiseren een eerste  Omwille van de extra werklast bij de aanwerving van 

77% 

7% 
16% 
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nationale Masterclass een eerste werknemer, en de moeite bij het vinden van 

een Franstalige partner, werd dit uitgesteld tot 2015. 

A3: We organiseren Coffees with the 

Future in Gent, Brussel, Antwerpen en 

Leuven 

 We organiseerden 5 CWTFs, waarvan 3 in Gent (10/3: 

Luc Vankrunkelsven, 2/4: Patrick Lagrou en 16/9: Dirk 

Holemans) en 2 in Leuven (4/4: Serge de Gheldere & 

Roger Cox en 12/10: Michel Bauwens). 

2015: Extra inspanningen zijn nog nodig om alle 

centrumsteden te bereiken, het aantal CWTFs op te 

drijven en deze beter te spreiden doorheen het jaar. 

A4: We ronden de Future Food 

Academy succesvol af. 

 Het FFA project werd succesvol afgerond; ook de 

financiële kant van het project is afgesloten. 

A5: We organiseren een tweede 

Knooppunt voor Toekomstige 

Generaties. 

 In september (19-21) vond het tweede Knooppunt voor 

Toekomstige Generaties plaats in De Brink in 

Herentals. Er waren meer dan 100 jongeren en 15 

organisaties aanwezig, een sterke stijging ten opzichte 

van 2013. 

 

OD 2 – Act4Change biedt jongeren leerkansen in een internationale omgeving 

A1: We nemen deel aan het Green 

leaders project 

 Ondanks herhaaldelijke pogingen tot opheldering 

bleven we lange tijd zonder definitief antwoord over de 

laatste activiteit van het Green Leaders project 

(gepland als een seminarie in Nederland begin 2014). 

Eind augustus bleek dit onderdeel tijdens de zomer in 

België te zijn georganiseerd. Omwille van inactieve 

contacten met Youth for Exchange and Understanding 

(YEU), de coördinatoren van het project, hebben we 

hier niet aan kunnen deelnemen. We namen wel deel 
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aan de 3 vorige onderdelen in 2012 en 2013. 

A2: We bieden 2 jongeren de kans om 

als EVS-vrijwilliger naar het buitenland 

te gaan. 

 Jan Declerq verbleef als EVS-vrijwilliger in Spanje. De 

evaluatie/terugkoppeling hierover moet nog afgerond 

worden. 

A3: We nemen als partner deel aan 

minstens 2 projecten van YEU-partners 

 Aangezien we er nog niet in geslaagd zijn om onze 

werkgroep Internationaal op te starten, is dit niet 

gebeurd. We namen wel opnieuw deel aan de 

Algemene Vergadering van YEU. 

2015: We plannen een evaluatie van onze 

internationale doelen op de RvB van maart 2015. 

A4: We promoten de masterclass van 

Young&Fair 

 Promotie van de tweede Masterclass van Young&Fair 

is gebeurd via onze online kanalen. 

 

OD 3 – Jongeren zijn beter geïnformeerd over leerkansen. 

A1: We maken een mailinglijst aan 

waarop nationale initiatieven worden 

bekend gemaakt. 

 Deze lijst is nooit aangemaakt. We communiceren via 

onze maandelijkse nieuwsbrief en via onze verhoogde 

activiteit op Facebook promoten we geregeld 

interessante initiatieven. Voor onze vrijwilligers bestaat 

er sinds november ook een (bijna) wekelijkse interne 

nieuwsbrief met interne en externe events en 

initiatieven. 

A2: We maken internationale 

initiatieven bekend via een mailinglijst. 

 De mailinglijst bestaat, maar wordt niet meer gebruikt. 

Ook hier is de nog niet opgestarte werkgroep 

Internationaal de oorzaak. 
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OD 4 – Act4Change creëert een pool of trainers voor duurzame ontwikkeling 

A1: We zoeken naar 

partnerorganisaties om een 

vormingspool op te zetten. 

 Voorlopig hebben we ons op dit vlak beperkt tot de 

samenwerking met CATAPA (zie A4.2). In het kader 

van ons Internationaal Vlaanderen project zijn er wel 

plannen om hier in 2015 verdere verkennende 

gesprekken rond te voeren. 

A2: Samen met Catapa organiseren we 

een tweede vormingsweekend voor 

vormingsgevers. 

 In oktober (17-19) en december (5-7) vonden 2 

vormingsweekends voor vormers (Training the 

Trainers of T3) plaats in samenwerking met CATAPA. 

Een 15-tal jongeren nam deel aan dit traject en 

organiseren in 2015 verschillende activiteiten, 

waaronder een Masterclass rond 

grondstoffenschaarste (7-8/2). 

 

Strategische doelstelling 2 – Jongeren bouwen hun netwerk uit. 

OD 5 – Act4Change organiseert netwerkactiviteiten. 

A1: We organiseren 2 masterclasses  In juni vond Masterclass 7 plaats in het Verloren Bos 

in Lokeren (Oost-Vlaanderen); in november trokken 

we voor Masterclass 8 richting het Sint-Pauluscentrum 

in Rotselaar (Vlaams-Brabant). 

A2: Bij iedere activiteit streven we naar 

een gemengde doelgroep 

 Via een co-creatietraject bereikten we tijdens de 

Masterclass 7 en 8 een doelgroep die op zoek was 

naar een actiever traject. 

Tijdens het Knooppunt nam ICC Belgium deel, een 

organisatie van blinde en slechtziende jongeren. 

We bieden ook opnieuw beurzen voor gratis deelname 

aan de Masterclass aan, hoewel zich hier nog geen 
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deelnemers voor hebben aangemeld. 

A3: We organiseren een tweede 

Knooppunt voor Toekomstige 

Generaties. 

 In september (19-21) vond het tweede Knooppunt voor 

Toekomstige Generaties plaats in De Brink in 

Herentals. Er waren meer dan 100 jongeren en 15 

organisaties aanwezig, een sterke stijging ten opzichte 

van 2013. 

 

OD 6 – Act4Change ondersteunt mee netwerkactiviteiten van derden. 

A1: Samen met MakeSense 

organiseren we SenseDrinks. 

(toegevoegd) 

 We organiseerden een SenseDrink in Antwerpen (4/5) 

en een SenseBBQ in Gent (18/6). 

 

OD 7: Act4Change bouwt zijn extern netwerk uit. 

A1: We blijven lid van Youth for 

Exchange and Understanding, ANPED 

en Kauri. 

 Op de AV van KAURI in januari werden we volwaardig 

lid.  

A2: We blijven lid van ANPED.  ANPED is opgegaan in de European Environmental 

Board (EEB). 

A3: We worden lid van BBL.  We weren lid van BBL. In januari 2015 zaten we 

samen met het bewegings-team van BBL om de 

mogelijkheden voor samenwerking en eventuele 

noden voor ondersteuning te bespreken. 
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Strategische doelstelling 3 – Jongeren starten succesvol eigen initiatieven op.  

OD 8 - Act4Change ondersteunt 

jaarlijks 1 project dat door jongeren 

opgestart wordt. 

 Dit is nog niet gebeurd. 

 

OD 9 – Act4Change reikt hulpmiddelen aan voor jongeren met plannen. 

A1: We bieden vorming aan voor 

jongeren met ideeën 

 Dit is nog niet gebeurd. 

2015: We willen hier in 2015 een eerste stap toe 

nemen met een opleidingsdag voor toekomstige 

project- en werkgroep-coördinatoren. 

 

A2: We brengen jongeren met ideeën in 

contact met financiers. 

 Mogelijk werkt de BeeCent, een complementaire 

leermunt met netwerk-mogelijkheden die we aan het 

ontwikkelen zijn, hier faciliterend voor. 

Strategische doelstelling 4 – Organisaties werken samen rond duurzaamheid en jongeren. 

OD 10 – Act4Change faciliteert overleg en samenwerking met betrekking tot jongeren en duurzame 

ontwikkeling.  

A1: We ondersteunen Campus Zuid 

Gent 

 Campus Zuid Gent was dit jaar opnieuw succesvol. 

Wij organiseerden ook de CWTF met Luc 

Vankrunkelsven in Gent (10/3). 

 

OD 11 – Act4Change creëert een pool of trainers voor duurzame ontwikkeling 

A1: Samen met Catapa organiseren we  Zie A4.1. Voorlopig hebben we ons op dit vlak beperkt 

Opmerking [JS3]: Nog niet ingevuld 
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een vormingsweekend voor 

vormingsgevers. 

tot de samenwerking met CATAPA (zie A4.2). 

2015: In het kader van ons Internationaal Vlaanderen 

project zijn er wel plannen om hier in 2015 verdere 

verkennende gesprekken rond te voeren 

 

A2: We zoeken naar partnerorganisaties 

om een vormingspool op te zetten. 

 In oktober (17-19) en december (5-7) vonden 2 

vormingsweekends voor vormers (Training the 

Trainers of T3) plaats in samenwerking met CATAPA. 

Hieraan namen een 15-tal jongeren deel. 

 

OD 12 – Act4Change krijgt overzicht van de spelers rond jongeren en duurzaamheid. 

A1: We gaan in gesprek met relevante 

andere organisaties om zicht te krijgen 

op hun activiteiten en samenwerking te 

onderzoeken. 

 Een voorbereidende mapping van relevante 

organisaties is uitgevoerd. 

2015: We plannen ook een informeel overlegmoment 

met studenten-organisaties rond duurzame 

ontwikkeling om te onderzoeken waar mogelijke 

synergiën liggen. 

 

Strategische doelstelling 5 – Act4Change heeft een kwaliteitsvolle interne werking 

OD 13 - Act4Change heeft efficiënt functionerende structuren 

A1: We hebben efficiënte structuren.  De werking van de Raad van Bestuur wordt geregeld 

geëvalueerd en verbeterd, maar er blijven uiteraard 

nog een aantal pijnpunten waaraan wordt gewerkt. Er 

wordt gewaakt over een efficiënte vertegenwoordiging 

en samenwerking tussen de verschillende teams en 

werkgroepen enerzijds en de Raad van Bestuur 
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anderzijds. 

We verbeterden ook onze interne communicatie door 

het opstellen van een (bijna) wekelijkse interne 

nieuwsbrie 

A2: We hebben een actieve werkgroep 

Internationaal. 

 Wegens een verloop binnen de Raad van Bestuur is 

nog geen verantwoordelijke gevonden om deze 

werkgroep op te starten. 

2015: We plannen een evaluatie van onze 

internationale doelen op de RvB van maart 2015 

A3: We evalueren onze werking 

geregeld. 

 Op het Knooppunt in september werd een strategische 

oefening gehouden om de realisatie van onze 

doelstellingen te evalueren en de werkpunten voor het 

komend jaar te identificeren. 

Als vervolg hierop werd een Werkgroep 

Organisatieontwikkeling opgestart die diverse aspecten 

van onze structuur en werking onder de loep houdt en 

waar nodig concrete aanbevelingen doet aan de RvB 

en AV. 

 

OD 14: Act4Change heeft wervend en motiverend vrijwilligersbeleid. 

A1: We betrekken meer jongeren als 

vrijwilliger bij de uitbouw van de 

organisatie. 

 Het aantal vrijwilligers steeg spectaculair van 17 in 

januari naar 29 eind december, mede dankzij de 

aanwerving van een medewerker vrijwilligers-

management op 1 november. Naarmate het aandeel 

vrijwilligers buiten de Raad van Bestuur groeit, 

proberen we ook manieren uit om hen nauwer bij de 

planning binnen de organisatie te betrekken. 
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A2: We bouwen de begeleiding van 

jongeren-vrijwilligers binnen de 

organisatie verder uit.  

 Op 1 november startte Tjorven Klein als betaalde 

medewerker, voornamelijk verantwoordelijk voor 

vrijwilligersmanagement. 

A3: We organiseren jaarlijks een 

vrijwilligersdag. 

 De vrijwilligersdag vond plaats op 30 augustus te Gent. 

 

OD 15: Act4Change heeft een effectieve externe communicatie 

A1: We hebben een communicatieplan  Voor de zomer werd met enkele nieuwe aanwervingen 

een volwaardige werkgroep Communicatie opgezet 

die begonnen is met een meer gestructureerde 

aanpak van communicatie. Een aantal van deze 

vrijwilligers zijn echter opnieuw vertrokken, waardoor 

het moeilijk blijft een stabiele werkgroep communicatie 

uit te bouwen 

A2: We hebben een actieve Facebook-

pagina. 

 We hadden op 31 december 670 Facebook fans, een 

stijging van meer dan 75% sinds 1 januari (379). 

Steeds meer informatie vindt ook zijn weg naar de 

Facebook-pagina en wordt er actief verspreid door de 

fans. Vooral aankondigingen van activiteiten en foto‟s 

van activiteiten (in het bijzonder de Masterclass en het 

Knooppunt voor Toekomstige Generaties) zijn 

populair. 

2015: In de toekomst moeten we nog proberen te 

werken aan een meer constante/ gespreide stroom 

van zowel posts als engagements, dit kent momenteel 

(niet geheel onverwacht) nog grote verschillen van 

week tot week. 
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A3: Onze website geeft heldere 

informatie over onze werking. 

 De website werd in 2014 volledig vernieuwd en tijdens 

de zomer in gebruik genomen. De reacties op de 

nieuwe website, zowel intern als extern, waren enorm 

positief. 

Intussen verloopt zowat alles via de website, inclusief 

inschrijvingsformulieren.  

2015: Actiepunten voor 2015 zijn een iets 

gestroomlijndere gebruikerservaring en een 

geïntegreerde kalender met onze eigen (en externe) 

activiteiten. Dit wordt momenteel opgevangen via 

Google Calendar. 

A4: We hebben een aantrekkelijke 

huisstijl en logo 

 Bijkomende logo‟s voor onze voornaamste activiteiten 

(Masterclass, CWTF en Knooppunt) werden 

ontwikkeld in de huisstijl. Voor het nieuwe 

Internationaal Vlaanderen project „SDG Academy‟ 

werden eveneens materialen ontwikkeld. 

 

OD 16: Act4Change heeft efficiënte 

interne communicatie  

 Er werd een interne nieuwsbrief opgericht en een 

facebookgroep voor de vrijwilligers van Act4Change 

 

OD 17: Act4Change handhaaft een gezond financieel beleid 

A1: We verwerven voldoende 

inkomsten om onze activiteiten te 

kunnen financieren. 

 Subsidie-aanvragen bij VAIS (intussen Internationaal 

Vlaanderen), de Provincie Vlaams-Brabant en de 

Nationale Loterij werden goedgekeurd. 

Opmerking [JS4]: Nog aan te vullen 
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A2: We besteden onze middelen 

zuinig, efficiënt en effectief. 

 Over het algemeen besteden we onze middelen 

zuinig, efficiënt en effectief. 

A3: We bouwen een reserve op die 

minstens de kosten van 1 masterclass 

dekt. 

 Deze reserve is in het verleden reeds opgebouwd. We 

blijven inspanningen doen op onze reserve verder op 

te bouwen. 

Strategische doelstelling 6 – Act4Change draagt haar waarden uit 

OD 18 - Act4Change communiceert over haar waarden 

A1 Alle vrijwilligers binnen 

Act4Change worden op de hoogte 

gebracht van de waarden 

 Dit gebeurt nog te weinig systematisch. In de laatste 

maanden van 2014 werden ook stappen ondernomen 

om enkele basisdocumenten over Act4Change en de 

verschillende activiteiten op te stellen voor (nieuwe) 

vrijwilligers. Daarnaast zal Tjorven bij elke eerste 

vergadering van een nieuwe werkgroep of 

projectgroep aanwezig zijn om deze toe te lichten, 

samen met de praktische afspraken die binnen de 

organisatie gelden. 

 

OD 19 – Act4Change implementeert haar waarden in haar activiteiten 

A1 We toetsen bij ieder nieuw voorstel 

voor een activiteit af hoe de waarden 

binnen de activiteit kunnen 

gerealiseerd worden. 

 Gebeurt systematisch in de conceptnota die moet 

worden voorbereid ter discussie in de Raad van 

Bestuur (hoewel naleving van deze verplichting nog 

beter kan). 

A2 Tijdens het organiseren van een 

activiteit worden processtappen 

ingebouwd die het opnemen van de 

waarden binnen deze activiteiten 

 De coördinatoren van de MC zaten samen om een 

draaiboek samen te stellen om de organisatie van 

toekomstige MC‟s te ondersteunen. 

Opmerking [JS5]: nog aan te vullen 
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borgen. 

A3 Bij het evalueren van de 

activiteiten wordt beargumenteerd op 

welke wijze de waarden binnen deze 

activiteit naar voor kwamen. 

 Dit gebeurt amper. Tijdens het Knooppunt voor 

Toekomstige Generaties werd wel bekeken hoe onze 

activiteiten tegemoet komen aan onze missie en visie. 

2015: Een evaluatie van de mate waarin onze 

activiteiten hun potentieel realiseren staat nog op de 

agenda van de Werkgroep Organisatieontwikkeling. Er 

wordt binnen het vrijwilligersbeleid ook gewerkt aan 

een methodiek voor de evaluatie van onze activiteiten 

en de prestaties van de werkgroepen en 

projectgroepen. 

 

A4: We zoeken bij iedere activiteit 

naar samenwerking met andere 

organisaties. 

 De meeste activiteiten werden georganiseerd in 

samenwerking met andere organisaties. Het beste 

voorbeeld hiervan is uiteraard het Knooppunt voor 

Toekomstige Generaties, maar ook SenseDrinks, 

CWTFs en zelfs de Masterclass gebeuren vaak, en 

waar mogelijk, samen met andere organisaties. 

A5: Bij iedere activiteit staat de 

diversiteit van de doelgroep voorop. 

 Via een co-creatietraject bereikten we tijdens de 

Masterclass 7 en 8 een doelgroep die op zoek was 

naar een actiever traject. 

Tijdens het Knooppunt nam ICC Belgium deel, een 

organisatie van blinde en slechtziende jongeren. 

We bieden ook opnieuw beurzen voor gratis deelname 

aan de Masterclass aan, hoewel zich hier nog geen 

deelnemers voor hebben aangemeld. 
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