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“De missie van Act4Change - jongeren ondersteunen die transitie mee inzetten 

- is uniek. Er wordt op hoog niveau gewerkt aan duurzaam ondernemen, en dat 

(bijna) enkel vanuit vrijwillig engagement. Het is door dit soort initiatieven dat 

Vlaanderen zich op wereldschaal kan (blijven) onderscheiden als 

duurzaamsheidsvoortrekker.  

En dat is iets om te koesteren.” 
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Van mokker naar maker 

De vele scheurtjes in onze maatschappij maken duidelijk dat er een omslag aankomt. Van burgers tot 

overheid en bedrijfsleven, steeds meer karren worden richting duurzame ontwikkeling gekeerd. In deze 

wereld in verandering, lijkt de vraag hoe men als jonge burger mee de duurzame toekomst kan maken, 

ook steeds complexer. Tegelijkertijd hebben we steeds minder tijd om tot betekenisvolle verandering te 

komen omdat we de op vele vlakken de grenzen van de draagkracht van de aarde al een heel eind 

overschreden hebben. Alle krachten in de maatschappij moeten dan ook dringend ingezet worden 

om het tij te keren. De generatie van 18- tot 35-jarigen is dé generatie die de gevolgen van ons 

onduurzame gedrag zal ondergaan, maar ook de generatie die de transitie naar een duurzamere 

maatschappij zal moeten realiseren. Met Act4Change willen we een generatie van voortrekkers 

vormen die deze transitie zal realiseren. Deze generatie kan het zich immers niet meer veroorloven 

om te mokken. Deze generatie zal de oplossingen moeten maken!  

Waarom deze aanvraag? 

Act4Change heeft zich de voorbije 7 jaar opgeworpen als een belangrijke connector tussen jonge 

voortrekkers die werk willen maken van de noodzakelijke duurzaamheidstransities. Act4Change 

verbindt, inspireert en reikt kennis aan aan jongvolwassenen die niet enkel willen mokken over de 

toekomst, maar deze ook willen maken. We geven de jongvolwassenen de kans om te ontdekken hoe 

zij een maker zijn. We zijn er immers van overtuigd dat er in ieder van ons een maker schuilt. 

De organisatie wordt gedragen door een groep sterke vrijwilligers, maar om een volgende stap in 

onze ontwikkeling te zetten, in een beperkte professionele ondersteuning en meer structurele 

financiering noodzakelijk. Zo willen we verder vorm geven aan een generatie voortrekkers die het 

verschil maken en die de nodige omslagen kan realiseren. Willen we tot betekenisvolle verandering 

komen, dan is interdisciplinaire samenwerking nodig tussen voortrekkers die samen vorm geven aan 

noodzakelijke innovatie, ondernemerzin en leiderschap. 

Op basis van onze ervaring hebben we onze kerndoelgroep vastgelegd op 18 tot 35 jaar. Onze focus 

ligt dus op jongvolwassenen, eerder dan op tieners. Ook spreken we ons publiek zowel aan in hun 

professionele hoedanigheid als in hun rol als vrijwilliger. Beide keuzes sluiten ons uit van subsidiëring 

als jeugdwerk (beperking tot 30 jaar) of sociaal-cultureel werk (vrijetijdscontext). Omwille van onze 

inhoudelijk focus, zijn we ervan overtuigd dat onze werking wel aansluit bij die van een gewestelijke 

thematische milieu- en natuurvereniging.  

Hoewel de scope van Act4Change zich niet louter beperkt tot het milieu-aspect van de noodzakelijke 

duurzaamheidstransities, is een leefbaar milieu wel de belangrijkste grens waar we tegen aan botsen. 

De ecologische invalshoek is dan ook fundamenteel binnen alles wat Act4Change doet. We zijn er 

dan ook sterk van overtuigd dat we substantieel bijdragen tot de doelstellingen van de subsidiegever.   

 

Veel leesgenot, 

Jonathan Saelen  

voorzitter Act4Change  
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TOTSTANDKOMING 

PLAN VAN AANPAK 

Het plan van aanpak dat voor u ligt werd op organisatiebrede wijze opgesteld. Tijdens de 

voorbereiding werden zoveel mogelijk vrijwilligers binnen de organisatie betrokken op talrijke 

manieren. Dit werd getrokken door een ad hoc werkgroep waarvoor een algemene oproep werd 

gedaan. Bij de start van het schrijfproces werd een tweede oproep gedaan waarop nieuwe vrijwilligers 

bij de ad hoc werkgroep aansloten. In totaal werkten 21 vrijwilligers het concept mee uit, de 

schrijfgroep bestond uit 5 vrijwilligers. De aanvraag werd ten slotte goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur van Act4Change op 29 januari 2018. 

Bij de ontwikkeling van de organisatie en de het opstellen van dit plan van aanpak werden onder 

andere het boek ‘Van missie naar praktijk’ (van Socius en de Ambrassade) en de Impactwizard van 

de Sociale Innovatiefabriek gebruikt. Daarnaast werd kennis en expertise opgedaan door de opleiding 

TheoryU, van Prof. Dr. Otto Scharmer (MIT, USA) en verschillende boeken, o.a. ‘Holacracy’ van Brian 

Robertson en ‘Reinventing Organizations’ van Frederik Laloux. 

Missie & visie 

De afgelopen jaren groeide Act4Change uit van een organisatie ontstaan uit de wilde ideeën van 

enkele geëngageerde vrienden tot een hechte groep jongeren die met hun activiteiten jaarlijks meer 

dan 100 voortrekkers samenbrengen en inhoudelijke verdieping bieden. Deze groei zorgde ervoor 

dat oorspronkelijke missie en visie werd scherpgesteld. De eerste steen in dit bouwproces was het 

vrijwilligersweekend van juni 2016, waarbij ‘de droom’-methodologie gebruikt werden om de 

veranderende visie en missie helder te maken en uit te werken op welke doelstellingen de organisatie 

in de toekomst inzet. De maanden nadien werden de waarden ook weerspiegeld op de website en 

meer en meer in onze werking. Gedurende deze periode werd de missie en visie op verschillende 

manieren afgetoetst bij vrijwilligers. 

Verzamelen van gegevens 

Op 10 september 2017 werd een focusgesprek gehouden met zes nieuwe en oude vrijwilligers. Met 

het focusgesprek wilden we te weten komen welke mate Act4Change haar vrijwilligers heeft kunnen 

versterken en wilden we van hen horen wat zij verwachten van de organisatie. Meer dan de helft van 

de deelnemers aan het focusgesprek gaven aan dat ze hun vaardigheden bij Act4Change hebben 

kunnen versterken. Iedereen was het ermee eens dat ze sinds hun lidmaatschap bij Act4Change 

meer nieuwe ideeën hadden dan voorheen. De focusgroep bevestigde dat Act4Change een plaats 

moet en settings moet creëren waar jongeren nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen.  
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De intrinsieke motivatie die bij iedere deelnemer van de focusgroep terugkwam, was de wil om impact 

te hebben op de samenleving en een steentje bij te dragen aan duurzame verandering. De sterkte 

van Act4Change vonden ze het vertalen van die ambitie naar praktische activiteiten. Er zijn ook 

vrijwilligers die bij Act4Change terecht komen omdat ze ideeën hebben waarvoor ze een omkadering 

zoeken en ondersteuning om die ideeën te kunnen uitvoeren. Act4Change biedt een netwerk aan 

waarin partners en partnerorganisaties gevonden kunnen worden om projecten uit te voeren, kennis 

en advies over mogelijke financieringsbronnen en een strategische toetssteen om ideeën uit te 

werken tot sterke projecten.  

Tot slot werd op de raad van bestuur van 2 oktober 2017 een kwalitatieve gegevensverzameling 

gedaan aan de hand van het 7-S Model van McKinsey. Zeven parameters werden gebruik als een 

refentiekader om een beeld te krijgen van de huidige positie van de organisatie. Deze parameters zijn 

de aanwezig competenties, de belissingsstructuur, de gemeenschappelijke waarden, de 

organisatiecultuur, de strategie, manier van werken en personeelsbeleid. De resultaten van deze 

bevragingen werden meegenomen om tot een herformulering te komen van de strategische 

doelstellingen. 

Doelstellingen formuleren 

Begin december werd een werkgroep opgericht die bestond uit bestuursleden en vrijwilligers. Hiertoe 

werd een algemene oproep gedaan. Deze groep verwerkte de verzamelde gegevens tot een 

strategie. Op basis van het resultaat werd een schrijfgroep samengesteld die de verdere uitwerking 

van het dossier op zich nam. Om de impact van de strategische doelstellingen te vergroten werd 

gebruik gemaakt van de Impactwizard van de Sociale Innovatiefabriek 

Tenslotte werd op de bestuursraad van 29 januari 2017 de aanvraag goedgekeurd. Op deze 

bestuursraad werden alle vrijwilligers uitgenodigd. 
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MISSIE, VISIE & 

WAARDEN 

Missie 

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 

systeemverandering te komen zijn innovatie, ondernemerschap en leiderschap cruciaal. 

Maatschappelijke uitdaging 

De ecologische uitdagingen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, ontbossing, lucht, 

bodem en waterverontreiniging zijn het gevolg van onze huidige maatschappelijke systemen zoals 

o.a. de voedselketen, energieketen, transport, materialenkringloop, ruimtelijke ordening en sociale 

organisatie. Dit zijn ‘wicked problems’, complexe systeemproblemen waar de oplossing nog niet voor 

gekend is, noch waarvoor een eenduidige oplossing bestaat. Act4Change wil capaciteit bij burgers 

en organisaties versterken om tot oplossingen te komen. We bieden inzichten over duurzaamheid en 

systeemdenken, leiderschapsvaardigheden en een netwerk waarmee ze maatschappelijke systemen 

kunnen herkennen, doorgronden en veranderen. 

Visie 

Act4Change is een broedplek voor duurzame projecten gedreven door en voor jonge voortrekkers. 

Act4Change wil van voor lopen in de verandering door samen met deze jonge voortrekkers de kritieke 

massa te vormen die de verandering inzet. We doen dit onder meer door netwerk-, leer- en 

groeikansen te bieden aan jongeren, innovatieve initiatieven van jongeren te ondersteunen en 

samenwerking tussen organisaties te stimuleren. 

Waarden 

Al onze activiteiten kaderen binnen vier waarden: duurzaamheid, empowerment, openheid en 

diversiteit, en het creëren van een veilige thuishaven. 

● Duurzaamheid: Wij engageren ons voor een duurzame omgeving met respect voor ieders 

recht. Wij staan voor een rechtvaardige wereld waarin de toekomstige generaties ons 

uitgangspunt zijn. Vrijwilligers vormen het hart van onze duurzame waarde. 
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● Leiderschap: We geloven dat in elke jongere een voortrekker schuilt. We creëren een 

groeimentaliteit bij jonge voortrekkers door 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.  

● Openheid: We staan open voor alle 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. 

● Veilige thuishaven: Binnen Act4Change creëren we een veilig klimaat waar we 

experimenteren en er plaats is voor ieders stem. Door nieuwe vormen te ontwikkelen, uit te 

testen, te proberen, te falen, opnieuw te proberen en dan simpelweg beter te falen. Met iedere 

stap iets dichter te komen tot een mogelijke oplossing. We vieren onze successen en ook ons 

falen. 

● Samenwerking: Act4Change probeert waar het kan zo veel mogelijk constructief samen te 

werken met andere organisaties. Samenwerking zorgt voor kruisbestuiving, een bredere 

gedragenheid, economisch gebruik van kennis, financiële middelen, communicatiekanalen en 

tijd. Ook binnen Act4Change speelt co-creatie en samenwerking tussen vrijwilligers en 

werkgroepen een sleutelrol. 

Doelgroep 

Door de generatie die de macht heeft te confronteren met de opkomende generatie willen we de 

gevestigde opinies en stemmen confronteren met nieuwe inzichten. Door jonge voortrekkers 

inhoudelijk te vormen en hen netwerken te laten opbouwen, hopen we dat zij hun engagement met 

meer enthousiasme en impact zullen vormgeven en zo structurele veranderingen zullen realiseren. 

Onze doelgroep voor dit project zijn jonge voortrekkers (18 tot 35 jaar) voor duurzame ontwikkeling 

in Vlaanderen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor een diverse deelnemersgroep: zowel 

ondernemers, onderzoekers, studenten, ambtenaren, werknemers,  politici… worden uitgenodigd. In 

deze aanvraag gebruiken we dan ook de termen jongeren en jonge voortrekkers om de doelgroep 

aan te halen. 
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BESCHRIJVING VAN 

DE ORGANISATIE 

Wat is Act4Change? 

Act4Change is een veilige broedplek voor jonge voortrekkers die willen bijdragen aan de transitie 

naar een duurzame samenleving. We groeien samen zodat we de transitie richting duurzame 

toekomst maken. Wij brengen de makers van vandaag samen. Wij maken van mokkers makers. Wij 

doen dit door te verbinden, te inspireren, door kennis en skills aan te reiken.  

Act4Change draait volledig op jonge helden en heldinnen, die hun tijd kosteloos inzetten om een 

leefbare toekomst te maken. Zij zijn de kracht die van Act4Change een broedplek van duurzame 

projecten maakt.  

Door onze ervaring hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd en eigen methodieken ontwikkeld. 

Act4Change wordt gedreven door zijn community. Het succes hiervan blijkt duidelijk uit de 

terugkerende deelnemers en succesvolle projecten die we reeds ondersteunden zoals Faro360, 

Foodwin, JustHazel, WoWFood, Atopia en Generation T.  

Geschiedenis 

Act4Change werd opgericht in 2011. Tot eind 2014 werkte de vereniging volledig op vrijwilligers. In 

2014 ontving Act4Change projectsubsidies van de Vlaamse Overheid voor een educatieproject in het 

kader van de Sustainable Development Goals. Dankzij deze subsidies hebben we een 

vrijwilligersmanager kunnen aanwerven die ons tot eind 2017 heeft bijgestaan met het werven en 

ondersteunen van vrijwilligers. Act4Change is dus steeds een organisatie gebleven die door haar 

vrijwilligers werd gestuurd. 

De afgelopen jaren zijn we geëvolueerd van een organisatie die jongeren wil samenbrengen en 

kritisch wil laten nadenken tot een organisatie die jongeren wil aanzetten tot actie. De voorbije jaren 

bouwden we ervaring op in co-creatie en action learning trajecten rond o.a. milieuthema’s, de 

Sustainable Development Goals en community entrepreneurship. Action learning is een methode 

waarbij jongeren leren door te doen en mee te denken over een actie. Waar dikwijls wordt ingezet op 

klassieke kennisoverdracht over de milieuthema’s (bewustwording als vorm van educatie), gaat 

Act4Change een stap verder. Door Action Learning trajecten aan te bieden zetten we onze doelgroep 

aan tot impact op hun omgeving. Anders gezegd, we willen jongeren empoweren om een duurzame 

toekomst te maken. 
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Activiteiten 

Masterclass voor Duurzame Ontwikkeling 

Masterclasses voor Duurzame Ontwikkeling zijn de meest succesvolle methodiek van Act4Change. 

Het is een weekendformat waarbij meestal zo’n 40 individulee jongeren met diverse achtergronden 

samenkomen om te netwerken en zich te verdiepen in verschillende aspecten van duurzame 

ontwikkeling. Sinds de oprichting van Act4Change zijn er een 30-tal dergelijke Masterclasses 

georganiseerd in diverse varianten. Act4Change nam de lead voor een 16-tal edities, in 4 edities nam 

de Antwerpse Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking de lead, in 3 edities Catapa, 

1 editie organiseerden we samen met Vredeseilanden en 1 met FoodWIN. De voorbije jaren 

organiseerden we ook 2 masterclasses for social entrepreneurship, waarbij we sociale ondernemers 

hielpen een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van hun onderneming. Ten slotte hielpen we 

de Nederlandse organisatie Young&Fair om een vergelijkbaar concept te implementeren. Ook daar 

staan er inmiddels 5 edities op de teller.  

Knooppunt voor Toekomstige Generaties 

Naast het samenbrengen van individuele jongeren, bleek het ook al snel zinvol om organisaties met 

elkaar in contact te brengen. Vanuit deze vaststelling werd het Knooppunt voor Toekomstige 

Generaties uitgewerkt. Tijdens zo’n weekend komen diverse organisaties samen voor workshops en 

uitwisseling. Zo zijn het niet alleen de trekkers en verantwoordelijken externe relaties die elkaar leren 

kennen, maar ook de andere leden. Dit verankert de relaties tussen de verschillende organisaties en 

draagt bij tot het ontwikkelen van gemeenschappelijke initiatieven. Sinds 5 jaar wordt er jaarlijks een 

dergelijk weekend georganiseerd, met in het meest succesvolle jaar meer dan 100 deelnemers. 

Coffees with the Future 

Vanuit de vaststelling dat actieve jongeren zich niet altijd een volledig weekend kunnen vrijmaken, 

werden er de voorbije jaren ook geregeld Coffees with the Future georganiseerd. Dit zijn 

salongesprekken waarin een inspirerende spreker in gesprek gaat met een kleine groep van 

geëngageerde jongeren. We slaagden erin om topsprekers te programmeren zoals Olivier De 

Schutter, Jean-Pascal Van Yperseele, Bernard Lietaer en toenmalig Europees Commisaris voor 

Klimaatactie Connie Hedegaard. 

Intensieve trainingstrajecten 

Act4Change speelde de voorbije jaren ook een actieve rol in het opzetten van langdurigere 

trainingstrajecten, zoals the Future Food Academy, waarin we gedurende een half jaar werkten rond 

de transitie naar meer plantaardige voeding en het CEAL project, waarin we gedurende 2 jaar rond 

community entrepreneurship werkten in een Europees consortium en met een succesvol pilootproject 

in de achtergestelde Gentse wijk de Muide. 

Generation T 

Generation T is een project dat Act4change, samen met duurzaamheidsnetwerk The Shift is gestart 

in 2015. Bij de eerste editie werden 100 jongeren geselecteerd die voortrekkers zijn van een 

duurzame samenleving. De afgelopen jaren is het netwerk gegroeid tot meer dan 300 jongeren. De 

partners brengen deze jongeren samen in een lerend netwerk 'Generation T' waarvoor beide partners 

samen verschillende activiteiten organiseren. Door een sterke community te bouwen ontstaan er veel 

nieuwe connecties en samenwerkingsverbanden.  
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Beslissingsstructuur 

 

Act4Change is een zelfsturende organisatie. Act4Changers leggen verantwoording af aan elkaar en 

stellen het kernteam periodiek op de hoogte van hun resultaten. Deze resultaten werden door de 

kerngroep overeengekomen met de werk- en projectgroepen, zodat het team de verantwoordelijkheid 

kan en wil nemen dus aangesproken kan worden op die resultaten. Deze resultaten zijn een vertaling 

van de strategische en operationele doelen op het niveau van de werk- en projectgroepen. De kern 

bewaakt het financiële overzicht en beslist welke budgetten beschikbaar zijn voor het halen van 

resultaten. 

Binnen Act4Change legt het kernteam in duidelijke kaders de organisatiewerking vast. Ze ontstaan 

en veranderen in samenspraak met de werk- en projectgroepen. Op deze manier hebben ze 

beslissingsruimte om in te spelen op de actualiteit en specifieke situaties waarmee zij geconfronteerd 

worden. 

De kaders zijn deels voorgeschreven, deels onderhandelbaar. Enerzijds hanteert Act4Change een 

‘vast’ kader dat niet onderhandelbaar is. Anderzijds is er een onderhandelbaar kader waarin de 

resultaten van het team bepaald worden en de werkwijze van de werk- en projectgroep wordt 

besproken. Binnen deze kaders worden de SMART doelen en business cases van de projecten 
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vastgelegd. 

Elk team wordt begeleid door een coach, die binnen Act4Change reeds de nodige ervaring heeft 

opgedaan. Deze ondersteunt het team en staat hen met raad en daad bij. 

Dagelijkse werking 

Het vrijwilligersforum 

Het vrijwilligersforum komt minstens jaarlijks samen in zijn rol van de Algemene Vergadering. De AV 

heeft de bevoegdheden die door de wetgeving exclusief aan hen zijn toegewezen waarvan de 

voornaamste het wijzigen van de statuten en het benoemen en afzetten van bestuurders zijn. Jaarlijks 

wordt er ook een vrijwilligersweekend georganiseerd waarin de werking wordt geëvalueerd en de 

strategie van het komende jaar wordt utigewerkt. 

Tenslotte komen de vrijwilligers maandelijks samen tijdens Work4Change waar men concreet aan de 

slag gaat aan de uitgestippelde strategiën en activiteiten. 

Het kernteam 

De kerngroep waakt over de uitvoering van de missie en de visie. 

● Coördinatie de dagelijkse werking van Act4Change 

● Waken over het behalen van de strategische en operationale doelstellingen  

● Vastleggen werkingskaders 

● Goedkeuring projecten  

● Ondersteuning werk- en projectgroepen 

● Uitvoering kerntaken Act4Change 

Werk- en projectgroepen 

Werkgroep financiën zet de financiële doelstellingen om in een financieel plan. Samen met de 

medewerker volgen ze de boekhouding en rapportage op. Zij bieden werkgroepen en de kerngroep 

ondersteuning in budgetbeheer. De Werkgroep vrijwilligersmanagement zet doelstellingen inzake 

vrijwilligers om in een vrijwilligersplan. Zij werven vrijwilligers aan, volgen hen op en zijn hun 

aanspreekpunt. De resultaten die de verschillende projectgroepen moeten behalen liggen vast in de 

het projectcanvas en de werkingskaders. De voornaamste projectgroepen van Act4Change zijn de 

projectgroep Generation-T, de projectgroep Masterclass en de projectgroep Burning Change. 

Ons bereik 

Act4Change heeft een ledenbestand van 117 leden. Van deze groep zijn 43 vrijwilligers actief. Ze 

werken mee aan één bepaalde activiteit of nemen een groter engagement op zich. Een twintigtal 

vrijwilligers zijn zeer actief en vormen de motor van de organisatie. Dit zijn vrijwilligers die maandelijks 

samen komen op een work4change, Raad van Bestuur of werkgroep om samen de komende 

activiteiten voor te bereiden, om financiering te zoeken of om de dagelijkse werking (communicatie, 

vrijwilligersmanagement, boekhouding, …) te beheren.  
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In de periode van 2011 t.e.m. 2017 organiseerde Act4Change als basisaanbod 34 activiteiten 

waarmee in totaal meer dan 1270 jongeren in Vlaanderen werden bereikt. Daarnaast organiseerde 

we nog vele ad hoc activiteiten en internationale uitwisselingen waarvan de cijfers hier niet zijn in 

opgenomen. 

Periode 2011 – 2017 aantal bereik 

conferenties 'You(th) for SDG's' 2 126 

Masterclass for Social Entrepreneurship 6 185 

Masterclass for Sustainable Development 10 467 

Coffee with the Future 10 114 

Knooppunt voor Toekomstige Generaties 5 266 

CEAL Festival 1 112 

TOTAAL 34 1270 

 

Eind oktober 2017 had Act4Change 102 actieve leden in haar Facebookgroep. Deze groep is bedoeld 

voor vrijwilligers van Act4Change. Hier kunnen ze op een heel toegankelijke en snelle manier met 

elkaar communiceren. Dit kan gaan over activiteiten, het aftoetsen van ideeën, of het delen van 

interessante artikels, filmpjes, … . 

 

Naast de Facebookgroep, heeft Act4Change ook een Facebookpagina die gevolgd wordt door bijna 

1600 mensen. Deze pagina gebruikt Act4Change voor haar externe communicatie.  
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Ongeveer 6 keer per jaar verstuurt Act4Change een nieuwsbrief naar 1581 geïnteresseerden die zich 

hiervoor registreerden.  

De Facebookpagina van Act4Change bereikt hoofdzakelijk Vlaamse jongeren tussen de 25 en 34 

jaar. Dat is precies de doelgroep die Act4Change voor ogen heeft. 

 

 

Act4Change heeft samen met The Shift het netwerk van jonge voortrekkers voor duurzame 

ontwikkeling Generation T opgericht. Intussen zijn zo’n 300 inspirerende Belgisch jongeren lid van dit 

netwerk. De Vlaamse leden van het Generation T-netwerk zitten verspreid over heel Vlaanderen, 

maar concentreren zich vooral in de steden Brussel, Antwerpen en Gent. 
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POSITIONERING VAN 

DE ORGANISATIE 

Reden tot mokken? 

De ecologische uitdagingen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, ontbossing, lucht, 

bodem en waterverontreiniging zijn het gevolg van onze huidige maatschappelijke systemen zoals 

o.a. de voedselketen, energieketen, transport, materialenkringloop, ruimtelijke ordening en sociale 

organisatie. Dit zijn ‘wicked problems’, complexe systeemproblemen waar de oplossing nog niet voor 

gekend is, noch waarvoor een eenduidige oplossing bestaat.1 

De figuur linksonder toont de verandering van menselijke activiteit van 1750 tot 2000, de figuur 

rechtsonder reactie van het globale ecosysteem aarde.2 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

1 Zie http://systemslearning.org/c1-page-5/ of  

2 W. Steffen, W. Broadgate, L Deutsch, O. Gaffney and C. Ludwig (2015), The Trajectory  of the Antrhopocene: 

the Great Acceleration, The Anthropocene Review. 

http://systemslearning.org/c1-page-5/
http://systemslearning.org/c1-page-5/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin_framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin_framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin_framework
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Zoals de bovenstaande figuren duiden, is onze huidige economie gebaseerd op een voedselsysteem, 

energiesysteem, transportsysteem, materiaalkringlopen, stedelijke systemen, etc. die een 

ecologische crisis veroorzaken.3 Alle verschillende maatschappelijke actoren zoals de overheden, 

bedrijven, sociale partners, individuele burgers, onderwijsinstellingen en financiële instellingen zijn 

georganiseerd rond dit maatschappelijk of socio-technische regime.4 Het huidige voedselsysteem is 

bijvoorbeeld vormgegeven op het gebruik van fossiele grondstoffen voor meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen, maar ook voor de vele voedselkilometers. Het transportsysteem is opgebouwd 

rond de auto (met verbrandingsmotor) die afhankelijk is van grondstoffen en een openbare ordening 

en fiscaal systeem met zich meebrengt met negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en 

bedrijfsorganisatie. De geglobaliseerde economie die mogelijk is gemaakt door de scheepvaart en de 

luchtvaart zijn quasi volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. 

Om uit deze sociale en ecologische crisis te geraken, hebben we systeemverandering nodig naar een 

rechtvaardige maatschappelijke en economische ordening die de grenzen van de lokale en globale 

ecosystemen volledig respecteert. 

Hoe kan zulke systeemverandering plaatsvinden? 

Dit zal vooral gebeuren door sociale innovatie. Volgens onderzoekers van INSCOPE Rotterdam is 

75% van innovatie bepaald door maatschappelijke innovatie en maar 25% technologische innovatie 

                                                

 

3 Steffen, Will, et al. "Planetary boundaries: Guiding human development on a changing 

planet." Science 347.6223 (2015): 1259855. 

4 Loorbach, Derk. "To transition! Governance panarchy in the new transformation." Inaugural Address; Erasmus 

University Rotterdam: Rotterdam, The Netherlands (2014). 



22 

 

 Act4Change zet daarom in het op sociale innovatie betekent door het verbeteren van sociale 

mechanismen zoals organisatievormen, beslissingsmechanismen en business modellen. 

Wat willen we bereiken? 

De transitie naar een nieuw systeem verloopt op verschillende niveaus. De maatschappelijke 

uitdaging die Act4Change wil aanpakken is de transitie versnellen door mentaliteitswijziging op het 

individuele en sociale innovatie op organisatieniveau te stimuleren.5: Act4Change doet dit door van 

voor te lopen in de verandering naar een duurzame samenleving door samen met deze jonge 

voortrekkers de kritiesche massa te vormen die de verandering inzet. We zijn een broedplek voor 

jongeren en organisaties die op zoek gaan naar innovatieve antwoorden op de maatschappelijke 

uitdagingen van vandaag en morgen. Daarbij geeft Act4Change individuele jongeren, sociale intra- 

en entrepreneurs die verandering kunnen teweegbrengen in organisaties, inzichten over 

duurzaamheid en systeemdenken zodat ze de verschillende maatschappelijke systemen kunnen 

herkennen, doorgronden en veranderen. Specifiek richt Act4Change zich op sociale innovatie in de 

niche met als doel op een nieuwe milieuvriendelijke organisaties en maatschappij systemen 

op te bouwen (zie figuur Multilevel Perspective on Social Transitions6). 

 

                                                

 

5 Rotmans omschrijft drie niveaus waarop de transitie moet plaatsvinden: het maatschappelijke, het 

organisationele en individuele niveau. Rotmans, J, De Omwenteling, AP, 2017 

6 Geels, F. W., & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy, 36(3), 399-

417 
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Wie zijn deze jonge changemakers dan? 

Onze doelgroep zijn jongeren tussen de 18-35 jaar die in Vlaanderen actief zijn als student, 

ondernemer, werknemer in zowel de bedrijfswereld als de non-profit sector, ambtenaar, academicus 

of kunstenaar. Act4Change is opgericht vanuit de vaststelling dat in de profit-sector veel geïnvesteerd 

wordt in Young Potentials. Traineeships, opleidingen, MBA-programma’s, tutoring, netwerken en 

dergelijke meer zorgen ervoor dat jongeren met potentieel snel een netwerk opbouwen en kunnen 

doorgroeien naar functies waarin ze verantwoordelijkheid krijgen en mee vormgeven aan het beleid 

van hun bedrijf. 

Voor jongeren die met duurzaamheid bezig zijn, of het nu betaald of vrijwillig is, bestaan veel minder 

initiatieven om hen klaar te stomen voor een verantwoordelijke functie en om snel een network op te 

bouwen. Toch is ook in deze sectoren goed opgeleid leiderschap cruciaal 

om de nodige veranderingen in onze maatschappij te kunnen verwezenlijken. 

Act4Change wil een bijdrage leveren tot het creëren van een aanbod van leer- en netwerkkansen 

voor de doelgroep van young potentials, of ‘jonge voortrekkers voor duurzame ontwikkeling’ zoals 

wij ze noemen. We zetten hierbij steeds in op het creëren van een community die jongeren met 

ondernemingszin samenbrengt, over de verschillende sectoren heen.  

Op basis van onze ervaring hebben we onze kerndoelgroep vastgelegd op 18 tot 35 jaar. We spreken 

een doelgroep aan die actie wil en kan ondernemen. Hoewel de meest actieve voortrekkers dit al 

doen in het secundair onderwijs, starten jongeren vaak tijdens hun studietijd hun eerste eigen 

projecten op of engageren ze zich sterker binnen organisaties. Deze jongeren brengen we in contact 

met mensen die al (enkele jaren) aan het werk zijn. Cruciaal om een goede mix te bereiken, is echter 

om ook voortrekkers te betrekken die al concrete resultaten hebben bereikt. Hen vinden we vooral in 

de leeftijdsgroep tussen 26-27 en 35 jaar. Onze focus ligt dus op jongvolwassenen, eerder dan op 

tieners. Ook spreken we ons publiek zowel aan in hun professionele hoedanigheid als in hun rol als 
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vrijwilliger. Beide keuzes sluiten ons uit van subsidiëring als jeugdwerk (beperking tot 30 jaar) of 

sociaal-cultureel werk (vrijetijdscontext). Omwille van onze inhoudelijk focus, zijn we ervan overtuigd 

dat onze werking wel aansluit bij die van een gewestelijke thematische milieu- en natuurvereniging.  

Binnen onze doelgroep onderscheiden we twee subgroepen: 

o Van mokkers naar makers7: De jongeren die graag een leidende rol willen opnemen in het 

verduurzamen van hun professionele- en leefomgeving, maar nog niet exact weten waar te 

beginnen, het juiste netwerk nog niet hebben of nog niet over de juiste kennis en vaardigheden 

beschikken. We denken hieraan aan de jong afgestudeerden die de wereld willen veranderen, 

maar niet meteen de plaats vinden, als werknemer of vrijwilliger, waar ze dit kunnen doen. 

o Makers: De jongeren die reeds leiderschap en initiatief ontplooien. Zij starten organisaties, 

initiatieven of activiteiten die niche-innovaties rond duurzame systemen ontwikkelen of 

versnellen. Ook zij kunnen nog ondersteuning en netwerk gebruiken. 

Ook werken we met organisaties die de verduurzaming van onze maatschappij als doel hebben en 

waarin zowel mokkers als makers actief zijn. Door het ondersteunen van deze organisaties en het 

creëren van institutioneel netwerk tussen deze organisaties bereiken en versterken we tevens onze 

twee doelgroepen. Ook proberen we andere organisaties, bedrijven, overheden en 

onderwijsinstellingen te inspireren en uit te dagen door ze in contact te brengen met makers. Dit 

via onze partners zoals bijvoorbeeld Rikolto/Vredeseilanden en the Shift.  

 

                                                

 

7 Kortweg ‘mokkers’. 
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Hoe bereiken we die? 

Act4Change bouwt verder op de huidige communicatiestrategie met twee sporen:  

1. Het sneeuwbaleffect waarbij zowel de deelnemers van onze activiteiten en het netwerk en 

onze eigen vrijwilligers sterk aangezet worden om  

1. te communiceren over het de activiteiten zelf en over ideeën en projecten die uit de 

activiteiten komen. 

2. hun eigen netwerk te mobiliseren. 

2. Gerichte strategische communicatie via sociale media, nieuwsbrieven en het gebruik van 

de pers naar bepaalde doelpublieken zoals studenten, ondernemers, activisten. Hierbij 

gebruiken we zowel onze eigen communicatiekanalen als die van partnerorganisaties. 

Act4Change maakt ook communicatie op lange termijn mogelijk tussen ‘alumni’ en netwerkleden 

door facebookgroepen, whatsappgroepen en maillijsten te faciliteren. 

Rollen, methodes en functies 

Act4Change neemt de rol van facilitator en creëert een veilige ruimte waar deze jongeren zichzelf 

kunnen ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak door het organiseren van momenten, 

weekends, avonden en dagactiviteiten rond duurzaamheid. We focussen op vier methodieken. Deze 

vind je in onderstaande tabel terug, samen met concrete tools en kaders die we reeds gebruiken of 

zelf mee hebben ontwikkeld 

Methodiek Wat? Tools 

Co-creatie deelnemers ontwikkelen nieuwe business 
modellen, innovatieve activiteiten en 
organisaties  

Masterclass Duurzaam 

Ondernemen, Google Sprint, 

Gamestormming, 

Makestorming, Oasis Game 

Inspiratie deelnemers kunnen inspirerende 
innovatoren en organisaties leren kennen 

Open Spaces, Creative Habits  

Groeien deelnemers leggen individuele 
leertrajecten af 

Masterclass voor Duurzame 

Ontwikkeling, CEAL-methode 

(Community Entrepreneurship 

Action Learning) 

Lerend netwerk deelnemers komen in interactie met 
andere changemakers, maar ook 
bedrijven en organisaties die met 
duurzaamheid bezig zijn waardoor peer 
to peer-learning ontstaat 

Speed dating, Creative Habits, 

Social Choreography 

 

Voor al deze momenten maken we gebruik van facilitatie- en leermethodieken en ontwikkelen we 

op basis van de erkende duurzaamheidscompetenties. Wiek omschrijft vijf 
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duurzaamheidscompetenties in een transitiepad: systeemdenken; anticipatorisch denken; 

normatieve, competentie; strategische competentie; en interpersoonlijke competentie. Vertrekkende 

vanuit de huidige situatie, moet er op een bepaald moment een interventiepunt komen, dat zal 

bepalen of we in een duurzame richting evolueren, dan wel opteren voor een ‘business-as-usual’ 

aanpak binnen het huidige systeem. 

 

 

Eigen vrijwilligers 

Voor de eigen vrijwilligers biedt Act4Change ook een leertraject aan. Jongeren kunnen door vrijwilliger 

te worden bij Act4Change, groeien in hun competenties. 

- Methodieken aanleren: De organisatie heeft in de afgelopen jaren expertise opgebouwd in 

het organiseren en faciliteren van netwerkmomenten, ondernemerschapstrajecten, 

inspirationele avonden en kennis. 

- Ervaring en kennis opdoen: zowel inhoudelijk als vaardigheden 

- Netwerk uitbouwen: met jongeren, organisaties en bedrijven 

Verhouding met landschap 

Act4Change kan op projectmatige basis sterk samenwerken met andere spelers in Vlaanderen, maar 

vervult een unieke rol in haar positionering tussen individuen en organisaties uit verschillende 

sectoren en met haar focus op changemakers rond duurzaamheid en milieu. 

• De brede thematische focus zorgt voor kruisbestuiving en een systemische kijk. We delen 

bijvoorbeeld met FOODWIN de educatieve benadering, maar kijken breder dan enkel 

voedselinnovatie.  

• Tegenover de bestaande social business incubators zoals de Climate-Kic Greenhouse (in 

NL) en I-propeller, is Act4Change de tussenstap en fungeren we als pre-business incubator. 

Zij zijn enkel sterk gericht op het uitdiepen van nieuwe bedrijfsmodellen. De sociale 

innovatiefabriek verstrekt eerstelijnsinformatie.  

• Make Sense Belgium en Goodplanet Belgium lijken het dichtste bij Act4Change te staan zowel 

qua doelgroep als activiteiten. Make Sense heeft minder een milieufocus en zijn voornamelijk 

op business modellen gericht. Goodplanet heeft als doelgroep kinderen en jongeren die jonger 

zijn dan de Act4Change doelgroep. Op vlak van educatie en methodologie werken we graag 

met beide samen.  
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• Tegenover de hoger onderwijs, vervult Act4Change een aanvullende en opvolgende rol 

waarin we leiderschapontwikkeling en duurzaamheidsinzichten een stap verder brengen.  

• Het Act4Change netwerk overspant zowel studenten, ambtenaren, ondernemers, 

werknemers, academici, kunstenaars, activitisten, non-profit. We kennen geen andere 

organisatie met duurzaamheidsfocus die dit doet binnen onze doelgroep. Het Generation T 

netwerk is ook uniek in zijn vorm in Vlaanderen en bij uitbreiding België. Wel zijn er andere 

netwerken waarmee Act4Change voeling mee kan zoeken zoals Climate-Kic alumni België, 

Climate Express, Futureproofed (Broederlijk Delen), Vlaamse Jeugdraad of 

studentennetwerken zoals UGent1010, AIESEC en USOS. 

• Qua action learning trajecten met focus op milieu en duurzaamheid zijn er weinig 

organisaties die dit ook doet buiten universiteitscontext voor individuen. Aan de KUL bestaat 

bijvoorbeeld Academics for Development en Humasol die met sterke noord-zuid focus 

trajecten organiseren voor KUL-studenten. Organisaties zoals BBL en Arbeid & Milieu hebben 

met zulke trajecten eerder bedrijven, overheden of non-profit organsiaties als doelgroep. 

• In de ondersteuning en het creëren van een netwerk voor kleine, opstartende 

milieuorganisaties binnen de doelgroep staan we nog voor BBL en the Shift die enkel meer 

mature organisaties kunnen ondersteunen. Beginnende studentenclubs zoals Uact, STUOS, 

Academics for Development of stadslabo Atopia kunnen via Act4Change een stap zetten. 

Act4Change heeft het expliciet doel om al deze spelers samen te brengen op onze netwerkmomenten 

en een brugfunctie tussen deze organisaties te spelen (zie OD 2.4). 
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STREEFBEELD & 

GROEISCENARIO 

Uitbouw van expertise 

De komende jaren willen we Act4Change op een professionele, flexibele, organische en impactvolle 

manier verder uitbouwen. Een geëngageerd team, waar Act4Changers verantwoordelijkheid krijgen 

en nemen, waar de rol van iedereen duidelijk bepaald is en waar je alle kansen krijgt om te groeien. 

We willen de huidige expertise en kennis bewaren door in te zetten op een traject dat als doel heeft 

onze interne werking te optimaliseren zodat onze strategische doelstellingen vertaald worden in 

resultaten en impact. 

Ontwikkeling van een leiderschapsmodel 

De afgelopen jaren zijn we binnen ons netwerk in aanraking gekomen met verschillende 

leiderschapsmodellen. De komende jaren willen we deze modellen verder onderzoeken om zo tot 

een eigen gedragen leiderschapsmodel te komen dat we ook buiten de organisatie kunnen uitdragen. 

In eerste instantie willen we vrijwilligers stimuleren tot inspirerend leiderschap. We willen hen 

aanzetten om hun eigen ontwikkelpad te vertalen binnen de organisatiecontext en hen een veilige 

omgeving bieden waarin ze de kans krijgen om te oefenen, te ontwikkelen en te groeien. Binnen dit 

leiderschapsmodel dienen verschillende hefbomen gedefinieerd te worden die Act4Changers 

ondersteunen om leiderschap, ondernemingszin en innovatie te ontwikkelen zoals onder andere 

jezelf kennen, met name de eigen talenten en doelen, visiemanagement, teamwerking, zelfsturing. 

Flankerende maatregelen 

Ontwikkeling van duidelijke rollen 

Naast het ontwikkelen van een eigen leiderschapsmodel willen we de komende jaren ook inzetten op 

het uitwerken van de verschillende rollen om de rol van iedereen duidelijker te bepalen. Enerzijds 

kunnen we op die manier Act4Changers een duidelijke leercurve aanbieden zodat men meer kansen 

heeft om te groeien binnen de organisatie. Anderzijds zal dit ervoor zorgen dat Act4Changers, die 

hun tijd vrijwillig inzetten, langer betrokken blijven binnen de organisatie en gerichter hun kennis en 

expertise kunnen doorgeven. Op die manier wordt de kwaliteitsvolle werking bewaakt door inhouse 

kennis te bewaren en te valideren. Als voorbeeld worden hier reeds verschillende rollen gegeven die 

verder uitgewerkt zullen worden. 
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TEAMCOACH 

Rol • Helpt de teamleden bij problemen waar ze zelf niet uitkomen (zowel 

procesmatig als inhoudelijk) 

• Hakt zelf geen knopen door 

• Link tussen kernteam en projectgroepen 

 

EXPERT als facilitator, jurist, ... 

Rol • ondersteunen de verschillende teams met betrekking tot hun expertise 

• hebben geen controlerende ofs turende taak 

 

TEAMLID 

Rol • Werken samen om het resultaat te behalen 

• Onderschrijven het te behalen resultaat 

Uitbouwen van rollen 

Om vrijwilligers de nodige expertise en vaardigheden te geven om hun rol te vervullen worden ze 

gestimuleerd voor het volgen van workshops en cursussen. Het kernteam zal mogelijkheden 

aanbieden door intern trainingen te voorzien of door het Act4Changers financieel te ondersteunen 

extern trainingen te volgen. 

Coaching circle: leren van peers 

Op regelmatige tijdstippen organiseren we coaching circles waarbij een Act4Changer een eigen 

uitdaging voorlegt aan de andere Act4Changers voorlegt. De Act4Changer wordt zelf met deze 

uitdaging geconfronteerd en wil hierover advies inwinnen. Door overtuigingen, meningen, aannames 

en vooroordelen te onderzoeken, krijgt de ‘inbrenger’ vaak al inzicht in zijn uitdaging. Daarnaast 

krijgen de andere Act4Changers informatie zodat zij de ‘inbrenger’ in later stadium zinvolle adviezen 

kunnen geven. 

Ontwikkeling organisatie-eigen visie 

Act4Change heeft ambitieuze plannen voor de komende drie jaar. We willen ons verder op de kaart 

zetten als dé organisatie voor maatschappelijke innovatie voor jongeren in Vlaanderen. Een plek waar 

jonge voortrekkers elkaar ontmoeten, nieuwe ideeën ontstaan en worden uitgewerkt. De komende 

jaren willen we daarom onze strategische en tactische doelstellingen verder uitwerken en verfijnen. 

Dit continue proces zal naast eigen reflectie en integratie van de ervaringen uit onze activiteiten ook 
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bijzondere aandacht geven aan gesprekken met onze stakeholders, partners en experten. Op die 

manier willen we onze sterktes verder uitbouwen en uit onze zwaktes te leren. 

Act4Change heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan om jongeren de nodige kennis en 

competenties te geven om een bijdrage te leveren om te werken aan milieu en natuuruitdagingen. 

Via de jongeren van Generation-T, die regelmatig spreken op activiteiten van duurzaamheidsnetwerk 

The Shift hebben we ook bedrijven en overheden geïnformeerd over creatieve oplossingen voor 

milieu-uitdagingen. Met de door ons ontwikkelde workshops en methodieken hebben we de 

deskundigheid of communicatie van initiatieven die binnen Act4Change ontstaan verbeterd zodat hun 

impact werd vergroot.  De komende jaren willen we deze kennis en kwaliteit van onze vereniging 

bewaren en jongeren nog beter kunnen ondersteunen. We willen onze werking verder uitbreiden, om 

naast de reeds bestaande vermelde initiatieven verder te verbeteren, ook in te zetten op volgende 

aspecten: 

• Hoe kunnen we de collectieve kennis van onze community inzetten om begeleiding en te 

richting geven aan het handelen van organisaties buiten de natuur- en milieusector, 

overheden of bedrijven? Hoe kunnen we hen ondersteunen in het vinden van natuur- of 

milieuvriendelijke oplossingen? 

• Hoe betrekken we andere organisaties buiten de natuur- en milieusector, overheden of 

bedrijven, om methodieken te ontwikkelen die tot doel hebben oplossingen te formuleren voor 

natuur- of milieugerelateerde problemen, behoeften en uitdagingen? 

• Hoe kunnen we initiatieven van jonge voortrekkers die als doel hebben oplossingen te 

formuleren voor natuur- of milieugerelateerde problemen, behoeften en uitdagingen nog 

verder ondersteunen en hun impact vergroten?  

Uitrol in Vlaanderen 

Momenteel situeren de activiteiten van Act4Change zich vooral in de centrumsteden van Vlaanderen 

(Gent, Antwerpen) en ook in Brussel. In de toekomst willen we de activiteiten van Act4Change ook 

organiseren in Limburg en West-Vlaanderen om meer jongeren in die regio’s aan te spreken.  

Act4Change geeft voorkeur aan locaties die via het openbaar vervoer bereikbaar zijn vanuit heel 

Vlaanderen, omdat de doelgroep simpelweg vanuit heel Vlaanderen komt. Daarom zijn locaties in de 

uithoeken van Vlaanderen minder voor de hand liggend, maar zeker niet onmogelijk. Als organisatie 

die in heel Vlaanderen actief wil zijn, willen we zeker inspanningen doen om ook in de uiterste regio’s 

activiteiten te organiseren.  

De work4changes zijn een goede manier om nieuwe locaties uit te testen. Dit zal de eerste activiteit 

zijn die we op verschillende locaties in Vlaanderen organiseren. Daarna zullen andere activiteiten 

volgen. 
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DOELSTELLINGEN 

 
SD 1 Van mokkers 
naar makers 

SD 2 Makers 
versterken 

SD 3 Een duurzame 
werking 

Groeikans 

OD 1.1. Veilige en 
open omgeving als 
vruchtbare bodem voor 
nieuwe ideeën. 

OD 2.1. Begeleiding 
van makers 

OD 3.1 Expertise 
opbouwen 

OD 3.2 Vrijwilligers 
ondersteunen 

OD 3.3.Effectieve 
externe communicatie OD 1.2. Inzicht om bij 

te dragen aan 
duurzame 
maatschappij. 

OD 2.2. Verandering 
eigen organisatie 

OD 1.3. Leiderschaps-
skills en talenten 
ontdekken 

OD. 2.3. Zichtbaarheid 
verwerven  

Netwerkkans 
OD 1.4. Netwerk waar 
mokkers makers leren 
kennen. 

OD 2.4 Lerend netwerk 
van makers 

 

De hieronder aangegeven indicatoren zijn de doelstellingen die we in 2021 willen halen. 

Doorheen de 3 jaren groeien we uit tot een organisatie die deze indicatoren kan behalen. Bij 

onderstaande doelstellingen staat telkens aangegeven hoe we jaar na jaar toewerken naar een 

optimale werking van de organisatie, die vanaf 2021 sterk genoeg is om kwaliteit te garanderen 

en trends verder te zetten. 

SD 1 Mokkers worden makers 

OD 1.1 Act4Change creëert open en veilige omgevingen als vruchtbare bodem 

voor nieuwe ideeën rond milieu- en natuuruitdagingen. 

Indicator - 75 % van de deelnemers heeft nieuwe milieu- en natuurgerelateerde ideeën na 
activiteiten van Act4Change. 

 - 75% van de deelnemers ervaart de activiteiten van Act4Change als open en veilig. 

 



35 

Er is al heel wat innovatie gebeurd rond natuur en milieu. Maar om de huidige en toekomstige 

uitdagingen voor natuur en milieu het hoofd te kunnen bieden, kunnen er nooit genoeg vernieuwende 

ideeën zijn. Met Act4Change willen we de kerneigenschap van vele jongeren, namelijk het out-of-the-

box-denken, stimuleren. Heel wat jongeren hebben de capaciteit in zich om vernieuwend te kunnen 

denken maar meestal komt het er niet uit omdat de zaadjes van die nieuwe ideeën niet eens geplant, 

noch gevoed worden.  

In alles wat Act4Change doet, zorgt de organisatie ervoor dat er ruimte is voor open gesprekken 

tussen de deelnemers. In interactie inspireren jongeren elkaar. Ze horen verschillende visies en 

uitgangspunten van elkaar en verbreden zo hun kijk op verschillende maatschappelijke uitdagingen. 

Uit deze brainstormsessies groeien nieuwe ideeën. Act4Change vindt het heel belangrijk dat elke 

jongere het gevoel heeft dat hij/zij zijn/haar stem kan laten horen. Act4Change verzekert dit in haar 

activiteiten via het gebruik van kwaliteitsvolle en doordachte methodieken.  

Hoe we dit gaan realiseren 

Op 3 jaar tijd willen we optimaliseren hoe we open en veilige omgevingen kunnen creëren. 

Jaar 1: Experimenteren met verschillende methodieken bij verschillende activiteiten. De 
medewerker doet kennis op over methodieken die kunnen bijdragen aan het realiseren van deze 
doelstelling. 
Jaar 2: Een selectie van beste methodieken en het op punt stellen ervan. Vrijwilligers opleiden 
om methodieken te kunnen toepassen. 
Jaar 3: Een inspiratiepublicatie met best practice methodieken die aan de hand van storytelling 
uitgelegd worden. Dit is open source beschikbaar. 

  

OD 1.2 A4C geeft mokkers inzicht in hun mogelijkheden om bij te dragen aan 

een duurzame maatschappij. 

Indicator - 20  jonge mokkers zien minstens één nieuwe mogelijkheid om duurzaam te 
ondernemen. 

 

Veel jongeren willen graag iets ondernemen, maar weten niet goed hoe en wat en vinden de drempel 

vaak te hoog. Door hen in contact te brengen met duurzame ondernemers, en door hen bewust te 

maken van bestaande initiatieven, verlagen we voor hen de drempel om duurzame actie te 

ondernemen. 

Hoe we dit gaan realiseren 

Op activiteiten, zoals een Masterclass for Social Entrepreneurship (zie OD 2.3), brengen we jonge 
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mokkers samen met duurzame makers waar een kruisbestuiving kan plaatsvinden. 

Jaar 1: Onderzoeken wat de drempel voor jonge mokkers hoog maakt: Wat houdt hen tegen om 
actie te ondernemen. Op basis van een bevraging, analyseren we hun behoeftes. 
Jaar 2: Op basis van de analyse bepalen we de juiste setting om de kruisbestuiving te kunnen 
laten plaatsvinden. We zoeken naar duurzame makers die hieraan willen bijdragen. We trekken 
jonge mokkers aan met onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld Masterclasses of een Bootcamp.  
Jaar 3: Act4Change heeft de juiste setting gecreëerd en optimaliseert de omstandigheden zodat 
zoveel mogelijk jongeren zich gestimuleerd voelen in hun mogelijkheden om bij te dragen aan 
een duurzame maatschappij. 
 

OD 1.3 Act4Change creëert kansen waardoor mokkers hun leiderschapskills en 

talenten ontdekken. 

Indicator - 10 mokkers krijgen de kans om i.k.v. nieuwe partnerschappen deel te nemen aan 
activiteiten die hun leiderschapsvaardigheden doen ontdekken. 

 

Act4Change gelooft dat de transitie naar een duurzame samenleving ingezet zal worden als genoeg 

jongeren deze verandering willen trekken. Opdat jongeren deze transitie kunnen trekken, moeten ze 

over de nodige leiderschapscompetenties beschikken. Act4Change is ervan overtuigd dat in elke 

jongere een voortrekker schuilt. We willen jonge mokkers zelf de voortrekker in zich laten ontdekken. 

Hoe we dit gaan realiseren 

Jaar 1: Definiëren welke leiderschapskills nodig zijn om de transitie te realiseren. En uitzoeken 
welke onderzoeken en methodes er al bestaan om deze vaardigheden te ontdekken. Bepalen 
welke rol Act4Change hierin kan spelen. 
Jaar 2: Act4Change zoekt naar relevante partners, en integreert in haar activiteiten het 
stimuleren van leiderschapsvaardigheden. 
Jaar 3: Act4Change start nieuwe samenwerkingen met relevante partners. Jonge mokkers 
krijgen de kans om deel te nemen aan activiteiten die hun leiderschapsvaardigheden doen 
ontdekken. 

 

OD 1.4 Act4Change faciliteert sterke methodologisch onderbouwde 

netwerkmomenten waarin mokkers makers leren kennen. 

Indicator - 3 netwerkmomenten bestaande uit telkens minstens 40 deelnemers, rond een 
milieu- of natuurgerelateerd thema. 

 

Netwerkmomenten brengen mensen samen. Op zo’n momenten leren ze elkaar kennen, kunnen ze 

elkaar enthousiasmeren, kan er vriendschap ontstaan. Act4Change stimuleert op deze manier het 

creëren van een eigen netwerk voor jonge mokkers. Dit netwerk geeft hen mogelijkheden om nieuwe 
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initiatieven en samenwerkingen op te starten, en om nieuwe inzichten te verwerven. Dit netwerk 

verlaagt voor hen de drempel om zelf duurzame actie te ondernemen. Dit door hun krachten te 

bundelen en zo aan kruisbestuiving te doen.  

Act4Change maakt er een punt van om op haar netwerkmomenten een publiek samen te brengen 

van jongeren die allemaal geïnteresseerd zijn in milieu en natuur, maar die uit verschillende sectoren 

komen. Op voorbije netwerkmomenten bracht Act4Change zo jongeren samen die actief waren bij 

bedrijven, overheden, universiteiten, vzw’s, … en die actief waren in volgende sectoren: circulaire 

economie, landbouw, voedsel, klimaat, water, landgebruik, welzijn, energie, werkgelegenheid, … .  

Zo’n netwerkmomenten willen we telkens in het teken laten staan van een milieu- of natuurgerelateerd 

thema om jongeren te informeren, te sensibiliseren en te mobiliseren.  

Hoe we dit gaan realiseren 

Een eigen sterk netwerk is moeilijk te realiseren door jonge mokkers. Daarom wil Act4Change d.m.v. 

een netwerkbeleid systematisch netwerkmomenten organiseren. Dit zal Act4Change doen door: 

Jaar 1: Het eigen netwerk in kaart te brengen, te bestendigen en uit te breiden, en een eigen 
netwerkbeleid te ontwikkelen. 
Jaar 2: Regelmatig en systematisch netwerkmomenten te organiseren, volgens het 
vooropgestelde netwerkbeleid, en telkens rond een ander milieu- of natuurgerelateerd thema. 
Jaar 3: Het netwerkbeleid verder te zetten en te evalueren en bij te sturen. 

 

SD 2 Makers versterken om hun oplossingen voor 

maatschappelijke uitdagingen uit te dragen en op te 

schalen 

OD 2.1: Act4Change biedt begeleiding aan makers om te groeien als 

changemaker door het ontwikkelen van leiderschap, ondernemingszin en 

innovatief denken.  

Indicator - Minstens 5 jongeren nemen deel aan een traject voor changemakers. 

 - Minstens 5 jongeren tonen dat ze meer leiderschap, ondernemingszin en 
innovatief denken hebben ontwikkeld. 

 

Wie echt impact wil bereiken, moet zijn ideeën ook omzetten in projecten. Tijdens verschillende 
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projecten zoals de Food Waste Challenge, Masterclasses for Social Entrepreneurship heeft  

Act4Change haar eigen stijl kunnen ontwikkelen om projecten van jonge voorlopers te ontwikkelen. 

Ondanks het bestaande aanbod, blijft er een grote nood aan incubatortrajecten met een sterk 

community aspect. We willen dan ook op deze ervaring verder bouwen door de projecten sterk in 

onze eigen community in te bedden. Door de community van peers voelen jongeren zich gesterkt om 

samen aan hun eigen idee te werken. We willen de opgedane kennis verder uitbouwen naar een 

nieuw langduriger traject. Door samen te werken met organisaties zoals Ashoka die wereldwijd 

ervaring hebben opgebouwd in het ondersteunen van sociaal ondernemers, willen we de kwaliteit 

van ons traject verhogen.  

Het incubator traject bestaat uit drie fases. In het voortraject zitten we samen met de jongeren en 

dagen we hen uit om hun project samen met ons te definiëren via een marktonderzoek en het uittesten 

van verschillende hypotheses. In een volgende fase organiseren we een bootcamp waarbij we 

gedurende vijf dagen ideeën en prototypen ontwikkelen om een valabele business case op te stellen. 

Tijdens de implementatiefase willen we de voorlopers ondersteunen in het van start gaan met hun 

project door hen visibiliteit te geven binnen en buiten ons eigen netwerk. Door een terugkomdag, 

creëren we kansen tot synergiën en samenwerkingen tussen de verschillende jongeren, maar ook 

ruimer binnen de organisatie. 

Een belangrijk aandachtspunt voor deze trajecten is de toegankelijkheid. We willen dat onze 

activiteiten voldoende laagdrempelig is (financieel, locatiegewijs, …) zodat elke jongere met een 

project rond milieu of natuur kan starten.  

Hoe we dit gaan realiseren 

Jaar 1: We werken het concept van het traject verder uit en testen verschillende delen ervan uit 
op een klein publiek. Wat we al weten van de Masterclass Social Entrepreneurship nemen we 
mee in de ontwikkeling hiervan. We definiëren leiderschap en ondernemerschap zodat we goed 
weten wat we willen dat jongeren weten/kunnen na een traject. 
Jaar 2: We organiseren een traject voor een kleine groep van 5 tot maximum 10 jongeren. 
Jaar 3: We evalueren en sturen bij en organiseren een traject voor een grotere groep.  

 

OD 2.2 Act4Change stimuleert makers om hun eigen organisatie te veranderen 

om de transitie naar een duurzame maatschappij te versnellen.  

Indicator - 5 jonge intrapreneurs slaagt erin om een nieuw milieu- of natuurgerelateerd idee 
te lanceren binnen hun eigen organisatie. 

 

Act4Change wil niet enkel jongeren bereiken die op zichzelf een nieuw project of onderneming uit de 
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grond willen stampen, maar evenzeer jongeren die binnen de organisatie of het bedrijf waar ze 

werken een verschil willen maken en een nieuw project willen opstarten. Die laatsten worden ook wel 

‘intrapreneurs’ genoemd. Ze creëren verandering binnen hun eigen organisatie en stimuleren 

samenwerking en innovatie.  

Met deze aanpak richten we ons op het individu om van daaruit duurzame verandering binnen vaak 

grote en logge organisaties teweeg te brengen. Ook hier zetten we in op ondernemerschap, 

leiderschap en innovatie omdat we geloven in de kracht van leiders binnen een organisatie. 

Op activiteiten tonen makers elkaar hoe ze binnen hun eigen organisatie verandering hebben teweeg 

gebracht. Welke kansen ze zien en hoe ze hun ideeën kunnen pitchen. We brengen deze jongeren 

samen zodat ze elkaar kunnen inspireren en nadenken wat hun organisatie zou kunnen doen voor 

beter milieu. Het netwerk leer zo wat hun organisatie zou kunnen doen voor een beter milieu. Ook 

hier zet Act4Change sterk in op gepaste methodieken om deze doelstelling te kunnen realiseren.  

Hoe gaan we dit realiseren 

Jaar 1: We ontwikkelen een concept waar jonge intrapreneurs elkaar inspireren en ideeën 
uitwisselen.  
Jaar 2: We testen het concept uit met een beperkte groep. 
Jaar 3: We sturen het concept bij en organiseren het grootschaliger.  

 

OD 2.3 Act4Change biedt makers de kans om zichtbaarheid te verwerven. 

Indicator - 30 jongeren spreken en/of schrijven voor een groter publiek over milieu- of 
natuurgerelateerde topics. 

- 15 showcases waar makers hun idee in een veilige omgeving leren pitchen onder 
begeleiding van coaches 

 

Jonge makers die projecten en activiteiten opzetten om duurzame ontwikkeling te realiseren, blijven 

nog te vaak onzichtbaar voor een groot publiek. Door hen in de schijnwerpers te plaatsen, krijgen ze 

extra kansen.  

Act4Change wil de innovatieve oplossingen van jonge voorlopers verder verspreiden door hen te 

laten optreden als sprekers en opiniemakers. De ideeën van deze voorlopers bieden een antwoord 

op de milieu- en natuuruitdagingen om onze maatschappij leefbaar te houden, maar zijn vaak nog 

niet gekend.  

We organiseren showcases waar makers hun idee in een veilige omgeving leren pitchen onder 

begeleiding van coaches. Op deze manier creëren we een pool van sprekers die de nodige 
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competenties hebben om hun verhaal op externe events te brengen. We leveren sprekers aan voor 

externe events. Daarnaast brengen we jaarlijks een publicatie uit waarin we enkele makers in de 

schijnwerpers zetten. 

Hoe we dit gaan realiseren 

Act4Change ontwikkelt een pool van sprekers waardoor jonge voortrekkers leer- en netwerkkansen 

krijgen. Concreet geeft Act4Change de mogelijkheid aan jonge voortrekkers om spreek- en 

opinietrainingen te volgen. Dit traject van opleiding, training en opvolging omschrijven we als ‘het 

sprekersbureau’.   

Jaar 1: Een samenwerking opstarten met een externe partner voor de training van de spreek- en 
schrijfcompetenties van jonge changemakers (bv. Toastmasters). We organiseren kleinschalige 
spreekmomenten om zo in de praktijk te leren hoe we jongeren het best hierin begeleiden. 
Jaar 2: Een pool van coaches en sprekers voor externe events opzetten. Act4Change 
organiseert 1 grootschalige oefensessie waar de impact van jongeren wordt getoond. De 
sprekers leren voor een groot publiek te spreken. 
Jaar 3: We hebben een pool van sprekers ontwikkeld die competenties hebben om voor een 
groot publiek te spreken. We zetten deze pool in de markt zodat de ideeën van de jongeren 
verspreid worden via evenementen van bedrijven en organisaties. Daarnaast verschijnen er 
regelmatig opinies in de media. 
 

OD 2.4: Act4Change bouwt een lerend netwerk uit van jonge duurzame 

makers. 

Indicator - 75% van de leden van het netwerk geven aan dat het een meerwaarde voor hen 
biedt. 

 - 75% van de leden van het netwerk maken minstens twee nieuwe synergieën  met 
andere makers.  

- 3 netwerkmomenten bestaande uit telkens minstens 60 deelnemers 
- 24 work4changes 

 

Er zijn in Vlaanderen heel wat jonge changemakers rond duurzame ontwikkeling actief. Act4Change 

wil ervoor zorgen dat deze changemakers elkaar kunnen vinden en goed leren kennen zodat ze 

elkaar gaan opzoeken wanneer dat nodig is en samenwerkingen opstarten die hen kunnen 

versterken. Het huidige netwerk Generation T vormt hiervoor al een basis. Met deze doelstelling willen 

we dit netwerk uitbouwen tot een sterke community die elkaar op ontmoetingsmomenten inspireert, 

motiveert en versterkt. De jongeren vormen een lerend netwerk doordat ze elkaar informeren met hun 

eigen expertise en project(en).  

De ontmoetingsmomenten zijn een plaats waar de leden hun oplossingen voor maatschappelijke 

uitdagingen kunnen uitdragen en waar ze nieuwe samenwerkingen kunnen opstarten om hun 
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projecten op termijn op te schalen.  

Hoe we dit gaan realiseren 

We gaan dit realiseren aan de hand van methodologisch onderbouwde ontmoetingsmomenten waar 

makers elkaar kunnen versterken. Jaarlijks wordt een groot ontmoetingsmoment georganiseerd waar 

oude en nieuwe leden elkaar kunnen leren kennen.  

In het groeiproces over de komende drie jaar zetten we sterk in op Face-to-face 

ontmoetingsmomenten om het lerend netwerk te versterken. Daarnaast zet Act4Change ter 

ondersteuning hiervan in op online communities waar leden gemakkelijk contact met elkaar kunnen 

onderhouden.   

Jaar 1: Het bestaande netwerk van Generation T mobiliseren om naar activiteiten te komen. Op 
elke activiteit wordt er aandacht besteed aan kennismaking met elkaar, op een methodologisch 
onderbouwde manier. Leden van Generation T worden uitgenodigd op work4change-momenten 
van Act4Change. Iedere deelnemer kan op work4change aan zijn/haar eigen project verder 
werken. Doordat iedereen op eenzelfde locatie zit, ben je meer gemotiveerd en is er 
kruisbestuiving mogelijk. 
Jaar 2: De work4change-momenten worden op basis van evaluaties geprofessionaliseerd. Op 
basis van de vraag, worden de work4change-momenten vaker georganiseerd.  
Jaar 3: De work4change-momenten staan op punt en zijn een bekend begrip binnen het lerend 
netwerk. Ze worden uitgebreid naar locaties over heel Vlaanderen. De methodiek om een 
work4change te organiseren wordt open source beschikbaar gemaakt waardoor alle leden het 
initiatief kunnen nemen om dit te organiseren (cf. Hoffice.nu).  

 

SD 3 Een duurzame werking voor de organisatie 

realiseren 

OD 3.1: Act4Change bouwt expertise op binnen de organisatie rond sterke 

methodologieën en draagt deze uit. 

 

Indicator - We stellen twee aantrekkelijke draaiboeken online beschikbaar. 

 - Het ontwikkelen van een workshop om deze methodieken uit te dragen. 

 - Personeelsbeleid dat aanzet tot leiderschap, ondernemingszin en innovatief 
denken. 

 

Act4Change gaat steeds op zoek naar verfrissende methodieken. We werken hierbij gebruikers- en 

doelgericht. Gebaseerd op wetenschappelijk inzichten zetten we om in praktijk (gedragsinzichten, 
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psychologie). Hier moet nog wat uitleg bij over wat de meerwaarde is van de methodologiën, hoe 

gebruiken we dat? Jongeren zsamen brengen is een ding, maar zo gaat he tniet automatisch 

gebeuren. Bijvoorbeeld op een wekendje zorgen we ervoor dat iedereen met erlkaar pratatn. Hoe 

lege je een gesprek met elkaar. Hier moet een grotere link met andere punten. 

Hoe we dit gaan realiseren 

Jaar 1: We kiezen een prototype van een draaiboek en stellen zo onze methodiek op punt dat 
het draaiboek leeft en aangevuld blijft worden. 
Jaar 2: We mappen de methodieken waarvoor we een draaiboek willen opstellen en stellen een 
eerste versie op. 
Jaar 3: We plaatsen de draaiboeken online. 

 

OD 3.2 Act4Change ondersteunt vrijwilligers zodat zij makers worden. 

Indicator - 80 % van de vrijwilligers vindt dat de community hen helpt bij het bereiken van 
hun persoonlijke doelstellingen zoals leiderschap, ondernemerszin en innovatief 
denken. 

 - Vrijwilligers nemen initiatief en verantwoordelijkheid bij een activiteit 

 - 80% hvan de vrijwilligers eeft zijn eigen netwerk uitgebreid met interessante 
contacten 

 - 80% van de vrijwilligers heeft het gevoel meerwaarde in de groep te zijn 

 - 80% is van oordeel dat hij of zij vriendschappen heeft gemaakt die voortkomen uit 
de leergemeenschap 

 

Vrijwilligers zijn het hart van de organisatie. Net zoals onze deelnemers willen we vrijwilligers 

stimuleren in hun leiderschap, innovatie en ondernemerszin. Nieuwe manier van vrijwilligersschap, 

willen dit ook bekendmaken bij andere organisaties. Via een intake- en opvolgingsgesprekken zorgen 

we ervoor dat Act4Changers door hun vrijwilligersschap bijleren. 

Hoe we dit gaan realiseren 

Jaar 1: De rollen van de vrijwilligers zijn duidelijk afgebakend. We bouwen expertise op rond 
coaching en zelfsturing van een vrijwilligersorganisatie. We hebben een uitgewerkt 
vrijwilligersbeleid. 
Jaar 2: We hebben een eigen leiderschapsmodel ontwikkeld en rollen dit uit binnen de 
organisatie. We hebben een model ontwikkeld om de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor 
een bepaalde rol door te geven. 
Jaar 3: We stellen het eigen leiderschapsmodel op punt en stellen dit beschikbaar voor anderen. 

 

OD 3.3. Act4Change heeft een effectieve externe communicatie 

Indicator - We bereiken 2500 volgers via de Facebookgroep. 
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 - We bereiken 1800 abonnees via nieuwsbrieven. 

 - We bereiken  4000 bezoekers op een jaar via de website. 

 

Act4Change bouwt verder op de huidige communicatiestrategie met twee sporen:  

Enerzijds via het sneeuwbaleffect waarbij zowel de deelnemers van onze activiteiten en het netwerk 

en onze eigen vrijwilligers sterk aangezet worden om  

• te communiceren over de activiteiten zelf en over ideeën en projecten die uit de activiteiten 

komen. 

• hun eigen netwerk te mobiliseren. 

Anderzijds door gerichte strategische communicatie via sociale media, nieuwsbrieven en het 

gebruik van de pers naar bepaalde doelgroepen zoals studenten, ondernemers, activisten. Hierbij 

gebruiken we zowel onze eigen communicatiekanalen als die van partnerorganisaties. 

Act4Change maakt ook communicatie op lange termijn mogelijk tussen ‘alumni’ en netwerkleden 

door Facebookgroepen, WhatsApp-groepen en mailinglijsten te faciliteren. Daarnaast past gericht 

communiceren ook binnen onze bredere werking om jongeren de juiste tools te geven om te 

ondernemen en leiderschap skills te ontwikkelen. In het verleden organiseerden we reeds 

verschillende workshops om communicatiecompetenties te verbeteren zoals sessies over pitching, 

sociale media, en storytelling. 

Hoe we dit gaan realiseren 

Act4Change stelt per jaar een communicatieplan op waarin alle activiteiten staan opgenomen en dat 

een strategie vastlegt om het verhaal dat Act4Change wil brengen op maat communiceert naar de 

verschillende doelgroepen. 

Jaar 1: We evalueren ons communicatiebeleid en werken een communicatieplan. We maken 
een SWOT-analyse en bepalen hoe we de verschillende beschikbare communicatiekanalen 
(website, nieuwsbrief, Facebook, Face-to-face, …) optimaal inzetten volgens welbepaalde 
doelen en doelgroepen. Aan de hand van storytelling geven we het verhaal van Act4Change 
vorm in elke communicatieve doelstelling. De huisstijl van Act4Change krijgt een opfrissing. 
Jaar 2: We ontwikkelen een communicatieplan dat verder bouwt op het plan van vorig jaar en 
dat bijzondere aandacht besteedt aan de communicatie-aanpak voor sociale media enerzijds en 
een sterke communicatie naar de achterban (vrijwilligers en potentiële leden) van Act4Change 
anderzijds. Dat laatste zorgt ervoor dat bestaande leden sterk betrokken blijven en nieuwe leden 
aangetrokken worden.  
Jaar 3: Naar goede gewoonte wordt er een communicatieplan ontwikkelt dat dit jaar meer om 
het lijf heeft doordat er meer activiteiten plaatsvinden en de communicatie dus goed moet 
afgestemd zijn. De huisstijl van Act4Change wordt door iedereen die iets organiseert en 
communiceert voor Act4Change gebruikt volgens het huisstijlhandboek. 
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FINANCIERING 

Zoals hoger aangehaald, heeft Act4Change van november 2014 tot oktober 2017 een personeelslid 

gehad dankzij een projectsubsidie van Internationaal Vlaanderen. Het grootste deel van de werking 

wordt evenwel mogelijk gemaakt door de grote inzet van een groep van een 20-tal vrijwilligers. 

Act4Change heeft zijn werking sinds de start gefinancierd met een combinatie van projectsubsidies, 

bijdragen van enkele organisaties die waarde hechten aan de werking van Act4Change en bijdragen 

van deelnemers aan activiteiten. 

Ook in de toekomst willen we een vrijwilligersgestuurde organisatie blijven, waarin vrijwilligers zowel 

het beleid bepalen als het overgrote deel van de activiteiten implementeren. Wel hebben we de 

voorbije jaren wel vastgesteld dat het verankeren van de huidige werking en een verdere groei een 

vaste omkadering door één, en in het ideale geval twee personeelsleden noodzakelijk is.   

Indien we de startsubsidie ontvangen, dan zullen we deze in de eerste plaats inzetten om opnieuw 

een vast personeelslid aan te werven. Waar het grootste deel van de personeelsmiddelen in het 

verleden ingezet werden voor een vrijwilligerscoördinator, willen we dit pakket enigszins aanvullen. 

Enerzijds blijft vrijwilligersmanagement een belangrijke taak van een betaalde medewerker, om zo 

een vast ankerpunt te hebben voor onze vrijwilligers. Anderzijds vinden we het ook belangrijk om ook 

een coördinatorfunctie in te vullen. Van zodra we de nodige middelen samengebracht hebben, 

worden deze twee takenpakketten opgesplitst. De coördinator heeft in dat geval het overzicht over 

de werking van Act4Change en de verschillende projecten, stuurt de vrijwilligerscoördinator, 

eventuele stagiairs en internationale vrijwilligers aan en staat in voor de administratie en opvolging 

van de subsidies die we ontvangen. We rekenen dus op een personeelskost die stijgt tot 80.000 tot 

100.000 euro per jaar. 

De aanwezigheid van minstens één voltijds personeelslid biedt ons opnieuw een hefboom om extra 

capaciteit aan te trekken. Zo hadden we de voorbije jaren een Spaanse vrijwilligster via het European 

Voluntary Service (EVS) programma en ondersteunde een vrijwilligster met autisme op structurele 

basis de administratie van de organisatie. Ook kwamen werkzoekende vrijwilligers geregeld een dag 

voor Act4Change aan een project werken. Deze zaken kunnen opnieuw mogelijk gemaakt worden 

door de startsubsidie. 

Naast de personeelskost rekenen we op een werkingskost van 20.000 tot 30.000 euro per jaar. Deze 

kosten zijn vooral gekoppeld aan de organisatie van activiteiten voor onze doelgroep. In het verleden 

zijn we er altijd in geslaagd om deze middelen via kleinere en grotere projectsubsidies gefinancierd 

te krijgen. De bedoeling is om hier ook in de komende jaren op te blijven inzetten. Een klein deel van 

de startsubsidie zal gebruikt worden om kosten van de eigen vrijwilligerswerking te dekken in de mate 

dat deze niet via projectsubsidies kunnen gedekt worden. 

Ten slotte zien we ook mogelijkheden om via niet-monetaire steun van bevriende organisaties en via 

het ontwikkelen van een aantal diensten, vooral gerelateerd aan Generation T, op termijn onze eigen 

inkomsten geleidelijk aan te verhogen.
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