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Jaarverslag Act4Change 

Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven 

Vereniging zonder winstoogmerk 

Act4Change is lid van Bond Beter Leefmilieu, The Shift en Sociare 

We zijn trots op onze werknemer Tjorven Klein en op alle andere Act4changers: Dorien, Floor, 

Gaetan, Jasmien, Johan, Jonathan, Josefine, Julie, Karel, Karen, Katleen, Katrin, Koen, Lilli, Lotte, 

Marieke, Marijke, Marlies, Mathieu, Pepijn, Pieter-Jan, Raf, Rubis, Sara, Sebastiaan, Simon, 

Stephanie, Sylke, Tess, Vilde, Vincent, Wieke, Wijnand, Wouter en Yolan 
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Voorwoord 

2016 was een jaar van verandering. Na bijna drie jaar heeft Mathieu afscheid genomen als 

voorzitter van de raad van bestuur. Onder zijn leiding is Act4Change verder kunnen groeien van 

een vriendenkern naar een heus netwerk voor en door voortrekkers. Naast een boom in het aantal 

activiteiten in 2016, heeft deze groei er ook voor gezorgd dat we op strategisch vlak vooral aan 

onze eigen werking hebben gesleuteld. De eerste successen zijn daarvan reeds zichtbaar. 

Work4Change heeft een nieuwe dynamiek in gang gezet die ons als groep nog sterker maakt. 

Maar ook het komende jaar heeft enkele veranderingen in pacht. De afgelopen jaren hebben we 

steeds kunnen rekenen op de ondersteuning van onze beroepskracht. Eind oktober loopt ons grote 

SDG-project echter af. We moeten ons dus weer voorbereiden op kleinere subsidiepotten. 

Dat hoeft niet per se slecht te zijn. We plooien weer terug op wat al vijf jaar de spil van onze 

organisatie is: de tientallen Act4Changers die telkens weer het beste van zichzelf geven om de 

verandering in te zetten. Het geeft ons de kans om te reflecteren over onze kernactiviteiten en 

duidelijke keuzes te maken. We zijn er klaar voor! 

 

Jonathan 

voorzitter Act4Change 
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Strategie 

Risico’s 

Risico Wat? 

financiering Eind dit jaar stoppen de 

subsidies van Dienst 

Buitenlandse Zaken. 

concullega’s Steeds meer organisaties zijn 

bezig met duurzaamheid en 

transitie. Act4Change is niet 

meer de unieke speler die het 

vroeger was. (We vinden dit 

eigenlijk best wel positief) 

Einde beroepskracht Vanaf november beschikken 

we niet meer over een 

beroepskracht. 

 

Uitdagingen 

Uitdaging Wat? 

Act4Change is een 

betrouwbare partner. 

We volgen afspraken met 

externe partners nog te weinig 

op.  

Act4Change maakt duidelijke 

keuzes. 

De afgelopen jaren namen we 

soms te veel hooi op onze 

vork waardoor we niet steeds 

de kwaliteit haalden die we 

wensten. We besteedden te 

weinig aandacht aan onze 

eigen leercurve. 

Act4Change heeft een 

aantrekkelijke externe 

communicatie. 

De buitenwereld weet nog te 

weinig waar we mee bezig 

zijn. 
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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 wil een organisatie zijn waar iedereen zich veilig voelt om te creëren en te 

experimenteren. Een ecosysteem waar iedereen wederzijds van elkaar afhankelijk is en elkaars 

ideeën ondersteunt. Dit houdt in dat we geen klassiek gestructureerde organisatie zijn. We staan 

open voor ideeën en verandering. Binnen Act4Change vormen empathie en zelfs vriendschap de 

basis van de structuur. Tegelijkertijd moet je soms sterk in je schoenen staan als je nog nieuw bent. 

Het is dan niet altijd vanzelfsprekend om je eigen ideeën binnen onze organisatie te verkondigen. 

We willen verder op creatieve wijze het informele dus formaliseren. Onze structuur is geënt op hoe 

we als mens zijn, empatisch en creatief. Om innovatie en inspiratie in je DNA te hebben en 

iedereen het woord te geven is een veilig en duidelijk kader nodig. 

We zorgen er dus voor dat we een hechte gemeenschap zijn van jonge voortrekkers. 

Act4Changers ontmoeten elkaar op Vrijwilligersfora, Café4Changes, op Masterclasses. We zorgen 

er actief voor dat nieuwe enthousiastelingen Act4Changer worden. 

Samenstelling 

De samenstelling van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 5 

juni 2016. Deze bestaat uit 5 vrouwen en 3 mannen: Ann Coenen, Katleen Teck, Stephanie 

Hermant, Wijnand Stoefs, Vincent Bellinkx, Wieke van der Kroef, Karen Delvoye en wordt 

getrokken door Jonathan Saelen. 

De bestuursleden vormen de kern van Act4Change en zijn in grote mate betrokken met 

stakeholders. Ze nemen deel aan interne en externe activiteiten. 

Belangenvermenging  

Momenteel heeft de Raad van Bestuur nog geen specifiek beleid rond belangenvermenging. 

Gezien de kleine omvang van de organisatie werd dit nog niet nodig geacht. 

Evaluatie van het bestuur 

Momenteel is er nog geen specifieke evaluatieprocedure voor de Raad van Bestuur. Vanaf volgend 

jaar willen we een zelfevaluatie organiseren. 
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Kennis 

Act4Changers kunnen (een deel van) hun inschrijvingsgeld terugvragen aan de organisatie. 

Naam Cursus Wanneer Wat geleerd? Bedrag 

Jonathan MakeRoom India 2 tot 9 

oktober 

2017 

- vergadermethodieken 

- designmethodieken 

- internationale contacten 

100 

Stephanie MakeRoomIndia 2 tot 9 

oktober 

2017 

- vergadermethodieken 

- designmethodiekenµ 

- internationale contacten 

100 

Daan     

 

Stakeholders 

Om onze doelstellingen te bereiken doen we beroep op een waaier aan 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 2017 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.  

Actieve vrijwilligers 

Zij vormen de kern van Act4Change.   

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) 

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 

te laten deelnemen (met uitzondering van de discussies over personeelszaken). 
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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. In 2017 werden deze 

criteria  verder aangescherpt. 

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 2016 ontvingen waren onze drie belangrijkste financiers het Departement Buitenlandse Zaken, 

(voormalig) Departement Internationaal Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant en de Nationale 

Loterij. 

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. 

Betrokkenheid stakeholders 

Hoe worden stakeholders betrokken bij evaluatieprocessen? 

Partners 

(Assessment van de partners op basis van de criteria. 

a. of het partnerschap zich op ons doelpubliek richt. 
b. of de organisatie onze waarden deelt over duurzame ontwikkeling 
c. of de organisatie een sectoroverschrijdende visie heeft 
d. of het partnerschap het ownership van onze vrijwilligers respecteert 
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Financieel 

Act4Change bouwt bewust een financiële reserve op om minder afhankelijk te zijn van subsidies. 
Er wordt bewust naar gestreefd naar de toename van de inkomsten uit de eigen werking. 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. 

Activiteiten 

 

  Onderwerpen  Deelnemers  

Masterclass 13 ism USOS   
18-20 maart 2016  
Scoutshuis Antwerpen  

Food waste in the Food Chain  

Diabetes in Congo  

Food Dovereignty  

37 deelnemers  

Masterclass 
14 ism Vredeseilanden  
29 april – 1 mei 2016  
De Waterman  

Toekomstige landbouw- en 
voedselmodellen  

Vlaamse boeren  

Solve the food waste problem!  

43 deelnemers  

Masterclass 15 ism FSE 
netwerk  
Don Bosco Gr-Bijgaarden  
Augustus 2016  

    

Knooppunt voor Toekomstige 
Generaties 

Storytelling 

Geweldloze communicatie 

Pitching 

Akkoord van Parijs 

36 deelnemers 

Masterclass 16 ism Catapa  
Waterman Brussel  
november 2016  

Urban Agriculture  

Climate Change & Migration  

CSR (geannuleerd)   

28 deelnemers  

GenT activiteiten   ?  ? 

Samenwerking FWC   

• Coachingsessi
es   

• Learning journ
eys  

Uit verslag VlBr halen    

 


