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Inleiding
In 2016 schreef Arbeid & Milieu (A&M) haar beleidsplan voor de periode 2017-2021. In dat plan werd de
nieuwe strategische lijn van de vzw uiteengezet. 2022 was het vijfde werkingsjaar onder de vleugels van
het nieuwe beleidsplan. Van een organisatie die 33 jaar geleden is ontstaan als overlegplatform voor
vakbonden en milieubeweging, is Reset.Vlaanderen anno 2022 doorgegroeid naar een nieuwe
organisatie. In februari 2021
fuseerden A&M en Transitienetwerk Middenveld (TNM) tot
Reset.Vlaanderen: een organisatie met een volwaardige kenniswerking, communicatiewerking,
netwerkfunctie & projectwerking. Dit komt ook naar voor in een nieuwe organisatiestructuur met bijhorend
meerjarenplan. Dit plan bouwt verder op de resultaten van deze beleidsperiode en wordt versterkt met de
strategie, middelen en het netwerk van TNM.
In dit jaarverslag evalueren we dit vijfde jaar en nemen we heel wat acties mee in ons jaarplan voor 2022,
maar dan vanuit de nieuwe structuur van ons meerjarenplan 2022-2026.

Suggesties ter verbetering Departement Omgeving
Suggestie rond business model
Werd meegenomen in ons nieuw meerjarenplan.

Suggestie rond missie, visie en positionering
Werd meegenomen in ons nieuw meerjarenplan.

Algemene evaluatie 2021
2021 was een intens maar succesvol jaar voor Reset.Vlaanderen. We startten het jaar met onze
lancering, in aanwezigheid van minister Khattabi & o.a. Kate Raworth. Arbeid & Milieu vzw werd officieel
Reset.Vlaanderen. Deze transformatie creëerde heel wat beweging. We tellen op vandaag 23
organisaties die lid zijn van ons netwerk en die samen de transitie willen versnellen op een eerlijke
manier. Samen schreven we ons nieuwe meerjarenplan, wat de basis vormt voor onze acties de
komende jaren.
Vanuit dit nieuwe plan werden de acties al wat anders aangevat. Zo vertrekt onze werking vanuit ‘het
forum’, het kloppend hart van ons netwerk, waar leden en partners samen met het team in co-creatie
analyseren, plannen en reflecteren. In 2021 organiseerden we twee keer een plenair forum, daarnaast
werden in de schoot van het forum stuurgroepen, adviesgroepen en werkgroepen gekoppeld aan de
diverse acties. Dit zorgt ervoor dat acties mee gedragen worden door de leden en we de doorstroom van
opgebouwde kennis en methodieken kunnen garanderen.
Niet alles stond in het teken van deze transformatie. Op het terrein waren we zeer actief. 14 activiteiten
richting partners en intermediairen vonden plaats. We organiseerden ook 10 activiteiten richting een
breed publiek, vaak in co-creatie met andere partners. 18 bedrijven/organisaties werden door ons
begeleid, waarbij we in totaal 140 begeleidingsuren realiseerden. In totaal werden ongeveer 2222

3

Reset.Vlaanderen - Voortgangsrapport 2021-2022

mensen rechtstreeks bereikt. Met onze acties konden we echt impact realiseren en stappen zetten om
onze doelen te realiseren.
Ons studiewerk werd ook internationaal opgepikt. We mochten samen met BBL ons dossier rond
industrie vertalen voor ETUI, de kennisinstelling van het Europees vakverbond. Dit zorgt voor
bewustwording bij heel wat intermediairen die voor de vakbond werken, het werk wordt meegenomen in
de beleidsbeïnvloeding en de interne strategiebepaling. We speelden ook in op de actualiteit door te
focussen op de zorgsector. We gingen in gesprek over thema klimaatadaptatie en de impact op de
werkvloer. Ons werk werd opgepikt en gesteund door het internationaal vakverbond en vertaald in 5 talen.
Het werd ook als good-practice gepresenteerd op de klimaattop in Glasgow. Onze gids rond
klimaatadaptatie helpt werknemers in de zorg om het thema aan te pakken op de werkvloer, maar helpt
ook intermediairen om dit mee te nemen in de eigen standpuntbepaling. Positief is hier ook dat we een
groei zien in betaald studiewerk, dit zorgt voor extra eigen inkomsten.
Qua communicatie zien we een groei in het aantal volgers. Maar wat voor ons zeer belangrijk is, is dat
we naast onze eigen communicatie ook 17 keer een platform kregen via onze leden of via media. Zo
wordt onze kennis vertaald richting de einddoelgroepen en ontstaat meer draagvlak rond het thema.
Drie medewerkers waren volop betrokken bij de diverse projecten, in samenwerking met onze leden. We
focusten hier vooral op de sectoren metaal en chemie, omdat daar veel klimaatwinst te halen is. Via het
project De Nieuwe Samenzweerders werd de methodiek uitgetest op 6 werknemers, die een bedrijf
vertegenwoordigen. Deze coachingtrajecten lopen verder in het komende jaar en hebben als doel
effectieve actie te zien op de werkvloer. Daarnaast focusten we met ons transnationale ESF-project
‘Wernemers als hefboom voor een circulaire economie’ op de intermediairen bij de vakbond. Via
internationale partnerschappen en voorbeelden proberen we de vakbondscentrales ook echt mee in bad
te krijgen. In de metaalsector lukt dat aardig, in de chemie is dit nog wat moeilijker, maar we zijn hoopvol.
Dit werk is uitermate belangrijk. We willen ervoor zorgen dat werknemers en vakbonden dit thema voorop
zetten en toekomstbestendig aan de slag gaan richting duurzaam werk.
Ons experiment ‘Samen Zonne Energie Winnen’ met bedrijvencentrum De Punt werd succesvol
afgerond en is een good practice voor andere bedrijven en organisaties die willen samenwerken met
burgercoöperaties. Dit model werd ook verder uitgebouwd om toe te passen richting doelgroep mensen in
armoede. Het project ‘Zon voor iedereen’ werd goedgekeurd door stad Antwerpen en wordt samen met
een buurthuis in Borgerhout en energiecoöperatie ZuidtrAnt cvba gerealiseerd in 2022.
Financieel was het ook een goed jaar. We zien een omzetstijging van ongeveer 64%! We hebben echt
ingezet op diversifiëring van onze inkomsten. Slechts 40% van onze omzet komt voort uit onze drie
basissubsidies. Slechts 27% van de omzet wordt gerealiseerd door de middelen van departement
omgeving.
Door de fusie met TNM halen we structureel 65.000 euro per jaar extra binnen. Daarnaast halen we drie
keer zoveel middelen binnen via studieopdrachten. Ook bij het geven van lezingen en coachen van
actoren halen we dubbel zoveel omzet als voorzien. Naast onze structurele subsidies haalden we
nogmaals 218.000 euro op via projecten met partners. Dit zijn eigen gerealiseerde inkomsten.
We kunnen stellen dat we hier echt voldoen aan de doelstellingen van de subsidie bij departement
omgeving om de enveloppefinanciering als hefboom te gebruiken. Ons team werd groter. We groeiden
van 5 medewerkers naar 7 medewerkers. Ons overschot van 2021 wordt in 2022 geïnvesteerd om
nieuwe projecten en opdrachten binnen te halen in de lijn van ons meerjarenplan.
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Leeswijzer
Onze inhoudelijke strategische doelstellingen voor de beleidsperiode 2017-2021 zijn opgehangen aan
onze drie hoofdthema’s: groene jobs, zeggenschap in de economie en financiering van de transitie. De
vierde strategische doelstelling focust zich op het versterken van de inhoudelijke organisatie .
Op de volgende pagina’s wordt per doelstelling een korte toelichting gegeven. Een uitgebreidere
toelichting op onze strategische (SD) en operationele (OD) doelstellingen is terug te vinden in het
Beleidsplan 2017-2021. Per OD geven we eerst het jaarverslag, waarin beschreven wordt met welke
activiteiten we in 2021 we aan de realisatie van deze doelstellingen werkten. Een aantal activiteiten staan
ten dienste van meerdere doelstellingen. Indien dit het geval is, wordt hiernaar verwezen. Sommige
activiteiten werden niet georganiseerd of werden vervangen door andere. We motiveren de keuzes die
we maakten en vanuit een evaluatie en reflectie plannen we de activiteiten in 2022. De planning voor
2022 vind je terug in het document ‘jaarplan 2022’ . In het document kunt u op de diverse links klikken om
verdere gedetailleerde bewijslast te vinden. Specifieke afkortingen die we vaak gebruiken in de tekst zijn
CIP (Climate Inclusion Project) en TNM (Transitienetwerk Middenveld)/ Op het einde van het document
vindt u de kruistabel met de modules en aanvullend de bewijslast hiervoor.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1
Reset.Vlaanderen stimuleert de omslag naar waardige groene
jobs
Reset.Vlaanderen wil de omschakeling naar nieuwe groene jobs en het vergroenen van bestaande jobs
aanmoedigen en waarborgen dat deze jobs ook waardig werk opleveren.
We laten verschillende doelgroepen kennis maken met de thematiek en, afgestemd op de doelgroep,
reiken we handvaten aan om een rol op te nemen in de realisatie van waardige groene jobs.
Door het tonen van goede voorbeelden geven we werknemers het vertrouwen dat er voor hen een
actieve en aantrekkelijke rol en toekomst is in de groene economie. Werkgevers en ondernemers leren
het jobpotentieel kennen van de vergroening. Zo bieden we kansen aan organisaties, bedrijven en
werknemers die anders stil blijven staan en de duurzaamheidsuitdaging niet aandurven.
Evaluatie strategische doelstelling 2021
De ingeslagen weg om effectief vanuit de kenniswerking te vertrekken loont. We werkten rond vijf
beleidsdossiers in co-creatie met de partners. We werden diverse keren gevraagd om verdiepend
studiewerk te doen, wat ook extra inkomsten oplevert. Met de opgebouwde kennis creëerden we
degelijke output via geschreven dossiers, onze eigen communicatie, maar ook lezingen, pitches &
activiteiten. We bereikten ongeveer 2222 mensen rechtstreeks en realiseerden zo’n 140
begeleidingsuren. We gingen zo’n 8 keer in gesprek met beleidsmakers & onze gids rond
klimaatadaptatie in de zorg werd in vijf talen vertaald en gepresenteerd op de COP in Schotland.
Deze output komt tot stand door heel wat samenwerkingen, wat echt een deel van het DNA van ons
netwerk is geworden.
Onze werkcirkel (kennis verzamelen, kennis verspreiden en kennis uittesten) werpt zijn vruchten af. Door
de afstemming tussen de drie en het volop inzetten op netwerkgericht samenwerken, kunnen we echte
verandering creëren en worden we ook als volwaardige partner rond ‘Just Transition’ of ‘eerlijke transitie’
erkend en gevraagd. We merkten dit ook bij het grote enthousiasme rond de lancering van onze nieuwe
organisatie ‘Reset.Vlaanderen’. We kregen heel wat nieuwe leden en zien een duidelijke groei in
adviesvragen en samenwerkingen. Daarnaast resulteert dit ook in extra fondsen via kennisopdrachten en
betaalde lezingen, maar ook nieuwe projecten. Zo konden we in 2021 het transnationale ESF-project
‘Werknemers als hefboom voor een circulaire economie’ binnen halen als promotor.
Het geslaagde project ‘Climate Inclusion Project’ en de gebruikte methodieken werd mee omgezet in ons
nieuwe meerjarenplan.

Eventuele bijsturingen in 2022
Hoe nemen we dit mee in ons nieuwe meerjarenplan? We zetten de kennisopbouw om in SD1,
verspreiding van die kennis in SD2 en het uittesten op o.a. de werkvloer in SD3.
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OD 1.1 Reset.Vlaanderen verzamelt, genereert en verbindt informatie over
het potentieel van waardige groene jobs in verschillende sectoren in
Vlaanderen
We verzamelen, systematiseren en actualiseren relevante informatie die verband houdt met waardige
groene jobs. Hiermee versterken we onze organisatie als een betrouwbaar, gedegen kenniscentrum over
de kansen en uitdagingen van waardige groene jobs, dat geraadpleegd kan worden door overheid,
bedrijven, werknemers en burgers.
Het verkennen van deze thematiek geeft ons tevens de noodzakelijke inhoudelijke kennis om OD 1.2 te
realiseren.
Evaluatie operationele doelstelling 2021
Er werd heel wat informatie verzameld, wat leidde tot vijf uitgewerkte beleidsdossiers en een
aangevulde interne databank. Deze bestaan uit veldwerk (interviews, verslagen) van onze medewerkers,
aangevuld met beleidswerk. We werkten samen met partners ook aan drie uitgewerkte
(studie)opdrachten, waaronder een studie voor ETUI over de sociaal-rechtvaardige industriële
transitie in België, Nederland en Duitsland, een gids rond klimaatadaptatie in de zorg in samenwerking
met ITUC en we gingen van start met een onderzoeksopdracht rond de sociale gevolgen van de
Europese Green Deal in samenwerking met Denktank Minerva. Voor deze opdrachten konden we ook
externe fondsen binnen halen.
We worden steeds meer gezien als het kenniscentrum rond eerlijke transitie, en worden ook bevraagd om
hier onze rol op te nemen. Om dit te kunnen realiseren volgen we zelf ook heel wat vormingen en
opleidingen. Ieder personeelslid beschikt over een eigen vormingsbudget. We werden in 2021 ook erkend
door Erasmus+, waardoor we extra opleiding kunnen aanbieden aan onze eigen medewerkers, alsook
aan intermediairen uit ons netwerk.
In 2021 liepen de twee praktijkgerichte ESF projecten ook verder: enerzijds ‘De Nieuwe
Samenzweerders’, waar we met heel wat partners praktijkgerichte kennis verzamelden en uittesten
richting werknemers in de sectoren metaal en chemie. Daarnaast werd ons transnationaal ESF-project
‘Werknemers als hefboom voor een circulaire economie’ goedgekeurd, waarbij we in diezelfde sectoren
kennis verzamelen om die transitie te versnellen en specifiek materiaal aan te bieden aan intermediairen.
Met de opgedane kennis gingen we volop communiceren, zowel via onze eigen kanalen, alsook via de
kanalen van onze partners zelf. We nemen ook deel aan diverse fora, adviesgroepen en/of comités waar
we de opgedane kennis kunnen verspreiden. Belangrijk hier is dat deze acties steeds gebeuren in
co-creatie met leden en partners, waardoor we een grote garantie hebben dat de opgedane kennis ook
effectief tot verandering kan leiden.
Dit komt terug in OD 1.2.
Eventuele bijsturing in 2022
We nemen dit mee in SD1 van ons nieuwe meerjarenplan
Indicatoren en streefwaarden
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Indicator/streefwaarde 1: We hebben een databank vol goede voorbeelden en relevante artikels met
betrekking tot waardige groene jobs opgebouwd, die voortdurend wordt aangevuld met nieuwe informatie.
Stand van zaken: Onze nieuwe website en blog is gelanceerd en werkt goed. We werken per categorie.
Daarnaast verspreiden we veel info rond de thema’s via onze sociale mediakanalen. Intern verzamelen
we de info via onze eigen databank Zotero.

EVALUATIE 2021
Volgnummer

21_1.1.1

Activiteit

Beleidsdossiers over waardige groene jobs opbouwen

Omschrijving

Afgelopen jaren werd er veel informatie verzameld en gegenereerd over waardige
groene jobs. We systematiseren en actualiseren onze bestaande dossiers en vullen
ze aan met actuele informatie.
We gaan op zoek naar binnenlandse en buitenlandse voorbeelden waarbij
succesvol de link werd gelegd tussen groene transities enerzijds en kwaliteitsvol
werk anderzijds en plaatsen deze in de Vlaamse context. Dit doen we steeds met
de nodige aandacht voor praktijkvoorbeelden en persoonlijke verhalen achter de
omschakeling van bepaalde bedrijven of sectoren.
We
verzamelen
ervaringen
uit
de
praktijk,
via
interviews
met
vakbondsafgevaardigden, werknemers of andere economische actoren. Ook zijn
we geabonneerd op verschillende relevante tijdschriften met betrekking tot deze
thematiek en volgen verschillende online kanalen op. Aanvullend hierop volgen we
het economisch overheidsbeleid, dat mede richting geeft aan de beleids- en
investeringskaders voor groene jobs.

Planning 2021

We willen terug minstens 5 beleidsdossiers opvolgen, verder opbouwen vanuit
2020, waarbij we focussen op volgende thema’s:
● Financiering + fiscaliteit van de transitie (zie ook SD3)
● Social Intrapreneurship
● Just Transition
● Adaptatie (en zorgsector)
● Duurzame Energie (democratie + participatie)
● Industriële transitie
● Klimaat & Armoedebeleid
● Duurzame Mobiliteit en Lage Emissie Zone
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Resultaat 2021

We hebben via verschillende beleidsdossiers nauw gewerkt rond de transitie naar
waardige groene jobs.
Voor het Europees Vakbondsinstituut schreven we een uitgebreid dossier over de
sociaal-rechtvaardige industriële transitie in België, Nederland en Duitsland.
Het aspect financiering en verdelingsvraagstukken speelde hier (naast de
expliciete sociale kant) een belangrijke rol, gezien we nauwgezet keken naar de
verschillende steunmaatregelen die naar de industrie vloeien in deze landen.
Financiering van de transitie kwam eveneens aan bod in het gedetailleerde dossier
dat we schreven over de subsidie-instrumenten die van dienst kunnen zijn in de
industriële transitie, met name instrumenten zoals carbon contracts for difference.
Rechtvaardige transitie, de link tussen klimaat en sociaal beleid, en de industriële
transitie stonden ook centraal in ons ESF project rond de circulaire transitie in
de basisindustrie dat van start ging in februari 2021. Samen met vakbonden (zowel
uit België als Europees en uit onze buurlanden) gingen we in dialoog, werkten we
aan een inhoudelijk dossier/trainingsmateriaal, en organiseerden we Europese en
Belgische
workshops
organiseerden
rond
de
sociale
en
werkgelegenheidsdimensie van de industriële transitie.
Een totaal andere invalshoek rond ‘waardig werk’ in een context van
klimaatverandering was te zien in ons werk rond klimaatadaptatie in de zorg: voor
de internationale vakbond ITUC schreven we een dossier/gids over de gevolgen
van klimaatverandering op de werkvloer, meer specifiek in de zorgsectoren.
Hiervoor gingen we in gesprek met zowel werknemers uit de zorg (ziekenhuizen,
ouderenzorg, psychiatrie, …) als met medewerkers uit de ruime sector
(gezinsbond, mutualiteiten, …). Verder gingen we ook het gesprek aan met
beleidsmakers en vakbonden omtrent de thematiek.
In november gingen we tot slot aan de slag rond de sociale dimensie van het
Europees klimaatbeleid. Met financiering van de Open Society Foundation zullen
we ons buigen over de rechtvaardigheidsaspecten van het nieuwe pakket
maatregelen dat werd voorgesteld door de Europese Commissie (Fit for 55), met
een focus op de sociale gevolgen en de impact op vlak van tewerkstelling van deze
plannen,

Evaluatie
+
planning 2022

Positieve evaluatie. We werkten een reeks sterke inhoudelijke dossiers uit, die
vanuit verschillende invalshoeken werkten rond onze kernthema’s.
Planning 2022: Zie jaarplan 2022 SD1 OD1

Bewijslast

Hier vindt u de output van de dossiers waar we rond werkten. De dossiers en
achtergrondinformatie is uiteraard veel uitgebreider en wordt bijgehouden bij
Reset.Vlaanderen
●
●
●
●
●

Financiering / subsidies industriele transitie
Dossier klimaatadaptatie in de zorg op blog + gids
Dossier ESF project circulaire economie en werknemers: zie 21_2.1.4
Studiewerk voor Etui
Dossier Fitfor55
12
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Dient ook
Module Subsidie

SD2, SD3 & SD4
4.2: we haalden deze module 1 x

Volgnummer

21_1.1.2

Activiteit

Het jobpotentieel van de groene economie in beeld brengen

Omschrijving

We willen aanmoedigen dat het jobpotentieel van een rechtvaardige groene
economie voor Vlaanderen in beeld wordt gebracht. We zetten onze gesprekken
met verschillende kennispartners verder en kunnen alvast het potentieel van ‘social
intrapreneurship’ in de circulaire economie gaan onderzoeken.

Planning 2021

Samenwerking met partners in ESF project ‘De Nieuwe Samenzweerders’
In het dossier ‘de nieuwe samenzweerders’ focussen we op de vakbonden en hoe
hen te betrekken en te activeren.
Transnationaal ESF-project rond circulaire economie en de vakbonden
We willen ook in 2021 opnieuw samenwerken met internationale en nationale
partners om hier rond te werken. Hiervoor dienden we een transnationaal
projectvoorstel in bij ESF. We zullen werken rond de werknemersbelangen in de
circulaire transitie in de metaal en chemische industrie, via een combinatie van
studiewerk, interviews, en rondetafels stellen we een gids op en ontwikkelen we
trainingsmateriaal.
Begeleidingscomité Duurzame Ontwikkeling van Koning Boudewijnstichting
Sinds 2018 zetelen we in het begeleidingscomité rond duurzame ontwikkeling van
de Koning Boudewijnstichting. Dit loopt ook in 2021 verder.
Communiceren over evoluties
We willen actief communiceren op onze blog en sociale media over het
jobpotentieel van de groene economie.

Resultaat 2021

Samenwerking met partners in ESF project ‘De Nieuwe Samenzweerders’
In het dossier ‘De Nieuwe Samenzweerders’ focussen we op het toepasbaar maken
van methodieken en opgedane kennis, gelieerd aan het jobpotentieel voor een
groene economie, voor vakbonden.
We testen de methodieken van ‘De Nieuwe Samenzweerders’ uit bij de doelgroep
van militanten en vakbondsafgevaardigden. Het is van belang de sociale en
ecologische dimensies met elkaar te verbinden. Vakbonden hebben dan ook een
belang om een rol te spelen in deze transitie. De unieke rol die militanten en
afgevaardigden invullen in hun werkomgeving, bijvoorbeeld door hun functie in de
Ondernemingsraad of het Comité voor de Preventie en Bescherming op het Werk,
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kunnen een trigger vormen om actie te ondernemen richting een duurzame transitie
in bedrijven en organisaties.
We startten hiermee in 2020, en zetten ook in 2021 verschillende stappen richting
de uitrol van het begeleidingstraject.
Samen met de vakbondspartners organiseerden we enkele workshops over het
profiel van de deelnemers, de manier waarop zij geselecteerd dienen te worden en
de financiering van hun deelname. Deze workshops werden gehouden met leden
van de vormingsdiensten van ABVV en ACV, leden van het team van
Reset.Vlaanderen, en deelnemers van Howest en Levuur. Daaropvolgend ging het
team van Reset.Vlaanderen samen met de medewerkers van Howest en Levuur op
zoek naar een invulling van het draaiboek en de methodieken, waarbij ook de
vakbondspartners betrokken worden. We gingen uiteindelijk in het laatste kwartaal
van 2021 van start met de selectie van deelnemers. Er worden twee bootcamps
georganiseerd als start van het traject, telkens met 3 à 4 deelnemers. De eerste
bootcamp vond plaats in november 2021, de tweede in januari 2022.
Namahn neemt in dit project de rol op van facilitator. Zij zijn betrokken bij de
opmaak van het draaiboek, en helpen bij het creëren van een blauwdruk van het
eindproduct. Ook faciliteerden zij de workshops.

Communiceren over evoluties
We bleven ook in 2021 actief communiceren op onze blog en sociale media over
het jobpotentieel van de groene economie. Rond het thema groene jobs plaatsen
we 10 artikels op onze blog. Zo interviewden we onderzoekers van het HIVA over
de betrokkenheid van vakbonden bij het milieubeleid in hun onderneming,
verzamelden getuigenissen over de invloed van klimaatverandering op de
zorgsector en deelden verhalen over vakbonden die in heel Europa de kar trekken
van de groene industriële revolutie.
Internationale samenwerking ESF Transnationaal project rond circulaire
economie en de vakbonden
Via een transnationaal ESF-project startten we samenwerkingen met internationale
en nationale partners om rond de thema’s circulaire economie en vakbonden te
werken. Hiervoor dienden we een transnationaal projectvoorstel in bij ESF. We
werken rond de werknemersbelangen in de circulaire transitie in de metaal en
chemische industrie. Via een combinatie van studiewerk, interviews, en rondetafels
stellen we een gids op en ontwikkelen we trainingsmateriaal. Daarvoor werken we
samen met vakbonden in het buitenland, en IndustriAll. In 2020 kregen we reeds
middelen om het projectvoorstel uit te werken in een samenwerkingsverband. Het
definitieve project werd eind 2020 ingediend.
Het project ‘Werknemers als hefboom voor een Circulaire Economie’ werd
succesvol gepitcht voor ESF in het begin van het jaar, waarna een toezegging van
voldoende middelen volgde om het project op touw te zetten.
In februari werden, samen met BBL, nieuwe medewerkers aangeworven om het
project inhoudelijk en organisatorisch in te vullen. De nieuwe medewerkers startten
in april.
- April - mei: inwerken van nieuwe werknemers, opstart desk-research
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-

-

-

Mei - augustus: desk-research, verkennende gesprekken met binnen- en
buitenlandse partners, stuurgroepvergadering en (14) interviews met
binnen- en buitenlandse vakbondsvertegenwoordigers, pitchen van het
project bij verschillende gelegenheden
September - oktober: verzamelen materiaal voor gids (eerste
opmaak-inhoudsopgave), artikel ikv de interviews met internationale
vakbondscontacten, eerste rondetafel met bijbehorende artikel,
stuurgroepvergadering
November: inhoudelijk verder stofferen van de gids, eerste
expertenworkshop
December: eerste vorming op basis van materiaal van de deskresearch en
de events. (ACV Academy) - geannuleerd

Internationale samenwerking ULEX
We werken met Ulex aan een meerjarenproject via Erasmus+ ,rond ‘Social Justice’,
waarbij opleiding en ‘capacity building’ voor onze lidorganisaties en bouwen aan
een Europees netwerk de kern vormen. Wij sturen in 2022 15 mensen van
partnerorganisaties naar de trainingscentra in Catalonië. Wij nemen de selectie van
deelnemers op ons.
(Inter)nationale samenwerkingen met o.a. Denktank Minerva, Etui, Etuc & Ituc
Via diverse projecten werd er samengewerkt met internationale partners. Ze
werden onder andere betrokken in het bovenstaande ESF project.
Begeleidingscomité Duurzame Ontwikkeling van Koning Boudewijnstichting
Er vonden twee vergaderingen plaats. Hierin werden de acties onder het domein
klimaat-duurzame ontwikkeling besproken. Als lid van het begeleidingscomité
stuurden we aan op het belang van jobs & circulaire economie, en werd dit hoog op
de agenda gezet: jaarlijks wordt €350.000 toegekend aan dit domein.
Vanuit dit begeleidingscomité werd er ook een traject opgestart ‘“Werken in een
meer circulaire economie in 2035”, waar onze coördinator deel van uitmaakte.
Een “creative group”, bestaande uit 29 personen die actief zijn in België, met een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het onderwerp, zal aan het project
meewerken. De samenstelling vormt een afspiegeling van de complexiteit van het
thema, van de diversiteit van de betrokken spelers en van het streven naar
evenwicht in de groep op het vlak van gender en de verschillende generaties.
Het proces voorziet vier belangrijke werkmomenten: 23 april/11-12 juni/10-11
september/8 oktober. Het werk zal worden gestructureerd volgens de methode van
de toekomstscenario’s. Die aanpak heeft ruim zijn waarde bewezen tijdens
strategische denkoefeningen van organisaties. Het beoogde resultaat is een geheel
van vier scenario’s, met hun gevolgen en mogelijkheden, die worden
voorgesteld in een document van 30 à 50 pagina’s. Thematische deskundigen
zullen de groep vervoegen tijdens workshops.

Evaluatie 2021+
Planning 2022

Geslaagd. We zetten in op bestaande partnerschappen met vakbonden, en nieuwe
partnerschappen waarbij we nieuwe kennis opdoen. We bouwen in diverse
projecten verder op de opgedane kennis in 2022 via 21_1.1.2
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Bewijslast

De Nieuwe Samenzweerders
Erasmus+ ULEX
Werknemers als Hefboom voor een Circulaire Economie
KBS DO
Traject werken in een meer circulaire economie in 2035

Module
Subsidie

4.2 & 2.3 & 4.3

Dient ook

SD 2, SD 3

Volgnummer

21_1.1.3

Activiteit

Deelname aan (studie)activiteiten van partners en andere organisaties

Omschrijving

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en onderzoeken, nemen we deel
aan (studie)activiteiten van partners en andere organisaties. Dit is relevant voor het
thema groene jobs (SD 1), maar ook voor de andere thema’s waar we aan werken.

Planning 2021

We nemen deel aan minstens 10 studieactiviteiten, gekoppeld aan onze andere
doelstellingen en SD’s.

Resultaten 2021

We namen deel aan 19 studieactiviteiten

Evaluatie 2021+
Planning 2022

We voldeden ruimschoots aan de doelstelling. Ook in 2022 wonen we relevante
studieactiviteiten bij.

Bewijslast

21_1.1.3 Deelname aan (studie)activiteiten van partners en andere organisaties

Dient ook

SD 2, SD 3

Module Subsidie

3.5
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OD 1.2 Reset.Vlaanderen
inspireert economische actoren over de
uitdagingen en kansen van waardige groene jobs
Met de kennis over waardige groene jobs die we reeds in huis hebben en verder gaan uitdiepen (zie OD
1.1), maken we economische actoren1 beter bekend met de kansen en uitdagingen die deze transitie met
zich meebrengt. We dagen hen uit werk te maken van waardige groene jobs door te tonen welk
jobpotentieel de groene economie heeft en welke stappen nodig zijn om daar te komen. We inspireren en
activeren hen om gebruik te maken van de kansen die er zijn. Steeds leggen we de link tussen de sociale
en ecologische winst die hier te behalen valt. We richten ons hierbij op een breed spectrum van
economische actoren: werknemers, werkgevers, beleidsmakers en een ieder die op de een of andere
manier in economische activiteiten betrokken is.

Evaluatie operationele doelstelling 2021
Het voorbije jaar hebben we op diverse manier geïnspireerd en hebben we opnieuw veel mensen kunnen
bereiken. We organiseerden zelf een aantal activiteiten, waaronder twee boekvoorstellingen. Daarnaast
gingen we voor het eerst van start met het concept ‘Herfstschool’, waar we in samenwerking met
Denktank Minerva, verdieping aanbieden rond onze thema’s.
De lancering van onze organisatie was een groot succes. Helaas online, maar we konden hier 270
mensen mobiliseren om naar onze nieuwe plannen te luisteren. Ook Kate Raworth, minister Khattabi &
professor Pieter Leroy kwamen aan het woord.
In totaal organiseerden we (in samenwerking met partners) 10 activiteiten richting een breed publiek en
14 acties richting intermediairen. Hierbij gingen we ook van start met onze forumwerking, waarbij we in
co-creatie met partners ideeën verzamelen, uitwisselen en verspreiden. In totaal konden we met al onze
acties ongeveer 2222 mensen rechtstreeks bereiken. Via onze communicatie indirect nog een veelvoud
hiervan. Heel fijn om te zien, is dat we ook steeds meer gevraagd worden om te spreken, of te zetelen in
een debat. Dit toont dat we opgemerkt worden en als referentie worden gezien op vlak van eerlijke
transitie.
De acties in kader van Climate Inclusion Project werden volledig opgenomen binnen onze nieuwe
organisatiestructuur en strategie. Hier kunnen we wel het geslaagde project ‘Klimaatadaptatie in de
zorg’ naar voor brengen. Na diverse interviews met werknemers, artsen en andere actoren kwamen we
in samenwerking met ITUC tot een gids, die werd vertaald in 5 talen en ook gepresenteerd op de COP.
Door dit project kwamen we ook in contact met nieuwe partners en vakbondscentrales. De gids is echt
een startpunt voor die actoren om het thema mee te nemen in hun werking.
Naast onze eenmalige activiteiten, zetten we al enkele jaren volop in op begeleiding van organisaties,
bedrijven en beleidsmakers. Onder andere via de trajecten en projecten ‘De Nieuwe Samenzweerders’ en
‘Samen Zonne Energie Winnen’, maar ook het nieuwe project ‘Werknemers als hefboom voor een
circulaire economie’ werden ongeveer 140 begeleidingsuren voorzien. In 2021 zochten we ook specifiek
contact met beleidsmakers, wat resulteerde in 8 acties en drie keer een gesprek met een minister. Dit is
van belang om ook verandering te verkrijgen op beleidsniveau.
We worden ook heel vaak gevraagd om advies te verlenen, zowel in jury’s (ING fonds) als bij
1

Onder economische actoren verstaan we werknemers, werkgevers, ondernemers, zelfstandigen, beleidsmakers, etc.
Kortom: een ieder die op de een of andere manier bij economische activiteiten betrokken is.
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studieprojecten van zowel overheid als academische instellingen. We kiezen specifiek deze uit waar we
ons thema kunnen binnen brengen. Heel specifiek pikken we ook onze deelname uit aan de
toekomstverkenning circulaire economie van de KBS, waar we met een diverse groep denkers (zowel
werkgevers, academici, middenveld) in een traject van enkele weekends toekomstscenario's creëerden
voor de circulaire arbeidsmarkt.
In 2021 kwamen we met twee eigen magazines naar buiten. Die gaan naar onze leden en zijn specifiek
gefocust op de doelgroep intermediairen. Ons bereik op sociale media & via de nieuwsbrief blijft ook in
stijgende lijn, wat betekent dat we gevonden worden en opgemerkt.
Eventuele bijsturing in 2022
Hoe we de samenleving willen beïnvloeden en beleidsmakers bereiken vind je terug bij SD2 in ons
nieuwe meerjarenplan
Indicatoren en streefwaarden
Indicator/streefwaarde 1: Onze informatie over waardige groene jobs heeft via interne en externe
communicatiekanalen een breed bereik.
Stand van zaken:
We zien een groter bereik op onze website en sociale media. Daarnaast krijgen we ook meer vragen
binnen in onze mailbox en worden gevraagd als ‘kenniscentrum’.
Indicator/streefwaarde 2: Onze bedrijfsbezoeken hebben een opkomst vanuit de verschillende
doelgroepen.
Stand van zaken: We realiseerden één bedrijfsbezoek in 2021. Dit was geen succes, mede door COVID.
We zetten wel in op begeleidingstrajecten van organisaties en werknemers uit bedrijven. Hier hebben we
wel mooie resultaten bereikt.
Indicator/streefwaarde 3: Informele ontmoetingsmomenten worden door zowel mensen uit de sociale
beweging als uit de milieubeweging bezocht.
Stand van zaken:
Deze indicator beschouwen we als zeer geslaagd: op onze lezingen waren zowel mensen uit de
milieubeweging als uit de sociale beweging aanwezig. De aanwezigen gingen in dialoog en breiden hun
netwerk uit. Op onze webinars bereiken we nog een meer divers publiek dan op onze fysieke lezingen. 6
van onze activiteiten haalden meer dan 100 deelnemers.
Indicator/streefwaarde 4: Onze partnerorganisaties maken gebruik van de via Reset.Vlaanderen
verkregen informatie over waardige groene jobs in hun adviezen.
Stand van zaken:
In ons nieuwe meerjarenplan werd dit engagement meegenomen. We merken dat onze info 17 keer werd
overgenomen in communicatiekanalen van partners en/of externe media. Onze studieresultaten worden
volop meegenomen in de eigen werking.
Indicator/streefwaarde 5: Organisaties, anders dan onze directe partnerorganisaties, vragen ons om
advies te geven.
Stand van zaken: Hier zien we een grote positieve verandering. We worden door zowel overheden,
kennisinstellingen als middenveldorganisaties gevraagd om advies te geven. We werden 15 keer
gevraagd om te komen spreken. Daarnaast merken we ook een stijgende vraag naar adviesverlening
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studieopdrachten en ook een grotere openheid van beleidsmakers om met ons in gesprek te gaan.
Bijvoorbeeld onze samenwerking met KBS in diverse fora is hier een mooi voorbeeld.

EVALUATIE 2021
Volgnummer

21_1.2.1

Activiteit

Inspireren en informeren via analoge & digitale communicatie

Omschrijving

Reset.Vlaanderen wil op verschillende manieren verhalen brengen over een eerlijke
transitie. In de vorm van interviews, artikels en opinies willen we het thema op een
inspirerende manier op de kaart zetten. We zetten hard in op journalistiek en willlen
dat onze verhalen via partnerorganisaties en organisaties in ons netwerk de
einddoelgroep bereiken of concrete verandering teweegbrengen voor mensen uit
de einddoelgroep (dat kan gaan van werknemers tot mensen in armoede)
De communicatie verloopt via verschillende kanalen. Onze website fungeert als
‘gezicht van de organisatie’. Op de website staat de blog, die we heel regelmatig
aanvullen, centraal.
Daarnaast schakelen we ook in onze papieren publicaties een versnelling hoger;
we schrappen de korte nieuwsbrieven, maar in de plaats komen 2 volwaardige
magazines, die ons de kans bieden om inhoudelijk veel dieper te graven.
Verder wordt de communicatie aangevuld met een heel regelmatige nieuwsbrief en
activiteit op social media.
Om onze communicatie zo efficiënt mogelijk te verspreiden doen we waar mogelijk
een beroep op organisaties binnen ons netwerk om stukken over te nemen en zo
ook hun achterban (verder) kennis te laten maken met onze thematiek.

Planning 2021

●
●
●
●
●
●
●
●

Resultaat 2021

●
●
●
●
●

Minimum 10 digitale nieuwsbrieven
Website waar we onze eigen artikelen op publiceren, gekoppeld aan de
diverse sociale media kanalen
10 artikels via externe media
Groeiend aantal volgers op sociale media
Groeiend aantal inschrijvingen op nieuwsbrief
Minimum 2 externe partners die inhoud mee willen verzorgen
Focus op verhalen binnen ‘Climate Inclusion Project’
2 papieren magazines
27 nieuwsbrieven
43 blogartikels op onze eigen website die we telkens via onze social
mediakanalen verspreidden
17 artikels via externe media
189 nieuwe inschrijvingen op nieuwsbrief (658 → 847)
Externe partners die inhoud verzorgen:
○ Magazine:
■ Louise Hoon (Denktank Minerva)
○ Blog
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●

Evaluatie +
planning 2022

■ Dries Goedertier
2 Reset.Vlaanderen magazines:
○ Nr 1 - juli 2021
○ Nr 2 - december 2021 (thema klimaatadaptatie).

We behaalden onze doelstellingen ruimschoots.

Bewijslast

21_1.2.1 Inspireren en informeren via analoge & digitale communicatie

Dient ook

SD 2, SD 3

Module Subsidie

3.1

Volgnummer

21_1.2.2

Activiteit

Verder uitwerken Climate Inclusion Project

Omschrijving

Ons huidig economisch systeem zorgt ervoor dat de mensen die het minst
bijdragen aan de opwarming van de aarde het hardst getroffen (zullen) worden door
deze gevolgen. Toch blijkt het moeilijk om ambitieuze klimaatmaatregelen door te
voeren in België.
Eén van de noodzakelijke randvoorwaarden om zo’n beleid te realiseren is een
draagvlak bij alle lagen van de bevolking. Helaas stellen we vast dat bij velen vaak
nog de perceptie leeft dat klimaatmaatregelen per definitie een negatief effect
hebben op onze welvaart en ons welzijn.
Met dit project willen we aantonen dat het anders kan en moet.
Hoe ziet een eerlijk klimaatbeleid er dan uit en hoe kunnen we dit in de praktijk
bekomen? Samen met heel wat partners uit het middenveld bundelen we de
komende maanden onze krachten en tonen we aan dat klimaatmaatregelen niet
noodzakelijk voor sociale achteruitgang. Sterker nog: een eerlijk klimaatbeleid zorgt
er mee voor dat sociale ongelijkheid kan worden weggewerkt.
Meer info via www.climateinclusioniproject.be

Planning 2021

●
●
●
●
●

Minstens 5 lezingen/webinars/fora rond o.a. volgende thema’s: Lage
Emissie Zone, Adaptatie, Industrie, Financiering & armoede
Opstart thematische werkgroep rond Energie & Just Transition
Opstart thematische werkgroep rond Circulaire industrie & Just Transition
Opstart thematische werkgroep rond fiscaliteit/financiering
Opstart project adaptatie: Eén van de noodzakelijke randvoorwaarden om
een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid te realiseren is ook draagvlak
bij werknemers. Helaas stellen we vast dat daar vaak nog de perceptie leeft
dat klimaatmaatregelen per definitie een negatief effect hebben op onze
welvaart en ons welzijn. Met dit project willen we de invalshoek van
'adaptatie' aangrijpen en specifiek vertrekken vanuit de leefwereld en de
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‘handelingswereld’ van werknemers en hun
(vakbonden). We starten hier in de sector zorg.

Resultaat 2021

vertegenwoordigers

Het Climate Inclusion Project werd een deel van de nieuwe fusieorganisatie. De
uitgangspunten en acties werden opgenomen in de algemene werking en vind je
dan ook onder de verschillende acties terug. Op die manier realiseerden we ook de
planning hier boven. Heel specifiek focussen we op de herfstschool rond sociaal
klimaatbeleid, het project klimaatadaptatie in de zorg en de diverse werkgroepen.
● Minstens 5 lezingen: zie 21_1.2.4
● Herfstschool sociaal klimaatbeleid: zie 21_1.2.4
● Thematische werkgroepen: zie ook 21_4.1.4
● Project klimaatadaptatie in de zorg

De voorbije jaren hebben aangetoond dat klimaatverandering een realiteit is.
Hittegolven en noodweer zijn aan de orde van de dag. Net als bij de coronacrisis,
staat de zorgsector hier in de frontlinie. Verpleegkundigen, opvoeders,
kinderverzorgers en alle andere werknemers in de brede zorgsector ervaren
vandaag al de gevolgen van klimaatverandering op hun werk. Dit gaat alleen maar
erger worden. Hierop moeten we ons voorbereiden.
Zelfs het best case scenario betekent dat we leven in een nieuwe realiteit. Het is tijd
voor klimaatadaptatie.
In een context van hoge werkdruk, personeelstekort en verouderde gebouwen, is
dit voor de zorgsector geen evidente uitdaging. Reset.Vlaanderen sprak deze
zomer met werknemers in de zorg over de impact die klimaatverandering heeft op
hun werk. Wat zijn hun ervaringen en bezorgdheden? Hoe gaan we in gesprek over
aanpassingen die we moeten doen in een veranderend klimaat? Wat zijn goede
voorbeelden van acties waar zorg, duurzaamheid en werkbaar werk hand in hand
gaan?
Dit resulteerde in heel wat blogberichten, die ook werden overgenomen door de
partners. Er verscheen ook een artikel op Mo magazine.
Daarnaast werd, met de steun van ITUC, een gids gecreëerd, die ook werd vertaald
in vijf talen en voorgesteld op de COP in Glasgow
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Op Ecopolis organiseerden we een debat over deze gids met onder andere Dries
Goedertier van ACOD, Lies Vandemaele van Natuurpunt en Ann Demeulemeester
van Familiehulp. De presentatie van dit debat vind je hier. Daarnaast werd de gids
ook voorgesteld op een artsencongres van UA op 17/09

Evaluatie +
Planning 2022
Bewijslast

Geslaagd. Resultaten van dit project werden de fundamenten van onze nieuwe
organisatie en worden in de verschillende SD’s meegenomen vanaf 2022
●
●
●

Gids klimaatadaptatie + blog
17/09 artsencongres + ppt
08/11 Pitch op COP 26

Dient ook

SD 2, SD 3, SD 4

Module Subsidie

4.3 & 1.4 & 2.4
1 module gehaald via 2.3 (gids klimaatadaptatie)

Volgnummer

21_1.2.3

Activiteit

Eénmalige basisvormingen of pitchen van thema

Omschrijving

We ondersteunen en sensibiliseren werknemers en intermediairen via onderwijs en
training op een participatieve & ervaringsgerichte manier. We bieden diverse
didactische vormen aan en kunnen hier ook op maat werken. Als we één van deze
onderwerpen aanbrengen, dan koppelen we dit steeds aan het groter verhaal. Zo
gaan we ook spreken op events rond specifieke thema’s zoals circulair
ondernemen, en maken we in een korte presentatie de link met andere concepten.
Op deze manier krijgen de deelnemers een eerste inleiding in het onderwerp en
link met het grotere plaatje.

Eénmalige basisvormingen/workshops die we aanbieden:
●
Circulaire economie
●
Just Transition
●
Social Intrapreneurship in de transitie (SD2)
●
Duurzame mobiliteit
●
Basisvorming klimaat
●
Samen Energie Winnen
●
Financiering (SD3)
Betergem
●

Planning

Minstens 5 éénmalige vormingen of pitches, waarbij we gevraagd worden.

22

Reset.Vlaanderen - Voortgangsrapport 2021-2022

Resultaat 2021

Ondanks het feit dat Covid-19 ook een schaduw wierp op de externe activiteiten in
2021, slaagden we er toch in verschillende vormingsmomenten en voorstellingen
van onze werking te organiseren:
●

26/08 Beweging.net Limburg (37 deelnemers)
We werden gevraagd een uiteenzetting te geven over De Nieuwe
Samenzweerders tijdens de Zomeruniversiteit van Beweging.net

●

14/09 ABVV AC vorming (25 deelnemers)
We gaven een vorming over klimaatverandering, en voerden
klimaatgesprekken met militanten van de Algemene Centrale
(ABVV): 25 deelnemers

●

04/05 Vives hogeschool (20 deelnemers)
We werden uitgenodigd voor een gastles waar we onze werking
voorstelden, achtergrond gaven bij de donuteconomie, en wat ‘just
transition’ betekent in vakbondcontext.

●

23/03 FRDO We gaven een presentatie rond ons werk rond
investeringsmaatschappijen

●

25/03/2021 ETUI (20 deelnemers)
We stelden onze werking voor tijdens het jaarlijks congres van
ETUI.

●

06/05 Inspiratiemoment energieambassadeurs (75 deelnemers)
We werden uitgenodigd om uit te leggen welke actie we
ondernemen in het project ‘Samen Zonne-energie Winnen’, een
project gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen.

●

20/05: FRDO (174 deelnemers)
We gaven een uiteenzetting over de Klimaatcoalitie en de financiering van
de transitie

●

18/06/2021 Expertenworkshop voor Groen rond duurzame industrie

●

08/06/2021 Workshop vakbonden en milieu (27 deelnemers)
In de aanloop naar het project ‘Werknemers als hefboom voor een
circulaire economie.’ werd herhaaldelijk de vraag gesteld naar een betere
kennis(making) tussen milieubewegingen en vakbonden - als beide actoren
samen hun schouders willen zetten onder een transitie naar een
klimaatneutrale economie, moeten ze elkaars werking ook beter kennen.
Daarom organiseerde Reset.Vlaanderen een eerste
kennismakingsworkshop waarin vakbonden hun structuren en interne
werking uiteenzetten.
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●

17/09/2021 Voorstelling gids klimaatadaptatie op artsencongres van
UA ( 20 deelnemers)

●

22/04/2021 ACV BIE Vakgroepcongres (23 deelnemers)
We gaven toelichting over ‘De Nieuwe Samenzweerders’ tijdens
het vakgroepcongres.

●

10/12/2021 Forum projecten en ‘Wonen’ (30 deelnemers)
Voor onze leden organiseerden we een forum over het thema
‘wonen’ en onze projecten, waarbij we uitzoeken hoe we deze
kunnen opschalen.

●

08/11/2021 Klimaattop Glasgow: pitchen gids klimaatadaptatie (94
deelnemers)
De gids werd gepitcht op het event van ITUC en dit door Yelter Bollen.s.

●

7/12/2021 Deelname debat Europahuis (111 deelnemers)
Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Vanya Verschoore
(coördinator van Reset.Vlaanderen) namen deel aan het debat dat
gemodereerd werd door Karl Vandenberghe (Focus- WTV). Thema was EU
Green deal en digitalisering.

Evaluatie +
planning 2022

Ondanks de situatie omtrent Covid-19 zijn we er toch in geslaagd veel activiteiten
te organiseren We werkten daarbij zowel hybride also met fysieke bijeenkomsten.
In 2022 gaan we op hetzelfde elan verder en plannen we onder meer de uitbouw
van een portfolio die gemakkelijk kan aangeboden worden.

Bewijslast

Zomeruniversiteit beweging.net
Expertenworkshp Groen
ABVV AC Vorming
Vives Hogeschool
FRDO klimaatcoalitie
Event FRDO (investeringsmaatschappijen)
ETUI Congres
Energy Ambassadeurs inspiratiemoment
ACV BIE Vakgroep Congres
Forum projecten en wonen
Workshop vakbonden en milieu
Eindejaarsdebat Europahuis Ryckevelde (+ inschrijvingslijst)
Klimaattop Glasgow
Artsencongres UA

Dient ook

SD 2, SD 3

Module Subsidie

1.2 en 2.1
Overzicht activiteiten en toekenning module 1.2, 1.4 & 2.1
Overzicht coaching/advies/begeleiding en toekenning bij module 2.2
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Volgnummer

21_1.2.4

Activiteit

(Mee) Organiseren van filmavond/ debat / lezing

Omschrijving

We experimenteren met nieuwe methodes. Hier willen we het debat beïnvloeden en
aanwakkeren door verschillende stemmen uit zowel vakbondswereld,
bedrijfswereld, milieubeweging als bredere middenveld aan het woord te laten.

Planning 2021

We zijn partner in minstens 5 activiteiten (hangt ook samen met de vorige twee
activiteiten). We plannen alvast volgende zaken:
● Activiteiten in het kader van CIP
● Deelname aan Ecopolis 2021
● Organiseren van een track op masterclass duurzame ontwikkeling van
UA/USOS
● Workshop over vakbonden organiseren ism Klimaatcoalitie/Denktank
Minerva
● Summerschool/Capacity buidling workshop met Denktank Minerva over
Just Transition (indien het kan fysiek)

Resultaat

●

05/02: Lancering nieuwe organisatie Reset.Vl
Op 05/02 werd het netwerk officieel voorgesteld. Er waren zo’n 270
mensen aanwezig op het webinar. Ook Minister Khattabi, Professor Pieter
Leroy en econome Kate Raworth hadden een bijdrage op dit event. Via
deze link kun je de lancering herbekijken

●

05/03 Forum 1 met 27 deelnemers
Aan kandidaat-leden en huidige leden werden onze plannen uit de doeken
gedaan. In break-out rooms werd hierover uitgewisseld. De input werd
verwerkt in ons vernieuwde meerjarenplan. Wegens covid vond dit forum
online plaats.
Zie hier het verslag, hier de presentatie en hier de deelnemerslijst.
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●

10/12 Forum 2 met 30 deelnemers
Samen met de lidorganisaties en stakeholders werd nagedacht over hoe
we de diverse methodieken kunnen toepassen op hun werkveld en op hun
doelgroep. Iedere lidorganisatie werd op voorhand bevraagd, zo konden
we dit online forum goed voorbereiden.
In dit tweede forum werd ook bekeken hoe we als netwerk actie kunnen
ondernemen rond het thema wonen.
Powerpoint en deelnemerslijst vind je in deze map.

●

Webinar Steven Vromman op 28/05/2021

Er waren zo’n 27 deelnemers aanwezig op dit webinar. Zo’n 65 mensen
bekeken dit achteraf via ons youtube kanaal.
Hier vind je de inschrijvingslijst.
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●

Boekvoorstelling Tine Hens op donderdag 21/10/2021

Een geslaagde boekvoorstelling met veel partners en een mooie opkomst
van zo’n 100 mensen.
Inschrijvingslijst vind je hier.
Foto’s van de avond vind je hier.

●

Herfstschool ism Denktank Minerva
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Reset.Vlaanderen en Denktank Minerva organiseerden samen een ‘herfstschool’
rond eerlijke transitie. Tijdens lezingen en workshops met experts gingen we dieper
in op de snijvlakken tussen sociale en klimaatrechtvaardigheid. Op welke manier
zijn deze met elkaar vervlochten? Welke gevolgen heeft het huidige beleid? En hoe
kan dat beter?
We bekeken daarbij de grote verbanden, maar ook de specifieke
(beleids)uitdagingen voor sectoren als energie, industrie of woonbeleid. De
workshops mikten op verdieping. Er was voldoende ruimte voor ontmoetingen,
gesprekken en discussie.
Er waren gemiddeld zo’n 40 mensen per dag aanwezig.
Bewijslast:
●
●
●
●

Inschrijvingslijst
Foto’s
Presentaties
Uitgeschreven verslag

●

5/10/2021 SDG Forum, workshop donut economy in samenwerking
met Associations 21
Samen met Associations 21 organiseerden we een gesprek/debat rond de
donuteconomie op het SDG Forum. Dit is hier opnieuw te bekijken. Er
waren zo’n 82 mensen geregistreerd.

●

24/10/2021 Organisatie + moderatie modat rond klimaatadapatatie in
de zorg op Ecopolis
Zorgpersoneel wordt vandaag al geconfronteerd met de gevolgen van
klimaatverandering: extreme hitte, slachtoffers door noodweer maar ook
nieuwe ziektes en op termijn ook sociale ontwrichting. De nood zal stijgen
aan meer en andere zorg in vaak moeilijke werkomstandigheden. Hier
moet de zorgsector zich op voorbereiden. In een context van hoge
werkdruk, personeelstekort en verouderde gebouwen, is dit niet evident.
Toch maken werknemers, werkgevers en vakbonden vandaag op veel
plaatsen in de zorg al een positief verschil als het gaat om
klimaatadaptatie. Reset.Vlaanderen ging deze zomer in gesprek met heel
wat betrokkenen. Dit resulteerde in een gids die rond de COP wordt
gelanceerd in vijf talen, met dank aan ITUC. Meer achtergrond info vind je
hier.
Een debat met Dries Goedertier (adviseur studiedienst ACOD), Ann
Demeulemeester (algemeen directeur Familiehulp), Lies Vandemaele
(Natuurpunt) gemodereerd door Vanya Verschoore (coördinator
Reset.Vlaanderen). Deelnemers: 40
Zie hier de voorbereiding van dit debat

Evaluatie +
planning 2022

Ondanks COVID konden we hier toch een mooi resultaat voorleggen. We
organiseerden zelf (samen met partners) 8 activiteiten. Deze waren divers, online
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en fysiek. We zetten dit verder in 2022
Bewijslast

●
●
●

Lancering Reset: Deelnemerslijst vind je in deze map, hier de Powerpoint
van de lancering
Fora: zie bewijslast hierboven
Andere activiteiten: zie bewijslast hierboven

Dient ook

SD 2, SD 3
Overzicht activiteiten en toekenning module 1.2, 1.4 & 2.1

Module Subsidie

1.2, 2.1 & 1.4 + 2.2

Volgnummer

21_1.2.5

Activiteit

Organiseren van bedrijfsbezoeken en ontmoetingen met bedrijven

Omschrijving

Via de organisatie van bedrijfsbezoeken inspireren we werknemers en motiveren
we hen om in hun eigen bedrijf verandering in gang te zetten (zie ook SD 2
Zeggenschap in de economie). Uitgaande van een bepaalde thematiek
(bijvoorbeeld circulaire economie of coöperaties) nemen we een kijkje in de keuken
van bedrijven die rond vergroening werken in een traject dat past binnen de
transitie naar een rechtvaardige groene economie (dus met ook voldoende
aandacht voor milieu en voor het welzijn van de werknemers).

Planning 2021
●
●
Resultaat

Minstens 1 bedrijfsbezoek
2 andere ontmoetingen met bedrijven

Ondanks Covid-19 slaagden we erin een bedrijfsbezoek te organiseren
(29/11/2021). We organiseerden een bezoek aan Campus Drie Eiken van de
Universiteit Antwerpen. Het ‘Green Office’ van de UA organiseerde een
inspiratiewandeling waarbij zij toelichting geven op de campus over de
duurzaamheidsinitiatieven die op de UA en de campus Drie Eiken genomen
worden. Omwille van de covidsituatie op dat moment viel het aantal deelnemers
echter tegen (7 deelnemers).
Daarnaast organiseerden we in de begeleidingstrajecten contactmomenten waarbij
bedrijven en organisaties hun werking konden voorstellen, of konden deelnemen
aan onze begeleidingstrajecten:
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●
●

Voorstelling POM Limburg bootcamp Nieuwe Samenzweerders (dag 1 - zie
draaiboek)
Voorstelling UA bootcamp Nieuwe Samenzweerders (dag 1 - zie draaiboek)

Ook begeleiding van werknemers uit 8 organisaties via het traject van De Nieuwe
Samenzweerders:
○ UA
○ Natuurpunt CVN
○ POM Limburg
○ IMEC
○ VCG Brussel
○ Eastman Group
○ Altez Group
○ Recticel.
●
Ook via het project van Samen Zonne-Energie Winnen ontmoeten we
diverse bedrijven die gevestigd zijn binnen bedrijvencentrum De Punt.
Evaluatie +
planning 2022

Geslaagd. We organiseerden een bedrijfsbezoek, dat omwille van de situatie
omtrent Covid-19 eind november 2021 helaas niet het nagestreefde aantal
deelnemers opleverde. In 2022 plannen we geen specifieke bedrijfsbezoeken,
maar wel bedrijfscontactmomenten in het kader van projecten die we organiseren.
Daarbij kunnen deelnemers aan de trajecten en/of leden van Reset.Vlaanderen
inspiratie opdoen van de verhalen rond duurzaamheid en de actie die werknemers
organiseren.

Bewijslast

Bedrijfsbezoek
Draaiboek Bootcamp Nieuwe Samenzweerders 2021-2022

Dient ook

SD 2, SD 3

Module Subsidie

Module 2.2

Volgnummer

21_1.2.6

Activiteit

Mee organiseren van Ecopolis

Omschrijving

Samen met diverse partners waaronder Oikos denktank, Broederlijk Delen, VUB,
Kaaitheater en Kunstenpunt organiseren we het jaarlijkse event ‘Ecopolis’. Ecopolis
is het jaarlijks rendez-vous voor wie begaan is met een duurzame toekomst. Omdat
ecologische uitdagingen geen taal- of landsgrenzen kennen, gaat Ecopolis voor
divers, internationaal en interactief. Ecopolis brengt auteurs uit binnen- en
buitenland samen om in gesprek te gaan over de transitie naar een
sociaalecologische samenleving. Beziel(en)de boeken, documentaires en dialogen
tussen schrijvers, wetenschappers en denkers uit het middenveld over ecologie,
economie en samenleving staan steeds centraal.
Alle sprekers worden simultaan vertaald in het Nederlands, Engels en Frans.

Planning 2021

We zijn opnieuw kernpartner van Ecopolis 2021.
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Resultaat

24/10/2021:

Door de globale coronacrisis kwam zorg in het brandpunt van de belangstelling te
staan. Maar zorg reikt verder dan het strikt medische: het omvat alles wat we doen
om de wereld te behouden en te herstellen. De erosie van de verzorgingsstaat, het
plunderen van het Globale Zuiden en het overschrijden van planetaire grenzen is
zorgwekkend. En wat met het verband tussen uitbuiting van mens en natuur?
Wat dus, als we morgen de moed hebben om écht te zorgen voor alle mensen en
andere aardbewoners, voor onze unieke levende wereld? De natuur louter zien als
grondstof voor de plunderende mens, en de mens zien als slechts gedreven door
concurrentie: kunnen we dat achter ons laten? Kan zorg een nieuw vertrekpunt zijn,
gebaseerd op verbondenheid en generositeit? Kan zorg, als emancipatorisch
principe, politiek en economie schragen?
We hadden een dag met zo’n 300 aanwezigen. Wat minder dan verwacht, maar dat
komt door de COVID crisis. We hadden een prachtige affiche met o.a. Jason
Hickel. Zelf hebben we vooral ingezet op de voorbereiding van het debat met onder
andere Luc Van Gorp in de grote zaal & het debat rond klimaatadaptatie in de zorg
in het forum.
Evaluatie +
planning 2022

Geslaagd, we doen opnieuw mee in 2022

Bewijslast

Bewijslast vind je in deze map met oa:
● Verslagen voorbereiding
● Uitprint verkochte tickets (zonder gratis tickets)
● Kort verslag voor magazine door Dirk Van Der Roost (Broederlijk
Delen)
● Draaiboek debat gemodereerd door coördinator Vanya Verschoore

Dient ook

SD 2, SD 3

Module Subsidie

We halen hier 1 module bij 1.4 voor Ecopolis in zijn totaliteit (Kortrijk, Bxl)
Ons eigen debat nemen we nog mee in module 1.2 als een activiteit richting brede
samenleving.
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Volgnummer

21_1.2.7

Activiteit

Studiedag “Syndicaal aan de slag met milieu en klimaat”

Omschrijving

In samenwerking met het intersyndicaal milieu-initiatief organiseren we een
studiedag over hoe vakbondsafgevaardigden aan de slag kunnen met de thema’s
milieu en klimaat op hun werkplek. Er worden 4 workshops gegeven,
Reset.Vlaanderen
verzorgt een sessie over ‘De werkvloer als motor van
verandering’.

Planning 2021

We zijn opnieuw partner bij de organisatie van deze studiedag. We mikken opnieuw
op zo’n 100 deelnemers.

Resultaat

We gaven zowel op de voormiddag- als op de avondsessie (24/06/2021) van deze
studiedag een inleidende toelichting over circulaire economie. In het verlengde
daarvan kregen deelnemers een overzicht over het project ‘werknemers als
hefboom voor een circulaire economie’ om aan te geven dat werknemers wel de
handschoen kunnen opnemen. Aansluitend namen we deel aan de discussie met
de deelnemers waarbij kleine en minder kleine besognes met betrekking tot
circulaire economie in het dagelijkse (werk)leven aan bod kwamen.

Evaluatie +
planning 2022

Over de twee sessies heen tekenden ongeveer 130 deelnemers present. Dat
mogen we zeker een succes noemen.
Doel was om de deelnemers een eerste inzicht te geven in het concept circulaire
economie en het aanschouwelijk te maken aan de hand van herkenbare
voorbeelden. Bovendien willen we meegeven dat deelnemers met bewustwording
en kennis die ze hebben, zelf stappen kunnen zetten en anderen kunnen
stimuleren.
De reacties op de samenwerking met ISMI en de inhoud van de studiedag zelf zijn
positief. Ook in de toekomst willen we graag mee invulling geven aan de studiedag.
De thematieken waarop Reset.Vlaanderen inzet en de manier waarop we die
onderwerpen brengen sluit aan bij de noden die delegees kenbaar maken aan hun
vakbonden. Ook voor 2022 zet Reset zijn schouders mee onder de organisatie van
de studiedag.

Bewijslast

Uitnodiging met programma
Deelnemerslijsten

Dient ook

SD 2, SD 3

Module Subsidie

1.4 (1 module)

Volgnummer

21_1.2.8

Activiteit

Organiseren van (begeleidings)trajecten
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Omschrijving

Planning 2021

We experimenteren met nieuwe vormen van ‘leren’ waarbij we onder andere
groepen mensen voor langere tijd begeleiden en experimenteren via nieuwe
methodieken zoals een interactieve tweedaagse opleiding (Masterclass).
●

In kader van ons project ‘De Nieuwe Samenzweerders’ organiseren we een
bootcamp, en daaropvolgend individuele- en peer coaching voor 7
werknemers van vijf organisaties gedurende 8 maanden. Dit in
samenwerking met Levuur en Howest.
→ Ongeveer 45 coachingsuren in de vorm van een 3-daagse bootcamp, 3
individuele coachings en 2 peer coachings

●

Ook organiseren we in het kader van ‘De Nieuwe Samenzweerders’ in
2021 een traject met militanten en delegees in de metaal- en chemiesector,
in samenwerking met partners ABVV en ACV. Dit bestaat uit een bootcamp
en daaropvolgend individuele + peer learning sessies.
→ Ongeveer 45 coachingsuren in de vorm van een 3-daagse bootcamp, 3
individuele coachings en 2 peer coachings

●

We begeleiden bedrijvencentrum ‘De Punt’ en haar huurders in kader van
het project ‘Samen Zonne Energie Winnen’. Het project loopt tot juni 2021.
De rapportage volgt in september 2021.
→ Ongeveer 6 coachingsuren tijdens 4 energieworkshops
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Resultaat
●

●

●

●

●

In het kader van het project ‘De Nieuwe Samenzweerders’ organiseerden
we een bootcamp, en daaropvolgend individuele coaching 7 werknemers
van vijf organisaties gedurende 8 maanden. Dit in samenwerking met
Levuur en Howest. Tijdens het traject viel één deelnemer uit. De andere
deelnemers organiseerden verschillende acties.
We organiseerden in kader van het ESF-project ‘De Nieuwe
Samenzweerders’ ook enkele sessies rond de selectie van deelnemers en
het draaiboek, met de projectpartners van ACV, ABVV, Howest, Namahn en
Levuur. Na de selectie van deelnemers gingen we in november 2021 van
start met de bootcamp. Er volgen peer coachings en individuele coachings
We startten ook het project ‘Zon voor Iedereen’, waarbij we aan de slag
gaan met Buurthuis Zermatt in Borgerhout: via ZuidtrAnt komen er
zonnepanelen op het dak van het buurthuis. Reset.Vlaanderen organiseert
een begeleidingstraject met enkele sessies, om de vinger aan de pols te
houden rond wat er leeft in de buurt rond energie: waar liggen de noden en
behoeften in de buurt.
We begeleiden bedrijvencentrum ‘De Punt’ en haar huurders in kader van
het project ‘Samen Zonne Energie Winnen’. Het project loopt tot juni 2021.
De rapportage volgt in september 2021.
We werden ook voor diverse andere coaching en adviesopdrachten
gevraagd, zoals de toekomstverkenning circulaire economie van KBS (zie
21_1.1.2) en ondersteunen ook enkele andere initiatieven (21_1.2.9) &
burgerinitiatieven (21_2.2.2)

Evaluatie +
planning 2022

Geslaagd. In totaal werden er 140.5 begeleidingsuren geregistreerd voor de
diverse benoemde acties.
● Het project ‘Samen Zonne-energie Winnen’ werd succesvol afgerond. Het
begeleidingstraject werd succesvol ingevuld door Reset.Vlaanderen,
ondanks de moeilijkheden omtrent Covid-19, wat er wel voor zorgde dat de
sessies online werden georganiseerd, en er minder deelnemers waren (vier
deelnemers).
● Het project ‘De Nieuwe Samenzweerders (ING-fonds) werd succesvol
afgerond.
● In het ESF-project ‘De Nieuwe Samenzweerders’ gaan we in 2022 samen
met de deelnemers verder aan de slag, en plannen we te kijken hoe de
opgedane kennis en methodieken kunnen opgeschaald worden in
vakbondcontext. We plannen onder meer een train the trainer of cursus
samen te stellen.
● We plannen nieuwe mogelijkheden en projecten te verkennen.

Bewijslast

Zie 21_2.1.3

Module Subsidie

Module 2.2. We halen in totaal 140.5 begeleidingsuren, wat omgezet kan
worden in 7 modules. In deze totaliteit zitten de activiteiten van hierboven
bevat. Zie ook overzicht.
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Dient ook

SD 2, SD 3

Volgnummer

21_1.2.9

Activiteit

Adviseren van externe partijen over waardige groene jobs en aanverwante
thema’s

Omschrijving

We beantwoorden vragen van, of geven advies aan, externe organisaties. We
adviseren via onze partnerorganisaties (vakbonden en milieubeweging), die in
formele adviesraden zitten.
Indien relevant of gevraagd, neemt Reset.Vlaanderen ook zelf een adviesrol op
richting andere organisaties of overlegorganen. Dit geldt ook voor de andere
thema’s waar we ons mee bezig houden.

Planning 2021
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Resultaat 2021

●
●
●
●

Rechtstreekse deelname aan één adviserend overleg zoals de
expertgroepen van BBL
Deelname aan de politieke werkgroep van Klimaatcoalitie
Beantwoorden van de binnenkomende adviesvragen
Standpuntbepaling in werkgroep energie van Transitie Netwerk Middenveld
We nemen een actieve rol in in het begeleidingscomité Duurzame
Ontwikkeling van de Koning Boudewijnstichting
We zetelen in de jury van het ING Fonds rond circulaire economie van de
Koning Boudewijnstichting
Engagement in stuurgroep ESF project in samenwerking met onder andere
Flux 50 en Volta: “Energiemanagement in een residentiële context (CEMS
– digitalisering – integratie van technieken - wijzigende nettarieven).”
Adviesrol in diverse studies. Er zijn vragen gesteld door HIVA, UA en FOD
KLIMAAT. We bekijken nog in welke stuurgroepen we zullen zetelen.
KBS Toekomstverkenning 'Werken in een meer circulaire economie in
2035'. KBS brengt een 24 tot 28-tal deelnemers (op Belgisch niveau)
samen: belangrijke (‘notorious’) spelers met een systemische kijk op de
samenleving uit zowel het bedrijfsleven, als van universiteiten, overheden
en verenigingen. Ze hebben ervaring in (hetzij) circulaire economie,
ondernemerschap, arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie, etc.
Deelname jury ING fonds: 2 jurymomenten: 01/07/2021, 07/09/2021
Deelname begeleidingscomité Duurzame Ontwikkeling van KBS
○ Twee vergaderingen: 21/01 + 09/06
Deelname aan KBS toekomstverkenning, werken in een meer circulaire
economie: in totaal 8 werkdagen
Advies in 3 studieopdrachten: We waren betrokken in de
stakeholder-stuurgroep van een onderzoek besteld door de FOD
Volksgezondheid m.b.t. de klimaatadaptatie & zorg. We namen deel aan
een aantal vergaderingen van deze stuurgroep, en onderhielden contact
met de onderzoekers met betrekking tot hun vraagstelling rond sociale en
werkgelegenheidseffecten en de keuze voor hun sectorale case-studies;
we bezorgden hen ook bijkomende referenties en ons eigen werk. Dit
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●

●
●
●
●
●
●
●
●

studiewerk
werd
gepubliceerd
in
2021:
https://klimaat.be/news/2021/impact-van-de-klimaatverandering-op-het-gez
ondheidszorgsysteem-in-belgie
Daarnaast zetelden we in een adviesgroep rond een studie ‘Werk &
Klimaat’ & werden we betrokken bij een studie in kader van Lamatra
project.
Advies aan studiedienst politieke partijen & overheid
○ 12/02: studiedienst Spa/Vooruit
○ 10/03: studiedienst Groen
○ 04/05: Kris Roels departement landbouw
○ 26/04: Kabinet Demir
○ 28/04: Minister Khattabi & kabinet
○ 05/05: Overleg Minister Vanderstraeten en kabinet
○ 06/05: Studiedienst CD&V
○ 18/11: voorstelling plannen aan FIDO & kabinet Khattabi
09/03 Voorstelling netwerk aan KIFKIF
Adviseren van Sam VZW
15/06 Advies (interview door sustenuto) rond studie SDG’s
17/06 Adviesgesprek campagne recht op repareren Transformisten
06/08 Interview voor onderzoek on the road to climate neutrality (Yelter)
05/08/2021: Interview voor onderzoek Hiva door James Tops
Diverse gesprekken in kader van ESF Transnationaal project: zie 21_1.1.2
Studieopdracht voor ITUC in kader van klimaatadaptatie + voorstelling op
COP (zie 21_1.2.2)

Evaluatie +
planning 2022
Bewijslast

Werknemers als Hefboom voor een Circulaire Economie
KBS DO
Traject werken in een meer circulaire economie in 2035
Gids klimaatadaptatie ism ITUC
Jury ING-fonds

Dient ook

SD 2, SD 3

Module Subsidie

Gids klimaatadaptatie is 1 module bij 2.3
Alle andere adviesuren en begeleiding worden meegeteld bij 2.2

Volgnummer

21_1.2.10

Activiteit

Ondersteunen klimaatmanifestaties/campagnes
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Omschrijving

Samen met de klimaatcoalitie en werkgroep Durvit van Climate Express
engageerden wij ons om werknemers en vakbonden te betrekken om mee te
stappen in de klimaatmarsen die op de agenda staan.

Planning 2021

We ondersteunen partners als Klimaatcoalitie, Workers For Climate en Climate
Express in het opzetten van klimaatmanifestaties. We volgen de acties rond COP26
in de herfst.

Resultaat

We ondersteunden actief de klimaatmars die op 10/10 via de klimaatcoalitie op
straat kwam. Er kwamen minstens 50.000 mensen op straat.

Evaluatie +
Planning 2022

Geslaagd.

Bewijslast

Artikel op website klimaatcoalitie

Module

Met het co-organiseren van deze manifestatie bereikten we 50.000 mensen, dit zien
we als 1 module bij 1.3

OD 1.3 Reset.Vlaanderen bevordert via samenwerking de aandacht voor
competentieontwikkeling voor waardige groene jobs
Reset.Vlaanderen wil de aandacht voor de ontwikkeling van groene competenties bevorderen. Hiertoe
richten we ons op de noden op de werkvloer in bedrijven en ondernemingen. Wat is het potentieel in een
organisatie of bedrijf in de groene economie? Voor welke uitdaging staan ze? Welke competenties zijn
daarvoor nodig? Hoe kunnen we hen motiveren om deze kansen te grijpen? Voor het beantwoorden van
deze vragen zoeken we samenwerking met relevante actoren zoals de sectorfondsen,
volwassenonderwijs, Ecocampus, VDAB of OVAM. Zo zorgt Reset.Vlaanderen ervoor dat er stappen
worden genomen op het gebied van opleiding en competentieontwikkeling voor waardige groene jobs.

Evaluatie operationele doelstelling 2021
Doorheen de beschreven acties in 2021 werkten we met ongeveer 15 partners samen om dit onder de
aandacht te brengen. Uniek zijn hier ook onze internationale samenwerkingen via Erasmus+ & ESF
Transnationaal.
Eventuele bijsturing in 2022
Wordt meegenomen in onze acties richting werkveld. Oa in SD1, SD2 als SD3 uit onze nieuwe
meerjarenplan.

Indicatoren en streefwaarden
Indicator/streefwaarde 1: Eind 2017 hebben we een overzicht wie de relevante actoren zijn op het gebied
van opleiding en competentieontwikkeling voor waardige groene jobs.
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Stand van zaken:
We werken gestaag verder en bouwen kennis en netwerk op.
Indicator/streefwaarde 2: Met minstens één partnerschap bevorderen we groene kennis- en
competentieontwikkeling.
Stand van zaken: We werkten in 2021 met 15 actoren samen rond deze OD.

EVALUATIE 2021
Volgnummer

21_1.3.1

Activiteit

Samenwerken met een
competenties te vergroten

Omschrijving

We constateren dat er vaak een gebrek is aan opleidingstrajecten die inzetten op
de rechtvaardige vergroening van de economie. We gaan op zoek naar
samenwerking rond het voorzien van opleidingen die voorbereiden op een groene
economie en brengen daarin onze kennis over het sociale en groene thema’s in.

Planning 2021

●

●
●
●

●

●

relevante

actor

om

aandacht

voor

groene

Zie ook 20_1.2.7. Samenwerking met Namahn in kader van luik ‘De Nieuwe
Samenzweerders’ (ESF dossier) en ook de twee grootste vakbonden. Ook
S&L wordt hierbij betrokken om procesbegeleiding te voorzien, en samen
na te denken over de toekomst van de methodiek ‘De Nieuwe
Samenzweerders’. Samenwerking met Levuur en Howest (opleiding
Netwerkeconomie) om methodiek ook bij andere doelgroepen te testen.
ISMI overleg (in kader van studiedag en lerende netwerken): zie ook
21_1.2.7
We zetelen bij de Koning Boudewijnstichting in zowel begeleidingscomité
duurzame ontwikkeling als in de jury van het ING Fonds
We dienden een gezamenlijk ESF project in over de werknemersbelangen
in de circulaire industrie, met nieuwe Europese vakbondspartners FNV,
PRO-GE en IndustriAll, naast Vlaamse partners uit vak- en milieubeweging.
Studie Etui: op vraag van het Europees vakbondsinstituut zullen we ons
rapport over de industriële steunmaatregelen herwerken tot een working
paper, waarbij we de situatie in België zullen vergelijken met deze in onze
buurlanden.
Hoofdstuk boek VUB: op vraag van onderzoekers van COSMOPOLIS,
zullen we ons rapport over de rol van publieke investeringsmaatschappijen
in het financieren van de klimaattransitie, omzetten naar een
boekhoofdstuk. Dit hoofdstuk vormt deel van een academisch boek, dat
handelt over de ‘foundational economy’. David Bassens en Sara de Boeck,
beiden verbonden aan COSMOPOLIS verzorgen de eindredactie en de
coördinatie van dit boek. We moeten een eerste versie indienen in februari,
vervolgens zal ons hoofdstuk door een proces van peer-review gaan. De
finale publicatie volgt in juli. De tekst is in het nederlands, maar zal mogelijk
worden vertaald naar het frans.
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Resultaat

●

Capacity building bij onze leden, Erasmus + project
Met Ulex werken we aan een meerjarenproject rond ‘Social Justice’, waarbij
opleiding en ‘capacity building’ voor onze lidorganisaties en bouwen aan
een Europees netwerk de kern vormen. Wij zouden de komende jaren
(indien goedgekeurd) 10 à 15 mensen op opleiding kunnen sturen naar het
trainingscentrum in Catalonië.

●

ISMI overleg (in kader van studiedag en lerende netwerken): zie ook
21_1.2.7
We zetelen bij de Koning Boudewijnstichting in begeleidingscomité
duurzame ontwikkeling en participeerden aan de toekomstverkenning
circulaire economie in 2032 zie 21_1.1.2
ESF Nieuwe Samenzweerders: Zie ook 1.2.8. We werkten samen met
Namahn in het kader van ‘De Nieuwe Samenzweerders’, waarbij Namahn
de vormgeving voorziet van enkele workshops die georganiseerd werden
rond de selectie van deelnemers en hun profiel, en daarnaast ook mee
nadacht over de methodieken en invulling van het traject. Voor de invulling
van het draaiboek en methodieken werd overigens ook de kennis toegepast
van Levuur en Möbius. Zij helpen met het creëren van methodieken en
faciliteren mee sessies tijdens het traject met de deelnemers. Ook met
Howest (opleiding Netwerkeconomie) wordt verder gewerkt. Zij woonden de
workshops bij die het traject vooraf gaan, en geven vorm aan de
impactevaluatie in het traject. Howest zal deze impactevaluatie ook zelf
uitvoeren.
ING-fonds: Zie ook 1.2.8: We werkten samen met Levuur en Howest aan
het begeleidingstraject. 7 werknemers van verschillende organisaties
werden begeleid om projecten rond duurzaamheid en circulariteit uit te
voeren op de werkvloer. Het traject liep van september 2020 tot juni 2021.
Reset.Vlaanderen zit in de stuurgroep van het ESF-project
“Energiemanagement in een residentiële context (CEMS – digitalisering
– integratie van technieken - wijzigende nettarieven)”. Er zijn in 2021 nog
geen meetings georganiseerd waarin Reset.Vlaanderen vanuit de kennis
feedback kan geven, dit wordt in 2022 verder uitgerold. Dit project wordt
getrokken door Volta en Flux50.
Ulex: er worden via Erasmus+ middelen vrijgemaakt die het mogelijk
maken om medewerker van ledenorganisaties deel te laten nemen aan
opleidingen die worden aangeboden door ULEX, een organisatie in
Catalonië die vormingen en opleidingen aanbiedt voor sociale en
ecologische organisaties. Wegens Covid-19 gingen deze opleidingen niet
van start in het najaar van 2021. Alles is evenwel in orde om de selectie
van deelnemers op te starten in januari 2022. In de lente en herfst van
2022 zullen 15 werknemers van ledenorganisaties op uitwisseling kunnen.
Het ESF Transnationaal project ‘Werknemers als hefboom voor een
circulaire economie’:

●

●

●

●

●

●

Zie ook 2.1.4. Het project werd door ESF aanvaard begin 2021. Voor de
uitvoering ervan werd een nauwe samenwerking opgezet met zowel BBL
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●
●
Evaluatie +
Planning 2022

als IndustriAll. Verdere partners in het project zijn Pro-GE uit Oostenrijk en
de Vlaams vakbondscentrales ACV BIE, ACV Metea, ABVV-accg en ABVV
Metaal.
Het
Nederlandse
FNV
koos
er,
wegens
interne
personeelsverschuivingen voor niet als partner in te stappen. Deze
allianties geeven het project zelf draagkracht en netwerk en kan bovendien
als good practice example dienen waarin vakbonden en milieubeweging
elkaar ook echt vinden. Daarnaast versterken de partners elkaar
wederzijds: de respectieve expertises samenvoegen leidt tot nodige
inzichten om de rechtvaardige transitie sterker te onderbouwen vanuit
verschillende perspectieven.
In het eerste projectjaar werd sterk ingezet op kennisverwerving en
-verdieping, uitbouw van het netwerk, op kennisdeling en verbinding aan de
hand van enkele events. In het tweede projectjaar zetten we nog meer in
op netwerk- en vormingsevents en streven we meer naar kennisdeling
Hoofdstuk boek VUB: er werd aan het boek gewerkt, dit werk moet nog
gefinaliseerd worden in 2022
ETUI: studieopdracht gerealiseerd, zie ook 21_1.1.1

Geslaagd. We werken opnieuw samen met Namahn, waarbij Namahn het
business model zal ontwikkelen in het ESF-project ‘De Nieuwe
Samenzweerders’. Ook staan zij in voor de blauwdruk van het project.
Levuur, Möbius en Howest worden verder ingeschakeld in het
begeleidingstraject zelf en het vormgeven van de sessies. Howest neemt
ook in 2022 de impactevaluatie op zich.
We gaan eveneens verder met de stuurgroep van het project van Volta en
Flux50. Daar verwachten we in 2022 meer output van beide organisaties.
We nodigen in 2022 ook partnerorganisaties uit om via ULEX kennis op te
doen. 15 medewerkers kunnen op uitwisseling naar Catalonië.

Bewijslast

ESF Transnationaal - Werknemers als hefboom voor een circulaire economie’
ULEX
Traject NSZ ING-fonds
Namahn
Input Howest, Möbius en Levuur Nieuwe Samenzweerders
VUB opdracht hoofdstuk boek

Dient ook

SD1

Module Subsidie

Opbouw kennis voor Module 4.2
Interne optimalisatie organisatie bij module 3.5
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
Reset.Vlaanderen bevordert zeggenschap bij het realiseren van
de transitie naar een rechtvaardige groene economie
In een rechtvaardige groene economie spelen autonomie en betrokkenheid van mensen een grote rol.
Deze manier van organiseren biedt veel potentieel voor ‘empowerment’ van mensen: meer zeggenschap
en eigenaarschap in de economie.
Reset.Vlaanderen wil mensen inhoudelijk versterken in hun kennis over de groene rechtvaardige
economie en ze activeren en ondersteunen deze kennis toe te passen in hun eigen omgeving. Dat kan op
de werkvloer zijn, maar evengoed een lokaal initiatief dat door burgers in de buurt wordt opgezet. Door
onze praktische, bottom-up aanpak realiseren we veranderingen die goed zijn voor arbeid én milieu.

Evaluatie strategische doelstelling 2021
We beschouwen deze strategische doelstelling als geslaagd. Deze doelstelling werd ook als kernthema
meegenomen in ons nieuwe meerjarenplan.
In 2021 konden we zo’n 13 bedrijven ondersteunen. We werkten ook aan concrete output zoals
bijvoorbeeld de gids ‘klimaatadaptatie in de zorg’ en werkten in co-creatie aan output binnen ons nieuwe
ESF project ‘werknemers als hefboom voor een circulaire economie’. We werkten via onze diverse
begeleidingstrajecten ook samen met 2 energiecoöperaties en 5 lokale burgerinitiatieven die rond
duurzaamheid wilden werken. In totaal werden zo’n 140 begeleidingsuren voorzien.
Resultaten en verhalen werden gecommuniceerd via de eigen communicatie en de kanalen van de
betrokken partners. We werden ook diverse malen gevraagd voor een lezing of organiseerden hier zelf
activiteiten. We zien hier een groei in.

Eventuele bijsturingen in 2022
Wordt meegenomen in ons nieuwe meerjarenplan. Wordt een kernthema die terugkomt in al onze SD’s.

OD 2.1 Reset.Vlaanderen begeleidt werknemers in het opnemen van een
actieve rol in de vergroening van de economie
We vergroten de kennis van werknemers over zowel de inhoudelijke betekenis van een groene economie
en maken de vertaalslag naar het operationeel niveau (hun organisatie). Daarnaast vergroten we ook hun
kennis over de mogelijkheden en manieren om hun stem te laten horen. We zetten werknemers in
beweging om zelf actie te ondernemen om in hun organisatie op zoek te gaan naar manieren waarop
zorg voor het leefmilieu gepaard kan gaan met een goede sociale bescherming en stimuleren hen om
daarvoor zelf proactieve voorstellen te doen.
Reset.Vlaanderen geeft begeleiding op maat aan werknemers, gebaseerd op haar ruime ervaring met
participatie, educatie en projectmanagement. Een belangrijke basis van ons werk ligt in de ervaringen
met het Save@work project: een project waarbij energie wordt bespaard in overheidskantoren door in te
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zetten op betrokkenheid en gedragsverandering van de werkvloer.
Evaluatie operationele doelstelling 2021
Geslaagd. We publiceerden 6 artikels die de inhoud van deze doelstelling ondersteunen. Daarnaast
werden we vijf keer gevraagd om een lezing te geven rond dit thema en organiseerden we zelf een
bedrijfsbezoek bij UA.
Via het project ‘Samen Zonne Energie Winnen’ (ism Energent en De Punt) werden via diverse activiteiten
en workshops vijf bedrijven en hun werknemers begeleid richting energiebesparing en participatie in
duurzame energie. Via het project ‘Nieuwe Samenzweerders’ werden zo’n 8 werknemers begeleid, die
werden afgevaardigd door hun organisatie, vakbond en/of bedrijf. In het nieuwe Transnationale ESF
project ‘werknemers als hefboom voor een circulaire economie’ werden 14 interviews afgenomen met
intermediaire vakbondsactoren in sectoren chemie en metaal. De moeilijkheden en/of vragen die hieruit
naar voor kwamen werden mee aangepakt in een rondetafel, vorming en expertenworkshop.
In ons tweede forum in december werd samen met diverse actoren uit ons netwerk nagedacht over hoe
we dit verder vorm geven in 2022. Er was veel enthousiasme en engagement.
Eventuele bijsturing in 2022
Wordt meegenomen in SD3 in ons nieuwe meerjarenplan
Indicatoren en streefwaarden
Indicator/streefwaarde 1: Deelnemers aan workshops geven aan dat de verstrekte informatie toepasbaar
is op de werkvloer en voelen zich in staat zelf een actieve rol op te nemen.
Stand van zaken:
De trajecten die werden afgesloten werden positief geëvalueerd en kregen ook een vervolg. Daar we
steeds in co-creatie werken met vertegenwoordigers van de doelgroep, zijn we er ook zeker van dat de
opgedane kennis, handvaten en methodieken mee worden genomen in de eigen vormingswerking van de
vakbonden en zo ook tot verandering leiden in de bedrijven zelf.
Indicator/streefwaarde 2: De participatietrajecten met werknemers die begeleid zijn door
Reset.Vlaanderen leiden tot zichtbare en/of meetbare verbeteringen voor het milieu en de sociale context.
Stand van zaken:
Geslaagd (zie ook beschrijving bij de acties)
Indicator/streefwaarde 3: Save@work is succesvol afgerond en krijgt een doorstart met nieuwe
deelnemende organisaties en/of ondernemingen onder de titel Samen Energie Winnen.
Stand van zaken: Save@work is succesvol afgerond en werd verder doorontwikkeld via Samen Zonne
Energie Winnen en het nieuwe project Zon Voor Iedereen.
Indicator/streefwaarde 4: De opgedane ervaringen in participatietrajecten zijn vertaald in bruikbare tools
voor werknemers.
Stand van zaken: Geslaagd. Er is een tool ontwikkeld met de methodiek van De Nieuwe
Samenzweerders. Hier wordt nog verder aan gewerkt.

EVALUATIE 2021
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Volgnummer

21_2.1.1

Activiteit

Inspireren van werknemers via communicatie, vormingen, lezingen en
bedrijfsbezoeken

Omschrijving

Participatie van werknemers in de Just Transition nemen we mee in ons aanbod
van vormingen, lezingen en bedrijfsbezoeken. Voor meer info zie ook 21_1.2.
We geven in 2021 onder andere lezingen over participatie, passend binnen ons
project ‘De Nieuwe Samenzweerders’. Daarnaast zullen we hierover communiceren
op onze website. Dit is ook een thema dat wordt meegenomen in de totale werking
Minimum twee artikelen gepubliceerd rond dit thema
Minimum twee lezingen of vormingen verzorgd rond dit thema, zie 21_1.2.2
Minimum twee bedrijfscontactmomenten georganiseerd rond dit thema

Planning 2020

●
●
●

Resultaat 2021

We schreven 6 artikels waarbij we via de projectwerking van Reset.Vlaanderen
werknemers inspireren actie te ondernemen rond duurzaamheid,
circulariteit en eerlijke transitie. In zowel ESF-projecten ‘De Nieuwe
Samenzweerders’ en ‘Werknemers voor een circulaire economie’ werden
artikels geschreven. Ook voor het project ‘Samen Zonne-energie winnen’
werd een artikel geschreven, waarbij we werknemers ertoe aanzetten actie
te ondernemen op de werkvloer.
We organiseerden daarnaast ook vijf lezingen. Enerzijds stelden we ‘De Nieuwe
Samenzweerders’ voor, waarbij dieper werd ingegaan op de achtergrond,
methodieken en samenwerkingen. Hiermee proberen we werknemers te
sensibiliseren en aan te zetten tot actie. Anderzijds organiseerden we ook
sessies als vorming, waarbij we klimaatgesprekken aangaan, onder meer
met militanten en vakbondsafgevaardigden:
● Zomeruniversiteit Beweging.net: 37 deelnemers
● Vorming ABVV AC: 25 deelnemers
● Gastles Vives: 20 deelnemers
● ETUI Voorstelling Reset: 20 deelnemers
● Vakgroepcongres ACV BIE: 23 deelnemers
Omwille van Covid-19 organiseerden we in 2021 slechts één
bedrijfscontactmoment. We organiseerden een bezoek aan de UA, op de
Campus Drie Eiken. In samenwerking met de ‘Greenoffice’ van de UA werd
een inspiratiewandeling georganiseerd op de campus, waarbij de
duurzaamheidsprojecten die op de campus worden uitgevoerd, worden
voorgesteld.

Evaluatie +
planning 2022

Deels geslaagd. Via zowel sociale media als via geschreven artikels werd
gecommuniceerd over de verschillende projecten, werden werknemers
geïnspireerd. Ook werden verschillende vormingen en voorstellingen georganiseerd,
waarbij Reset.Vlaanderen de kans kreeg toelichten te geven bij hoe de organisatie
werknemers betrekt bij de transitie. We organiseerden ook een
bedrijfscontactmoment.
Wegens Covid-19 bleef het beperkt tot 1
bedrijfscontactmoment. Via projecten zoals ‘De Nieuwe Samenzweerders’ en
‘Samen Zonne-energie WInnen’ kwam Reset.Vlaanderen evenwel ook in contact met
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andere bedrijven, waarbij werknemers geïnspireerd werden rond thema’s als eerlijke
transitie.
Bewijslast

Zie ook overzicht activiteiten in zijn totaliteit
Artikels rond inspiratie werknemers
Lezing Nieuwe Samenzweerders Zomeruniversiteit Beweging.net
Vorming klimaatverandering ABVV Algemene Centrale
Gastles Donuteconomie en eerlijke transitie bij Vives
Voorstelling Samen Zonne-Energie Winnen Provincie Oost-Vlaanderen
Voorstelling Nieuwe Samenzweerders Vakgroepcomité” ACV BIE

Dient ook

OD 1.2, OD 2.2 en OD 3.2

Module Subsidie

Module 3.1 (1 x)
Daarnaast enkele vormingen die meetellen bij 1.2 & 2.1

Volgnummer

21_2.1.2

Activiteit

Project Samen (zonne) Energie Winnen

Omschrijving

In 2020 hebben we Samen Energie Winnen uitgebreid om naast de component
energiebesparing, ook ‘investeren in hernieuwbare energie’ toe te voegen. We
willen werknemers motiveren om samen met hun bedrijf en/of een
energiecoöperatie te investeren in zonnepanelen op het dak van hun
bedrijfsgebouw. Zo informeren, inspireren en stimuleren we werknemers om mee te
werken aan de omslag naar een groene economie vanop de werkvloer.
Hiervoor dienden we een projectdossier in bij de Provincie Oost-Vlaanderen in
samenwerking met de energiecoöperatie Energent CVBA-SO. In dit project
begeleiden we Bedrijvencentrum De Punt (Gentbrugge) en haar huurders om hun
werknemers te betrekken zowel in uitwerken van energiebesparende maatregelen
als bij het investeren in de hernieuwbare energie via een derde partij, namelijk een
energiecoöperatie. Afhankelijk van de ambities van de weerhouden organisatie of
bedrijf, kunnen we ook buurtbewoners en/of externe gebouwgebruikers betrekken in
dit participatietraject.
In 2021 organiseren we een informatiesessie voor Energent, met betrekking tot het
investeren via derdepartijfinanciering in de zonnepanelen, en starten we het traject
waarbij een energieteam begeleidt wordt om hun collega’s te stimuleren energie te
besparen, en ook samen na te denken hoe er op de werkplek, en tijdens
thuiswerken, energie kan bespaard worden.
Het coöperatieve model leunt het nauwst aan bij ons ideaal van
werknemersparticipatie in de groene economie.
Dit project zou ook werkgevers nauwer betrekken in onze aanpak (cfr. 20_2.2.1)
Meer info via https://reset.vlaanderen/samen-zonne-energie-winnen/

Planning 2021

●

Met de subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen willen we dit verder
uitwerken en uittesten in samenwerking met Energent CVBA
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●
Resultaat 2021

Begeleiding van min. 1 bedrijf.

Zoals eerder vermeld is het traject met vertraging van start gegaan. mwille van
covid-19 kon het energiebegeleidingstraject aanvankelijk nog niet van start
gaan. Wel werd samen met Energent en Bedrijvencentrum De Punt
gekeken op welke manier we best de bedrijven in het bedrijvencentrum
konden bereiken. We startten de werving voor deelnemers aan het
energiebesparingstraject in januari. Hiervoor werden enkele infosessies
georganiseerd. Een vijftal werknemers van vijf verschillende bedrijven
schreven zich vervolgens in voor het energiebesparingstraject. Via
Energent werd eveneens een infosessie georganiseerd, om werknemers en
buurtbewoners warm te maken te investeren in de zonnepanelen, om zo
mede-eigenaar te worden.
In het energiebesparingstraject werden een viertal sessies georganiseerd.
Eerst werd een sessie georganiseerd om te luisteren waar de noden
en behoeften van de deelnemers liggen. We keken samen met hen
waarop zij wilden inzetten: energie besparen op kantoor, in de thuissituatie
(thuiswerken), hoe besparen in de keuken, bij het printen etc. Hiervoor
hadden we een energiechecklist. Op basis daarvan werden prioriteiten
bepaald. Enerzijds werden de deelnemers geïnformeerd over hoe ze
collega’s konden betrekken om samen actie te ondernemen, anderzijds
werden ze ook actief aangespoord zelf actie te ondernemen. Zo werden
samen energietips opgesteld die vervolgens naar de deelnemende
bedrijven in bedrijvencentrum De Punt werden gestuurd. Ook werden de
deelnemers aangespoord gebruik te maken van Energie-ID, waarbij ze zelf
kunnen monitoren hoe ze energie besparen:
Daaropvolgend werden vier workshops georganiseerd, waarbij telkens een
viertal deelnemers hadden, uit vier verschillende bedrijven:
In de eerste workshop (23/02/2021) zetten we het pad uit dat we in het
daaropvolgende traject uitwerken. De deelnemers komen vanuit vijf
verschillende bedrijven, aanwezig in Bedrijvencentrum De Punt. We gaan in op:
● Wat is er specifiek aan jouw werkplek? Behorende uitdagingen?
● Welke communicatieacties kunnen we doen?
○ Banners die de organisaties kunnen gebruiken (ook op hun website)? Andere
kaders of logo’s met updates voor de website
● We introduceren de energiechecklist, die de deelnemers tegen de volgende
sessie invullen. Omwille van de omstandigheden met Covid-19, baseren we
deze op energiebesparing in de thuissituatie.
In workshop 2 (29/03/2021) bespreken we de resultaten van de
energiechecklist. De deelnemers halen aan dat het niet eenvoudig is actie
te ondernemen op de werkvloer, omwille van de drukke tijd. We bespreken
met de deelnemers hoe we de verwachtingen eventueel moeten bijstellen.
Daarnaast werd een eerste lijst met energietips gedeeld, die de deelnemers
verspreiden naar hun collega’s. We gaan ook in op de nulmeting met
EnergieID.
In workshop 3 (27/04/2021) hebben we met de deelnemers een nieuwe lijst
met energietips voor de collega’s gestuurd. Ook doen we de oefening van
krachtenveldanalyse. Op basis daarvan gingen we in een peer
coachinggesprek met de deelnemers waarin zij tips uitwisselden over hoe
ze thuis energie besparen. De deelnemers geven ook aan gebruik te
maken van EnergieID, waarmee ze hun energieverbruik opvolgen.
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In workshop 4 (01/06/2021) gaan we eerst in op de meterstanden via
EnergieID. Ook gaan we verder in op de energietips die na workshop 4
naar de collega’s van de deelnemers worden verzonden.
Er werd tot slot op 18 juni 2021 een afsluitmoment georganiseerd, waar de
deelnemers met een hapje en een drankje de verwezenlijkingen vierden.

Evaluatie en
verderzetten in
2022

Geslaagd: Op basis van het project ‘Samen Zonne-energie Winnen’ en de
opgedane kennis gaan we ook in 2022 verder aan de slag om samen met een
energiecoöperatie zonnepanelen te leggen bij een organisatie, en met de
doelgroep van die organisatie een energietraject af te leggen. (zie 21_2.2.3

Bewijslast

Artikel Samen Zonne-energie Winnen
Communicatie Samen Zonne-energie Winnen
Infosessies en workshops outcome
Overzicht coachinguren & activiteiten voor modules

Dient ook

OD 2.2

Module Subsidie

2.2

Volgnummer

21_2.1.3

Titel

Project ‘De Nieuwe Samenzweerders’: bootcamp en coaching van vijf
bedrijven

Omschrijving

Het pilootproject met Howest en steun van Vlaanderen Circulair is succesvol
afgerond. Vanaf 2020 startten we twee nieuwe trajecten op. Enerzijds met een ESF
project onderzoeken en testen we hoe we de vakbonden in het verhaal van social
intrapreneurship en klimaat kunnen activeren. In het andere traject met Levuur,
willen we vrijwilligers uit het middenveld gaan activeren in hun werksituatie. Meer
info via www.denieuwesamenzweerders.be
In het ESF-traject organiseren we in 2021 twee workshops rond enerzijds de
uitdagingen die de transitie voort brengt in de sectoren metaal en chemie, en
anderzijds een traject (bootcamp, individuele en peer learning coachingsessies).
In het traject gesteund door KBS worden in 2021 nog enkele individuele
coachingsessies georganiseerd, aangevuld met twee peer learningsessies en een
slotevent.

Planning 2021

-

ING fonds project: Coaching van 7 werknemers van 5 organisaties in
traject met Levuur en Howest
ESF project:
- Twee testworkshops om eigenlijke bootcamp vorm te geven.
- bootcamp en coachingtraject (individuele en peer learning sessies)
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Resultaat

Traject ING-fonds:
Het traject met zeven werknemers van vijf verschillende organisaties (UA, POM
Limburg, Natuurpunt CVN, IMEC, VGC) werd opgestart in september 2020 met
een bootcamp. In 2020 volgden nog twee individuele coachings (begin
november en midden december 2020). In 2021 volgden nog twee peer
coachingsessies en een individuele coaching. In het originele plan stonden twee
live peer coachings gepland en een individuele coaching op de werkplek van de
deelnemers. Omwille van Covid-19 werden evenwel enkele aanpassingen
gemaakt. Zo werd de individuele coaching en één van de peer coachingsessies
toch online georganiseerd.
Ondanks de aanpassingen en het kort op de bal kunnen spelen, merkten we
toch dat het niet evident is dit traject deels online te moeten organiseren. Dit
omdat groepsprocessen moeilijk te creëren zijn in een online setting. Dit
gegeven, samen met de werkdruk bij deelnemers, zorgde ervoor dat de
deelnemer van IMEC in mei 2021 uit het traject is gestapt. De andere
deelnemers voltooiden het traject evenwel. Een kort overzicht van hun project
op de werkvloer:
● POM Limburg: bewustwording bij medewerkers rond thema duurzaamheid,
door acties op de werkvloer: aankoop twee elektrische deelwagens, geen
frisdrank uit plastic flessen meer op de werkvloer, uitstippelen wandelroutes
voor meetings op Corda Campus (Hasselt). Meer acties volgen na het
traject
● VGC: acties rond duurzaamheid die worden opgezet in de sportdienst, met
een competitie-element. Alle werknemers kunnen eraan deelnemen
● UA: zoeken naar medestanders rond thema ‘duurzaamheid’ binnen Green
Office van de Universiteit, daarnaast uitwerking Green Impact Tool, waarbij
medewerkers en studenten acties opzetten op de verschillende campussen.
● Natuurpunt VGC: opstart werkgroep duurzaamheid en klimaatverandering,
om thema’s meer ingang te laten vinden in de organisatie. Deelname van
verschillende organen binnen de organisatie.
● IMEC: Repair café als motor voor acties rond duurzaamheid binnen
organisatie. Zo wil men alle lagen binnen de organisatie meekrijgen.
In het traject werden Howest en Levuur betrokken. Howest was verantwoordelijk
voor de individuele coaching, en gaf input vanuit de door hen ontworpen
methodieken
rond
‘social
intrapreneurship’.
Levuur
is
expert
in
participatieprocessen. Zij organiseerden de peer coachingsessies, en gaven mee
vorm aan het draaiboek.
Traject ESF De Nieuwe Samenzweerders:
We planden aan het begin van 2021 verschillende gesprekken met
vakbondspartners, om te bepalen welke samenwerking met welke partners werd
opgezet. We werken in dit project samen ACV (interprofessioneel niveau) als
officiële partner. ABVV wil mee helpen zoeken naar deelnemers en helpt de stappen
voor selectie uitzetten, maar neemt geen verder engagement op.
We organiseerden vervolgens het traject richting selectie van deelnemers, hoe
potentiële deelnemers bereikt moesten worden, en we stelden de criteria vast
waaraan die deelnemer moest voldoen. Hiervoor werd in april 2021 een workshop
georganiseerd, waaraan ook op bredere schaal vakbondsmedewerkers deelnamen.
47

Reset.Vlaanderen - Voortgangsrapport 2021-2022

Daaraan voorafgaand werd een interne voorbereidende sessie georganiseerd. Aan
de interne voorbereidende sessie namen Howest, Namahn, Reset.Vlaanderen en
ACV deel. Hier stelden we een voorstel op, dat werd voorgelegd aan de bredere
groep tijdens de workshop. Het verslag van de workshop kan u hier vinden.
We kwamen zo tot het ideale profiel:
criteria:
1. Langetermijndenkers
2. Relatiebouwers/ verbinders
3. Leidersfiguren op de werkvloer
4. Kunnen inbreken in organisatiestructuren
Omwille van het feit dat dit een proefproject is, werd er daarnaast ook gekozen om
voor de selectie geen brede oproep te plaatsen, maar om gericht via de
secretarissen militanten aan te spreken, op basis van voorafgaande criteria
(hierboven).
Daarnaast werden ook een workshop en daarmee samenhangende sessies
georganiseerd rond de uitwerking van methodieken en het vormgevan het
draaiboek. Hierbij betrekken we vormingsmedewerkers van ACV, Howest, Namahn
en ook Levuur. Levuur wordt hierbij betrokken omwille van de ervaring en
participatieve processen, en goede ervaring vanuit Reset.Vlaanderen in een
voorgaand Nieuwe Samenzweerderstraject.
In het project is ook een luik impactevaluatie. Hiervoor zetten we Howest in. Zij
nemen dit op zich: ze ontwikkelen een tool om de impactevaluatie uit te voeren, en
voeren die vervolgens ook uit bij de deelnemers, teneinde op het einde van het
traject de verandering te kunnen staven.
Namahn neemt de voorbereiding en organisatie van workshops op zich. Daarnaast
staan zij in voor de opmaak van de blauwdruk, die op het einde van het traject klaar
zal zijn. Zij werken ook aan de systeemkaart, en zullen op het einde van het proces
het businessmodel vormgeven.
We startten eind november met de bootcamp. Het bleek niet eenvoudig te zijn
deelnemers te vinden. Daarom startten we met drie deelnemers, en organiseren we
een volgende bootcamp in januari 2022, voor nog een drie-viertal deelnemers.
Daaropvolgend organiseren we per deelnemer drie individuele coachings en twee
gemeenschappelijke peer coachingsessies.
Evaluatie +
planning 2022

Geslaagd. Ondanks de maatregelen omtrent covid-19 slaagden we erin het
traject van het ING-fonds af te ronden. We gingen eveneens verder met het
ESF-project, en denken gezien de context verder na over een hybride
systeem, en hoe dat toch kan werken, ondanks de groepsprocessen die er
moeilijker verlopen.
We startten 2022 met het eigenlijke traject, waarbij we een bootcamp
organiseren, en vervolgens twee peer coachingsessies en drie individuele
coachingsessies. De bedoeling is hiermee te landen in juni 2022.
Vervolgens maken we in samenwerking met Namahn het Business Model,
en werkt Howest de impactevaluatie verder af. Het doel is na de zomer een
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afgewerkt product te hebben, dat kan aangeboden worden aan andere
organisaties.
Bewijslast

Traject ING-fonds
Traject ESF De Nieuwe Samenzweerders
Document overzicht activiteiten en begeleidingsuren

Dient ook

OD 1.1 (20_1.2.6)

Module
Subsidie

Enkele activiteiten bij 2.1
Begeleidingsuren bij 2.2

Volgnummer

21_2.1.4

Titel

Werknemers als hefboom voor een circulaire industrie (ESF Project)

Omschrijving

We dienen bij het ESF een project in om samen met Vlaamse en Europese partners
te werken rond werknemersbelangen in de circulaire transitie.
De transitie naar een circulaire economie vereist een sterke hertekening van de
organisatie van onze economie, zeker in een aantal industriële sectoren. De inzet
van deze transitie is hoog, zowel op ecologisch, als sociaal en economisch gebied.
Ook werknemers zijn betrokken partij. Zowel vanuit onmiddellijke werknemers- en
vakbondsbelangen (jobs, waardig werk, inkomen, inspraak), als vanuit een bredere,
maatschappelijke agenda (gezondheid, leefomgeving, koopkracht, sociale
rechtvaardigheid, intergenerationele solidariteit, ...).
Vakbonden hebben deze circulaire transitie de voorbije jaren dan ook al proberen
integreren in hun werking. Toch signaleren zij zelf dat er vandaag nog een gebrek
aan capaciteit, kennis en tools is om de circulaire transitie ook werkelijk te
integreren in hun werking. Dit vergt een versterking van de essentiële intermediaire
laag binnen de vakbonden: studiemedewerkers, secretarissen en ander
ondersteunend personeel.
Dit project wilt bijdragen aan de kennis van, en betrokkenheid bij, de
werknemersbelangen en -hefbomen m.b.t. de circulaire transitie in de chemische en
metaalindustrie. Het zal dit doen door een toegankelijke en praktijkgerichte gids uit
te werken over de circulaire transitie met focus op de sectoren chemie en metaal.
Het ontwikkelde materiaal zal verder gevaloriseerd worden door het ontwikkelen van
een training en communicatiematerialen.
Het is de bedoeling om in dit materiaal expliciet de link te leggen tussen de transitie
naar een circulaire economie en de sociaaleconomische belangen van de
werknemers en hun hefbomen om dit proces mee te vorm te geven te bestuderen.
Gezien deze problematiek zich manifesteert in tal van onze buurlanden, maar
bovendien een sterke grensoverschrijdende dimensie heeft (net als veel van de
betrokken bedrijven en waardeketens), zijn er bovendien veel mogelijkheden voor
samenwerking en uitwisseling met buitenlandse partners. Het is dan ook de
bedoeling om tijdens dit proces een aantal momenten te voorzien waarop
vakbonden uit verschillende landen ervaringen en informatie kunnen uitwisselen.
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Planning 2021

Januari: Pitch voor ESF
Februari: start project (indien we financiering ontvangen)
Maart-Juni: Desk-research & gesprekken met betrokken partners
Juni: Rondetafel circulaire industrie
Juli-Augustus: Uitwerken gids
September-November: Feedback op gids, herwerken, uitwerken training
November: Rondetafel circulaire metaalindustrie
December: Expertenworkshop circulaire chemie

Resultaat 2021

Het project werd succesvol gepitcht voor ESF in het begin van het jaar, waarna een
toezegging van voldoende middelen volgde om het project op touw te zetten.
In februari werden, samen met BBL, nieuwe medewerkers aangeworven om het
project inhoudelijk en organisatorisch in te vullen. De nieuwe medewerkers startten
in april.
- April - mei: inwerken van nieuwe werknemers, opstart desk-research
- Mei - augustus: desk-research, verkennende gesprekken met binnen- en
buitenlandse partners, stuurgroepvergadering en (14) interviews met
binnen- en buitenlandse vakbondsvertegenwoordigers, pitchen van het
project
- September - oktober: verzamelen materiaal voor gids (eerste
opmaak-inhoudsopgave), artikel ikv de interviews met internationale
vakbondscontacten, eerste rondetafel met bijhorend artikel,
stuurgroepvergadering
- November: inhoudelijk verder stofferen van de gids, eerste
expertenworkshop
- December: eerste vorming op basis van materiaal van de deskresearch en
de events. (ACV Academy)

Evaluatie +
planning 2022

De inwerkperiode verliep vlot, het voorbereidend werk legde een goede basis om
van start te gaan; de wisselwerking tussen Reset.Vlaanderen en BBL verloopt goed.
De contacten met internationale partners verlopen vlot, de samenwerking is een
meerwaarde, ook voor het Vlaamse werkveld.
De contacten en samenwerking met de nationale vakbonden verloopt niet altijd van
een leien dakje: Op de leden van de stuurgroep na, is/was er weinig enthousiasme
om het thema van de transitie naar een circulaire economie ‘ook nog’ op te nemen grote werkdruk en interne tegenstellingen spelen mee. We merken wel dat de
metaalsector, een van de sectoren waarop we ons met het project focussen, beseft
dat de transitie is ingezet. Er wordt intern, zowel bij ABVV als ACV, duidelijk meer
op gefocust. De vakbondsmensen van scheikunde sector daarentegen blijven
argwanend.
Ook voor wat de inhoud en vorm van de gids betreft, liggen de verwachtingen
tussend de verschillende vakbonden (en tussen de verschillende diensten) en
sectoren niet op dezelfde lijn.
De pitches en artikels die we over het project verspreiden worden wel goed
ontvangen en opgepikt - we krijgen hier positieve respons op.
De rondetafel met internationale focus was een succes - er waren meer dan 50
deelnemers en de feedback van deelnemers en stuurgroep is positief hetgeen de
volgende events goed zal doen. De verhouding tussen een inhoudelijke, theoretisch
luik en een praktisch, interactiever luik mogen meer overhellen naar de praktische
aanpak: deelnemers geven aan de gedachtenwisseling die volgde op de
theoretische lezingen erg te waarderen.
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De workshop werd in eerste instantie lauw onthaald - inschrijvingen blijven voorlopig
erg beperkt - dit heeft o.a. te maken met zowel ABVV Metaal als ACV (Metea) die
vanuit de eigen werking events beginnen organiseren over dit thema en dat de
scheikunde sector deze periode andere prioriteiten stelt: de sectorale
onderhandelingen verlopen erg stroef en door de PFOS affairen ligt de hele sector
onder een vergrootglas… werknemers en secretarissen willen zich gedeisd houden
en vooral hun job doen zonder met andere zaken geconfronteerd te worden.
Uiteindelijk vonden wel voldoende geïnteresseerden de weg naar het event.
Bovendien gaven centrales eind van het jaar aan hun schouders meer onder de
thematiek te willen zetten en werden we gepolst om bijdragen te leveren vanuit de
werking van het project in eigen vormingen en studiedagen. Helaas werd een eerste
vormingsmogelijkheid enkele dagen voor datum geannuleerd
Planning 2022
- Voorjaar: tweede en derde rondetafel, tweede en derde workshop, verder
inzetten op de vorm- en inhoudelijke verwachtingen van de gids,
vormingsmateriaal destilleren uit continue desk-research, gesprekken en
lezingen/adviesvragen...
- Voorjaar en zomer: uitwerken van de gids(en) en vormingen
- Najaar: afwerken en opleveren van de gids(en), eindconferentie
- Doorheen het jaar: bijdragen leveren over de thematieken in acties die de
centrales zelf opzetten & actief promoten dat we expertise kunnen
aanleveren. Dit zal eveneens onze eigen gids en voorziene
vormingsmateriaal stofferen
Bewijslast

-

-

-

-

Januari: Pitch voor ESF : presentatie
Mei - augustus:
- verkennende gesprekken met binnen- en buitenlandse partners:
verslagen
- Stuurgroepvergadering: verslag
- interviews met vakbondsvertegenwoordigers: overzichtsartikel ‘hoe
vakbonden in heel europa aan de kar trekken’ en individuele
interviewverslagen
- pitchen van het project: presentatie, discussionnotes &
deelnemerslijst @ IndustriAll, uitnodiging, presentatie en
deelnemerslijst @ IMSI studiedag; presentatie @ Bestuur
Reset.Vlaanderen
September - oktober:
- verzamelen materiaal voor gids (eerste opmaak-inhoudsopgave),
- artikel ikv de interviews met internationale vakbondscontacten,
- eerste rondetafel met bijbehorend artikel: save the date, uitnodiging,
programma, inschrijvingslijst, artikel (Nl en Eng)
- Stuurgroepvergadering: verslag
November:
- inhoudelijk verder stofferen van de gids,
- eerste expertenworkshop: save the date/uitnodiging, programma,
deelnemerslijst, presentaties
December:
- eerste vorming (voor ACV Academy): save the date met
programma
Overzichtdocument begeleidingsuren + activiteiten voor modules
51

Reset.Vlaanderen - Voortgangsrapport 2021-2022

Dient ook

OD 1.1 (20_1.2.6)

Module
Subsidie

Enkele activiteiten bij 2.1
Begeleidingsuren bij 2.2
Communicatie via 3.1

Volgnummer

21_2.1.5

Titel

Project Ulex

Omschrijving

Via het Erasmus+ fonds starten we samen met Ulex een project op. Ulex werkt rond
het idee van climate justice (klimaatrechtvaardigheid) en organiseert trainingen,
workshops en trajecten rond de thema’s die hiermee verweven zijn. In de komende
drie jaren kunnen wij samen met Ulex nadenken welke trainingen wij nodig achten
voor onze partners, organisaties in ons netwerk. Medewerkers van deze
netwerkorganisaties kunnen vervolgens meerdaagse trainingen volgen bij ULEX
over de gekozen thema’s. Per jaar kunnen zo’n 15 à 20 personen deelnemen aan
de meerdaagse trainingen. We mikken hiermee op vormingsmedewerkers (concept
‘train the trainer’) maar ook daarbuiten.

Planning 2021

In 2021 kan, na goedkeuring van de fondsen, gestart worden met het kiezen van de
inhoud van de trainings, in samenspraak met ULEX. Ook kan al een selectie plaats
vinden van personen die enkele maanden later de eerste meerdaagse training
kunnen volgen. Vermoedelijk zullen de eerste deelnemers (Ongeveer 15) in het
najaar van 2021 de trainingen volgen.

Resultaat 2021

Omwille van Covid-19 liepen hier ook de opleidingen vertraging op. Het centrum van
ULEX in Catalonië was voor lange tijd gesloten. We starten evenwel met selecteren
van deelnemers in januari 2022. In 2021 werd de accreditatie aangevraagd, en het
budget bepaald dat daarvoor tegenover staat, dit in samenwerking met Erasmus+.
Samen met ULEX werd ook bepaald welke cursussen georganiseerd worden voor
de doelgroep van Reset.Vlaanderen.

Evaluatie +
planning

De eigenlijke werking start vooral begin 2022: we beginnen de selectie van
deelnemers in januari 2022. 15 deelnemers zullen vervolgens deelnemen aan vijf
verschillende opleidingen in april, mei en oktober 2022.

Bewijslast

Opleidingen
Datums
Tijdlijn project

Dient ook

OD 1.1 (20_1.2.6)

Module
Subsidie

Module 3.1
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OD 2.2 Reset.Vlaanderen realiseert vergroeningstrajecten via afstemming
met werkgevers
Participatie van werknemers in vergroeningstrajecten leidt tot succes op voorwaarde dat men ook op
hoger niveau (directie, leidinggevenden) hiervoor open staat. Het is dan ook belangrijk om werkgevers
mee te nemen in het verhaal van de toegevoegde waarde van actief betrokken werknemers. Uit reacties
van werkgevers blijkt dat als zij werknemers willen betrekken, ze moeten vaststellen dat de kloof tussen
beide partijen wel eens te groot is om hier rond te werken. Het vertrouwen ontbreekt of ze beschikken niet
over de kennis van de methodieken om dit op een efficiënte manier aan te pakken.
Reset.Vlaanderen is uitstekend geplaatst om die verbindende rol op zich te nemen. We spreken daarom,
direct
of
via
platforms
van
bijvoorbeeld
werkgeversorganisaties,
via
milieuof
duurzaamheidscoördinatoren of via bestaande netwerken als DuWoBo, en The Shift, werkgevers aan
over het nut van actief meedenken en -doen van werknemers en hun vertegenwoordigers. We gaan in
gesprek en overtuigen hen via bewezen succesverhalen en werknemersinitiatieven om werknemers actief
te betrekken in het rechtvaardig vergroenen van hun onderneming.

Evaluatie operationele doelstelling 2021
Doorheen onze begeleidingstrajecten werken we steeds samen met bedrijven en dus ook werkgevers.
Voor 2021 gaat dit over 13 bedrijven.
Specifiek is ook onze samenwerking met burgercoöperaties. Dit konden we realiseren in het project
Samen Zone Energie Winnen en via het nieuwe project Zon Voor Iedereen. Zo brengen we
burgercoöperaties ook in contact met de bedrijfsvloer, wat op vandaag nog een hiaat is.
We konden ook 5 lokale kerkelijk geëngageerde groepen ondersteunen in Kortrijk om te werken rond
duurzaamheid.

Eventuele bijsturing in 2022
Nemen we mee in ons volgende meerjarenplan. We focussen daar ook nog meer op het ondersteunen
van initiatieven in de brede samenleving.

Indicatoren en streefwaarden
Indicator/streefwaarde 1: Door samenwerking met werkgeversorganisaties en/of bestaande netwerken
van werkgevers zijn werkgevers bereikt met de boodschap over de toegevoegde waarde van actief
betrokken werknemers in vergroeningstrajecten.
Stand van zaken: Geslaagde samenwerking met werkgevers en werknemers in 13 cases in 2021
Indicator/streefwaarde 2: Organisaties of ondernemingen gaan een participatief verduurzamingstraject
aan met betrokkenheid van Reset.Vlaanderen.
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Stand van zaken: 18 organisaties/bedrijven/burgerinitiatieven werden begeleid in 2021.

EVALUATIE 2021
Volgnummer

21_2.2.1

Activiteit

Werkgevers benaderen met concrete projectideeën

Omschrijving

We zoeken verder naar organisaties die willen deelnemen aan het project ‘Samen
Energie Winnen’ (zie 19_2.1.3) Uit het project ‘Save@Work’ bleek dat 85% van de
ondervraagden in staat waren verder in te zetten op energiebesparing, en daarom
willen we deze methodologie inzetten om de zeggenschap van werknemers en
impact te vergroten. Daarom gingen we specifiek aan de slag met de
energiecoöperatie Energent om samen een vernieuwend project uit te bouwen.cfr
19_2.2.2
Samen hebben we werkgevers pro-actief ge contacteerd in Oost-Vlaanderen met
een concreet projectidee: een participatief traject met werknemers en eventueel
buurtbewoners om zonnepanelen te financieren en parallel in te zetten op
energiebesparing.
Via diverse Green Deals en onze aanwezigheid op netwerkdagen brengen we het
aspect ‘werknemersparticipatie’ mee en werken we hier aan mogelijke trajecten via
ons project ‘De Nieuwe Samenzweerders’. Eind 2018 dienden we bijna een project
in met Voka Vlaams-Brabant als partner maar gezien de korte tijd was het niet
mogelijk dit tijdig te finaliseren. Maar gezien zowel VOKA in Vlaams Brabant als in
Oost-Vlaanderen interesse toonden, gaan we in 2019 nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met hen.
We engageren ons binnen coopkracht om ook coöperaties te ondersteunen.

Planning 2021

Samen met bedrijvencentrum De Punt, organiseren we in het kader van het project
‘Samen Zonne-energie winnen’ een proces, waarbij we de bedrijven die als
huurder fungeren in Bedrijvencentrum De Punt (Gentbrugge) betrekken zowel in
uitwerken van energiebesparende maatregelen als bij het investeren in de
hernieuwbare energie via een derde partij, namelijk een energiecoöperatie. Via het
energieteam dat wordt samengesteld, proberen we ook de collega’s en werkgevers
in bedrijvencentrum De Punt (bestaat hoofdzakelijk uit start-ups) te betrekken in de
energietransitie.
In het project ‘De Nieuwe Samenzweerders’ zijn er in het KBS traject enkele
cases waarbij we via onze deelnemers ook (onrechtstreeks) invloed uitoefenen op
werkgevers: zo heeft de POM Limburg de intentie om bedrijven in Limburg meer
circulair te laten werken. Ook binnen IMEC en het project van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie wil men werkgevers betrekken om het project dat onze
deelnemers voor ogen hebben op te schalen binnen andere echelons van de
respectievelijke organisaties.
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Binnen het ESF-project ‘De Nieuwe Samenzweerders’ trachten we ook de
werkgever te betrekken in het traject. Zo willen we een workshop organiseren om
de uitdagingen binnen de transitie in de chemie- en metaalsector te bespreken, die
we daarna in de bootcamp willen belichten voor onze deelnemers. In deze
workshop willen we ook werkgevers betrekken, om op die manier de visies van
verschillende kanten te belichten.

Resultaat 2021

Via het project ‘Samen Zonne-energie Winnen’ (zie 21_2.1.2) slaagden we erin in
contact te komen met verschillende bedrijven:
● VMX
● RouteYou
● AECOM
● Corridor Land
● Panorama Path
● Kunst werkt vzw
● Bedrijvencentrum De Punt
Bij de uitgevoerde acties werd vanuit de deelnemers gecommuniceerd richting de
werkgever en management.
In het ESF-project ‘De Nieuwe Samenzweerders’ (zie 21_2.1.3) worden
werknemers begeleid van verschillende bedrijven. We kozen ervoor geen workshop
te organiseren met de werkgever. Wel brengen we tijdens één van de individuele
coachingsessies een bezoek aan de deelnemende bedrijven, waarbij we ook
trachten in gesprek te gaan met de werkgever en management. Deelnemende
bedrijven:
● Taminco (Eastman Group)
● Altez Group (Mecometal)
● Recticel
● Belfius
● NMBS
● Covestro NV
Ook via het ING-fonds kwamen we onrechtstreeks in contact met werkgevers, via
projecten bij POM Limburg, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en IMEC.
Veelal wordt in beide trajecten bij de deelnemers gefocust op het betrekken van de
werkgever via werkgroepen, klimaatgesprekken en dergelijke. zo heeft de POM
Limburg de intentie om bedrijven in Limburg meer circulair te laten werken. Ook
binnen IMEC en het project van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil men
werkgevers betrekken om het project dat onze deelnemers voor ogen hebben op te
schalen binnen andere echelons van de respectievelijke organisatie.
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Evaluatie +
planning 2022

Geslaagd, we kwamen via de verschillende deelnemers aan trajecten in contact
met hun bedrijven en organisaties. In 2022 richten we ons qua projecten op output,
waarmee we als doel hebben onder meer naar bedrijven te stappen om deze
projecten op te schalen.

Bewijslast

Deelnemers ESF Nieuwe Samenzweerders
ESF Nieuwe Samenzweerders
Samen Zonne-energie Winnen

Module subsidie

2.2 + 2.1
Zie ingebrachte begeleidingsuren + overzicht activiteiten

Volgnummer

21_2.2.2

Activiteit

Begeleiden van burgerinitiatieven

Omschrijving

In 2021 kijken we zeer gericht welke burgerinitiatieven we kunnen ondersteunen.
We gaan verder in het ondersteunen van coöperatieve initiatieven met o.a.
Samenwerking met Energent cvba. Daarnaast ondersteunen we de diverse
burgerinitiatieven die op straat komen voor het klimaat. Hier focussen we op de
werkgroep Durvit van Climate Express.

Planning 2021

Resultaat 2021

●

We willen volop burgercoöperaties ondersteunen en focussen hierbij op het
thema
energie
en
werknemersbetrokkenheid.

●

Space For Grace Kortrijk: Vijf gemeenschappen bedenken hun eigen
plannen. De pastorale eenheid uit Kortrijk centrum wil in de vijf
gemeenschappen van hun Pastorale Eenheid en met de plaatselijke
pastorale ploeg, versterkt met mensen van buiten de eigen kerkkring,
telkens een haalbaar project uitwerken rond duurzaamheid. We begeleiden
dit vijfvoudig proces.

In totaal werden 7 initiatieven ondersteund:
-Nieuw project ‘Zon voor Iedereen’ met ZuidtrAnt. Het project met energent
‘Samen zonne energie winnen’ werd succesvol afgesloten
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-Space For Grace: Dit project werd in 2022 afgesloten. Vijf plaatselijke
pastorale ploegen werden gecoacht. Deze resultaten werden meegenomen
door Ecokerk en ons lid ‘Netwerk voor rechtvaardigheid en vrede’ met als
doel uitgedragen te worden naar andere initiatieven. Een ander resultaat is
de opstart van het project ‘Stadsklooster De Bron’.
Evaluatie +
planning 2022

Geslaagd. We konden 7 initiatieven ondersteunen. Het project met Energent
werd succesvol afgerond. Dit resulteerde ook in een nieuwe samenwerking
en projectvoorstel met ZuidtrAnt CVBA in Antwerpen. Hier zullen we
focussen op doelgroep mensen in armoede.
Het project ‘Space For Grace’ werd succesvol afgerond in Kortrijk. We konden
hier diverse doelgroepen bereiken en een hefboomeffect creëren. Het
project krijgt ook een vervolg met het project ‘Stadsklooster De Bron’, waar
Reset.Vlaanderen ook zal ondersteunen.

Bewijslast

Artikel op blog en in magazine rond project Zon voor iedereen.
Begeleidingsfactuur project Space For Grace + blog op ecokerk

Dient ook

21_2.1.2 & 21_2.1.3

Module Subsidie

Begeleiding van 5 initiatieven binnen Kerk in Kortrijk telt mee voor module 2.4

Volgnummer

21_2.2.3

Activiteit

samenwerking met burgercoöperaties rond zonnepanelen op bedrijfsdaken

Omschrijving

Uit Save@Work bleek dat 85% van de ondervraagden in staat waren verder in te
zetten op energiebesparing; VEA liet onderzoeken of en hoe werknemers kunnen
betrokken worden bij de financiering van zonne-installaties op bedrijfsdaken waar
nog veel potentieel is voor hernieuwbare energie.
Reset.Vlaanderen grijpt dit aan om Samen energie Winnen uit te breiden met een
participatietraject om werknemers ook te informeren en betrekken in de financiering
van zonnepanelen en mee te laten genieten van het rendement van die investering.
Voor onze missie ligt een samenwerking met een burgercoöperatie het meest voor
de hand gezien werknemers als aandeelhouder dan ook zeggenschap krijgen via
deze coöperatie volgens de ICA principes.
We werken in eerste instantie met Energent een pilootproject uit op het
grondgebied van Oost-Vlaanderen om de lessons learned hiervan nadien te kunnen
gieten in een standaard, repliceerbaar model.
Tegelijkertijd onderzoeken we ook een mogelijke tweede samenwerking met
Ecopower om iets gelijkaardigs bij lokale besturen te doen in Vlaams Brabant.

Resultaat 2021

●

Uitrol Project www.samenzonnenergiewinnen.be (zie ook vorige)
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In 2021 werd volop samengewerkt met burgercoöperaties rond zonnepanelen op
bedrijfsdaken. Ook hebben we uit de opgedane kennis een nieuw project opgestart.
In het project ‘Samen Zonne-energie Winnen’ (zie 21_2.1.2) werden zonnepanelen
geplaatst op het dak van Bedrijvencentrum De Punt, dit in samenwerking met
energiecoöperatie Energent. Daarnaast ging het team van Reset.Vlaanderen aan
de slag in een energiebesparingstraject. Zo informeren, inspireren en stimuleren we
werknemers om mee te werken aan de omslag naar een groene economie vanop
de werkvloer.In 2021 organiseerden we een informatiesessie voor Energent, met
betrekking tot het investeren via derdepartijfinanciering in de zonnepanelen, en
startten we het traject waarbij een energieteam begeleidt wordt om hun collega’s te
stimuleren energie te besparen, en ook samen na te denken hoe er op de werkplek,
en tijdens thuiswerken, energie kan bespaard worden.
Er namen werknemers deel van verschillende bedrijven die huizen in
Bedrijvencentrum De Punt:
● VMX
● RouteYou
● AECOM
● Corridor Land
● Panorama Path
● Kunst werkt vzw
● Bedrijvencentrum De Punt
Zoals vermeld in 21_2.1.2 werd samen met de deelnemers van de verschillende
bedrijven verschillende acties opgezet.
De opgedane kennis wordt eveneens verder ingezet.
In 2021 dienden we een projectvoorstel in bij het Klimaatfonds van de Stad
Antwerpen, in samenwerking met energiecoöperatie ZuidtrAnt. Met dit pilootproject
willen ZuidtrAnt en Reset.Vlaanderen zonnestroom toegankelijk maken voor
iedereen en specifieke doelgroepen meer betrekken bij de energietransitie. We
willen dit doen op verschillende manieren: Zonnedaken op grotere gebouwen met
een goed dak van specifieke organisaties met een doelgroepwerking. De
investering wordt gedaan door de energiecoöperatie en de gebouweigenaar of
opstalhouder kan zijn eigen zonnestroom afnemen aan een lager tarief dan groene
stroom van het net. Iedereen kan mee investeren in zo een zonnedak en coöperant
worden. Een samenaankoop van zonnepanelen en thuisbatterijen voor iedereen die
zelf wil en kan investeren in zonnestroom in stad Antwerpen en districten. We
bieden huiseigenaars, huurders en appartementbewoners onafhankelijk advies.
Volgens het principe van een groepsaankoop worden sociaal-ecologisch
verantwoorde panelen en batterijen aangeboden. Ook willen we in de
desbetreffende organisatie de doelgroep aan de slag laten gaan rond
energiebesparing. Het energieteam brengt het huidig energieverbruik in hun
leefomgeving in kaart, gaat na hoe dit beperkt kan worden en verwerkt dit in het
actieplan. Het energieteam komt geregeld samen om activiteiten en de campagne
uit te werken, verdeelt de taken en evalueert voorbije acties. Reset.Vlaanderen
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ondersteunt en begeleidt het energieteam met tools om samen energie te
besparen. De meting van energiebesparing zal verlopen met ondersteuning van
EnergieID.
Timing:
Stap 1: voorbereiding en opstart (5/2021 – 6/2021)
Stap 2: voorbereiding en opstart deel 2: samenaankoop (6/2021 – 8/2021)
Stap 3: afstemmen doelen uitgekozen sociale organisatie op doelstellingen en
fases van het project (6/2021 – 10/2021)
Stap 4: uitrollen samenaankoop (9/2021 – 4/2023)
Stap 5: Opstart van het participatietraject (10/2021 – 12/2021)
Stap 6: Begeleiding participatietraject (12/2021 -10/2022)
Stap 7: Evaluatie en lessons learned (10/2022 – 4/2023)
Stap 8: administratieve afhandeling (3/2023 – 4/2023)

Er werd gekozen om in dit traject samen te werken met Buurthuis Zermatt
(Borgerhout). Daar worden de zonnepanelen geplaatst, en wordt via de werking
gezocht naar deelnemers voor het participatietraject.
Evaluatie +
planning 2022

Geslaagd. We bouwen voort op de opgedane kennis en rollen in 2022 een
nieuw traject uit waarbij we de uitrol van zonnepanelen en zonnedelen
combineren met een participatietraject. Daarbij ligt de focus deze keer op
output: we streven ernaar tools te ontwikkelen waarmee we gemakkelijk noden
en behoeften kunnen capteren omtrent energiethema’s.

Bewijslast

Lijst deelnemers SZEW
Meetings project Klimaatfonds Antwerpen
Projectvoorstel klimaatfonds

Dient ook
Module Subsidie

Begeleidingsuren via module 2.3
Activiteiten via module 2.1
Overzicht begeleidingsuren en activiteiten in te brengen voor modules

OD 2.3 Reset.Vlaanderen stuurt aan op sociale en ecologische
randvoorwaarden voor economisch zeggenschap bij burgers
In de transitie naar de rechtvaardige groene economie ziet Reset.Vlaanderen potentieel in de diverse
alternatieve economische activiteiten waarbij burgers zeggenschap en eigenaarschap over de economie
naar zich toe trekken. We stellen echter vast dat het resultaat van deze verschuivende economische
verhoudingen niet altijd groen en rechtvaardig is. Reset.Vlaanderen kijkt daarom met een kritische blik
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naar deze initiatieven maar schetst ook perspectief hoe ze zowel ecologische als sociale voordelen
kunnen geven. We werken mee aan een sturing opdat alternatieve economische activiteiten duurzaam en
sociaal rechtvaardig zijn en zo echt deel kunnen uitmaken van een rechtvaardige groene economie.

Evaluatie operationele doelstelling 2021
In 2021 focusten we via ons transnationale ESF project vooral op praktijkvoorbeelden om deze
doelstelling handen en voeten te geven. Deze werden in de activiteiten, maar ook in de communicatie
verwerkt en ook meegenomen door de partners. Interessant hier is om voorbeelden uit het buitenland te
verspreiden en te kijken hoe we die kunnen omzetten in onze eigen context. Qua output zijn we trots op
onze gids ‘klimaatadaptatie in de zorg’, vertaald in vijf talen. Daarnaast konden we ons studiewerk rond
financiering van de transitie ook gaan voorstellen bij de FRDO voor een publiek van meer dan 100
beleidsmakers en middenveldsactoren. We waren actief binnen de klimaatcoalitie om dit doel ook mee op
te nemen en namen ook het voortouw in het stuk ‘financiering’ binnen het memorandum. Campagnematig
ondersteunden we diverse initiatieven, specifiek ook de campagne ‘Recht Op Repareren’ van De
Transformisten vzw.

Eventuele bijsturing in 2022
We zetten verder en nemen mee in nieuwe meerjarenplan
Indicatoren en streefwaarden
Indicator/streefwaarde 1: Jaarlijks organiseren we minstens één campagne die randvoorwaarden via een
concrete case onder de aandacht van de publieke opinie brengt.
Stand van zaken: Geslaagd.

EVALUATIE 2021
Volgnummer

21_2.3.1

Activiteit

Evoluties rond economisch
bescherming in kaart brengen

Omschrijving

We brengen in kaart op welke gebieden er alternatieve economische activiteiten
ontstaan en welke evoluties we zien ontstaan op het gebied van (de balans tussen)
economisch zeggenschap, milieuwinst en sociale bescherming. We weten
bijvoorbeeld al dat er kritiek is op initiatieven als Uber en AirBnB, die minder sociaal
én minder milieuvriendelijk zijn dan in eerste instantie gesuggereerd.
Reset.Vlaanderen verkent in hoeverre dit soort initiatieven aansluiten bij het
gedachtengoed van een rechtvaardige groene economie en welke stappen gewenst
zijn om alternatieve economische activiteiten rechtvaardig en groen te laten zijn.
We engageren ons in de werkgroep circulaire economie en focussen ons hier ook
op coöperaties.

zeggenschap,

milieuwinst

en

sociale
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Planning 2021

●
●
●
●
●
●

Resulaat

-

Evaluatie
+
planning 2022

We volgen dit verder op en brengen dit binnen in de netwerken waar we
aan participeren zoals politieke werkgroep van de klimaatcoalitie en de
verschillende werkgroepen.
Het nieuwe transnationale ESF project focust ook op inspraak op
bedrijfsniveau
We willen 5 webinars of lezingen organiseren waarbinnen dit aan bod komt.
We publiceren hierover op onze website en extern.
We versterken onze samenwerking rond dit thema met Denktank Minerva
We verspreiden ons werk rond financiering van de transitie, specifiek rond
onderzoek participatiemaatschappijen
Het nieuwe transnationale ESF project hecht veel aandacht aan
praktijkvoorbeelden om te inspireren en te motiveren in het transitieverhaal.
- Bij
de
interviews
met
nationale
en
internationale
vakbondsmedewerkers werd veel aandacht besteed aan de rol die
vakbonden (kunnen) opnemen in concrete transitievoorbeelden.
- Deze inbreng kwam telkens terug bij andere gesprekken om te
triggeren, bij de rondetafelvergadering en de expertenworkshop als
praktische benadering/aanvulling bij theoretische ‘setting the scene’
en om de uitwisseling tussen de deelnemers te onderbouwen.
- Bovendien stofferen deze inspraakvoorbeelden mee de inhoud van
de achtergrondbrochure en het vormingsmateriaal die bij het einde
van het project opgeleverd worden.
Onze blog werd verder aangevuld
We organiseerden diverse activiteiten of werden gevraagd om o.a. over dit
onderwerp een bijdrage te geven. Heel specifiek hier ook de ‘herfstschool
met denktank Minerva’ Zie ook 21_1.2.3 & 21_1.2.4
Project klimaatadaptatie in de zorg met bijbehorende gids en lezingen: zie
ook 21_1.2.2
Deelname aan klimaatcoalitie: zie 21_4.1.4

Algemeen: geslaagd.
Dit thema werd meegenomen in andere reeds vermelde acties.
Mbt het Transnationaal ESF project:
Uit evaluatiegesprekken na de rondetafel en workshop met deelnemers en
stuurgroepleden kwam sterk naar boven dat het onderdeel waar
vakbondsmedewerkers zelf het woord nemen en toelichten hoe het in hun
bedrijf of sector aangepakt wordt, als waardevol en nuttig ervaren worden.
De tastbare voorbeelden zijn nodig om medewerkers te overtuigen van de
positieve impact die zij kunnen hebben op de transitie van hun eigen
werkomgeving.
In de volgende events - twee rondetafels en twee expertenworkshops en een
slotceremonie, verspreid over het voorjaar en najaar van 2022 - en
aanvullende gesprekken zal blijvende nadruk gelegd worden op
werknemersinspraak.

Bewijslast

●
●

Zie overzicht activiteiten
Met betrekking tot het transnationaal ESF project:
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-

interviews met vakbondsvertegenwoordigers: overzichtsartikel ‘hoe
vakbonden in heel europa aan de kar trekken’ en individuele
interviewverslagen
artikel ikv de interviews met internationale vakbondscontacten,
eerste rondetafel met bijbehorend artikel: uitnodiging, programma, artikel
(Nl en Eng)
- Stuurgroepvergadering: verslag
eerste expertenworkshop: save the date/uitnodiging, programma,
presentaties

Module Subsidie

1.2 & 1.4 & 3.1 & 1.2 & 2.1

Dient ook

SD1 & SD3

Volgnummer

21_2.3.2

Activiteit

Organiseren van een debat m.b.t. economisch zeggenschap

Omschrijving

Op basis van de bevindingen van 2.3.1 organiseren we een debat tussen opinie- en
beleidsmakers uit middenveld en overheid over de geconstateerde sociale en
ecologische knelpunten bij een van de specifieke alternatieve economische
activiteiten. We bediscussiëren oplossingen om dergelijke initiatieven zowel
ecologische als sociale winst te laten hebben.

Resultaat
en
planning 2021

We stellen onze onderzoeksresultaten rond het onderzoek financiering van de
transitie voor in diverse fora en evenementen.

Resultaat

18 & 19/11 Op de herfstschool kwam het thema aan bod tijdens de sessie rond
financiering die we organiseerden. Zie ook 21_1.2.4
Ook werden we tweemaal gevraagd door FRDO om te komen spreken. Zie ook
21_1.2.3

Evaluatie
+
planning 2022

Geslaagd. Herfstschool wordt verder gezet in 2022

Bewijslast

Zie lijst van activiteiten
Herfstschool
FRDO

Module Subsidie

1.4 +2.1

Volgnummer

21_2.3.3

Activiteit

Campagne economisch zeggenschap bij burgers

Omschrijving

Via een campagne, die we samen met andere organisaties opzetten, vragen we
aandacht voor economisch zeggenschap bij burgers. Dit kan bijvoorbeeld gaan
over coöperaties, hernieuwbare energie of de deeleconomie. Het exacte onderwerp
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wordt vastgesteld op basis van de actualiteit. We koppelen aan onze projecten ook
een campagne en communicatieluik (‘De Nieuwe Samenzweerders’ en ‘Samen
Zonne Energie Winnen’).
Planning 2021

Resultaat

We willen minstens participeren aan één campagne
●

CEPOW: We volgen deel twee van deze campagne verder op en
verspreiden actief naar werknemers en vakbondsleden.

●

We besteedden op onze website, via social media en via onze nieuwsbrief
aandacht aan de wereldwijde CEPOW campagne
We steunden de actie #watervoorlater van de watercoalitie
Met onze gids rond klimaatadaptie in de zorg, en de bijdrages en verhalen
op onze blog, inspireerden we werknemers in de zorgsector om binnen hun
organisatie te werken rond klimaatadaptatie
Voor het project ‘Samen Zonne Energie Winnen’ gingen we aan de slag
met bedrijvencentrum De Punt uit Gentbrugge. Door het coachen van
werknemers en in te zetten op duurzame gedragsverandering streefden we
naar een zo groot mogelijke energiebesparing. Voor de overblijvende
energievraag werden zonnepanelen geïnstalleerd door EnerGent, via het

●
●
●

●
●

●

●

systeem van derdepartijfinanciering.
Met het project ‘De Nieuwe Samenzweerders’ organiseerde we een
bootcamp, en daaropvolgend individuele coaching 7 werknemers van vijf
organisaties gedurende 8 maanden.
We organiseerden in kader van het ESF-project ‘De Nieuwe
Samenzweerders’ ook enkele sessies rond de selectie van deelnemers en
het draaiboek, met de projectpartners van ACV, ABVV, Howest, Namahn en
Levuur. Na de selectie van deelnemers gingen we in november 2021 van
start met de bootcamp. Er volgen peer coachings en individuele coachings
We gingen van start met het project ‘Zon voor iedereen’ waarbij we aan de
slag gaan met Buurthuis Zermatt in Borgerhout: via ZuidtrAnt komen er
zonnepanelen op het dak van het buurthuis. Reset.Vlaanderen organiseert
een begeleidingstraject met enkele sessies, om de vinger aan de pols te
houden rond wat er leeft in de buurt rond energie: waar liggen de noden en
behoeften in de buurt.
We namen deel aan de campagne ‘Recht op Repareren’ van Repair &
Share, en riepen via social media en nieuwsbrief op om het manifest te
ondertekenen. Enkele cijfers over de campagne:
○ 7.580 mensen ondertekenden het Recht op Repareren Manifest
○ 51 organisaties zijn partner van de campagne, waaronder 3 steden
die zich engageren om het lokale repair netwerk te stimuleren bij
hun burgers
○ 12 vermeldingen in de media
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○
○

gesprekken over onze beleidsaanbevelingen met 3 kabinetten en 5
politieke partijen
1 beleidsvoorstel werd meegenomen: de repair-score. Het traject
om die in België in te voeren, wordt dit jaar opgestart door minister
Khattabi

Evaluatie
+
planning 2022

Het thema ‘economisch zeggenschap bij burgers’ kwam in 2021 ruim aan bod. In
2022 gaan we verder op dit elan.

Bewijslast

Zie links en cijfers in bovenstaande

Module Subsidie

4.3 Recht op repareren telt als 1 module

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3
Reset.Vlaanderen stimuleert de realisatie van een groene taxshift
en een overheidsbeleid dat inzet op duurzamere investeringen
Reset.Vlaanderen gelooft dat we voor een rechtvaardige groene economie nood hebben aan een degelijk
overheidskader dat geldstromen op de gewenste manier organiseert. Dit veronderstelt onder andere een
herziening van het belastingsysteem en sturing van investeringen tot een situatie waarbij duurzame
productie en consumptie, en de hier aan gelinkte arbeid, worden gestimuleerd en milieubelastende
activiteiten en de uitputting van grondstoffen worden ontmoedigd.
De overheid kan via financiële en niet-financiële prikkels de economie stimuleren om rechtvaardiger en
groener te worden. Reset.Vlaanderen wil het pallet aan overheidsinstrumenten verkennen en
investeringsopportuniteiten ter bevordering van een rechtvaardige groene economie onder de
aandacht brengen. Onze rol hierin is het wijzen op consequenties van de inzet van economische
overheidsinstrumentarium en op zoek te gaan naar sociaal aanvaardbare en milieubesparende
alternatieven. Daarnaast biedt het economische overheidsinstrumentarium ook kansen in de realisatie
van onze andere strategische doelstellingen (de realisatie van groene jobs en het bevorderen van meer
zeggenschap).
Daarnaast wil Reset.Vlaanderen het idee van een rechtvaardige groene taxshift bij de
milieubeweging en de vakbonden doen leven en, met en via hen, aan draagvlak in de samenleving
bouwen. Bij verschillende stakeholders in de samenleving is er de erkenning dat deze verschuiving
noodzakelijk is, maar het ontbreekt aan inspiratie, integratie en aan concrete voorbeelden. Er is ook nog
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koudwatervrees en angst omdat het gebrek aan een systematische aanpak weleens kan leiden tot meer
lasten in plaats van verschuiving van lasten en omdat een verschuiving meestal ook andere
verdelingseffecten heeft (er zijn winnaars en verliezers).
Door publicaties, opinievorming en debatten verwerven we steun voor het idee dat het
fiscaal-economische systeem een sterke transitie behoeft. Vakbonden, milieubeweging, maar ook
bedrijven en overheden nemen we mee in onze ideeën over een duurzame en rechtvaardige taxshift.

Evaluatie strategische doelstelling 2021
Geslaagd. We werkten verder op de ingeslagen weg van 2020. We verwerkten een studieopdracht voor
ETUI en konden resultaten van ons werk delen met FRDO & dit werd ook mee opgenomen in het
memorandum van de klimaatcoalitie, het lobbydocument richting overheden.
Eventuele bijsturingen in 2022
Nemen we mee in SD1 van nieuw meerjarenplan

3.1 Reset.Vlaanderen toont hoe de overheid richting kan geven aan
rechtvaardige groene investeringen
We gaan op zoek naar sociaal aanvaardbare en milieusparende alternatieven voor een milieuvervuilende
overheidssubsidie of -verloningstechniek. We stimuleren via de publieke opinie en andere organisaties
dat het debat over het investeringsbeleid van de overheid verder wordt opengetrokken naar een groenere
én socialere insteek.

Evaluatie operationele doelstelling 2021
Geslaagd
We publiceerden studiewerk rond de financiering van de transitie en de industriële transitie in 2020.
Samen met BBL verwerkten we dit in 2022 naar de Europese dimensie in een paper voor ETUI. We
konden de resultaten van ons andere onderzoek rond financiering ook voorstellen bij FRDO en namen
ook de leiding om het stuk rond financiering uit te schrijven in het memorandum van de Klimaatcoalitie.
Eventuele bijsturing in 2022
Het thema wordt een kernthema in ons nieuwe meerjarenplan
Indicatoren en streefwaarden

Indicator/streefwaarde 1: Jaarlijks organiseren we minstens één campagne die toont hoe de overheid
richting kan geven aan rechtvaardige groene investeringen.
Stand van zaken: We konden ons studiewerk via campagne van onze partners mee verspreiden.

EVALUATIE 2021
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Volgnummer

21_3.1.1

Activiteit

Campagne over rechtvaardige vergroening van het investeringskader van de
overheid organiseren

Omschrijving

Via een campagne, die we samen met andere organisaties opzetten, brengen we
een specifiek element van het door de overheid geboden investeringskader onder
de aandacht van de publieke opinie. We bieden perspectief op sociaal
aanvaardbare en milieubesparende alternatieven

Planning

●

We communiceren mee de resultaten van ons onderzoek rond de
financiering van de transitie
We plannen acties samen met de milieubeweging rond de financiering van
de industriële klimaattransitie.

●
Resultaat

Onze resultaten van het onderzoekswerk rond eerlijke financiering van de
transitie werden meegenomen in het memorandum van de klimaatcoalitie en
ook mee verdedigd op de COP26

Evaluatie
+
planning 2022

Geslaagd, we bekijken dit verder en nemen deze actie mee in ons nieuw
strategisch kader.

Bewijslast

Memorandum klimaatcoalitie + acties op de COP26
Voorstelling FRDO rond memorandum klimaatcoalitie

Module Subsidie

4.3

Volgnummer

21_3.1.3

Activiteit

Onderzoeksproject ism Fairfin rond financiering vd transitie

Omschrijving

We hebben er voor gekozen om ditmaal in te zoomen op de rol van
overheidsfondsen, met name instellingen als participatiemaatschappij Vlaanderen
(PMV), de federale participatie en investeringsmaatschappij (FPIM), en anderen. We
onderzoeken opnieuw welke rol deze instellingen vandaag al spelen, maar ook hoe
we hen kunnen inzetten voor de financiering van een échte sociaal-ecologische
transitie.

Planning 2021

We willen de resultaten van dit onderzoek verder uitrollen en kijken of hier een
vervolg aan kan worden gebreid.

Resultaat

We verwerkten ons studiewerk rond financieringsinstrumenten voor de industrie in
een paper voor ETUI.
De resultaten werden voorgesteld op 23/03 op een event van de FRDO. Daarnaast
werden ze meegenomen in contact met diverse kabinetten die we bezochten en ook
richting ons eigen netwerk.
In de diverse beleidsdossiers naar de verschillende steunmaatregelen die naar de
industrie vloeien in deze landen. Voor het Europees Vakbondsinstituut schreven we
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een uitgebreid dossier over de sociaal-rechtvaardige industriële transitie in België,
Nederland en Duitsland.
Het aspect financiering en verdelingsvraagstukken speelde hier (naast de
expliciete sociale kant) een belangrijke rol in dit dossier.
Financiering van de transitie kwam eveneens aan bod in het gedetailleerde dossier
dat we schreven over de subsidie instrumenten die van dienst kunnen zijn in de
industriële transitie, met name instrumenten zoals carbon contracts for difference.
Er verschenen 8 artikels op onze blog rond het thema financiering.
Evaluatie
+
planning 2022

Geslaagd. Thema financiering wordt mee opgenomen als kernthema in 2022

Bewijslast

Evenement FRDO bewijslast
Paper Etui
Overzicht met begeleidingsuren (bezoek kabinetten)
Beleidsdossiers: zie 21_1.1.1
Artikelen rond thema en studie vind je hier

Module
Subsidie

1.4. Lezing op FRDO telde meer dan 100 deelnemers.

OD 3.2 Reset.Vlaanderen toont hoe fiscale uitdagingen en opportuniteiten
kunnen bijdragen aan een rechtvaardige groene economie
Reset.Vlaanderen legt vanuit haar thematische insteek een verbinding tussen arbeids- en ecofiscaliteit.
We verkennen dit thema verder en gaan op zoek naar voorstellen voor een geïntegreerd verhaal van de
taxshift, dat bijdraagt aan de vergroening van onze economie en het versterken van het aantal jobs en de
kwaliteit daarvan.
Evaluatie operationele doelstelling 2021
Geslaagd. We publiceerden diverse artikelen en konden de kennis ook omzetten in een lobbydocument
via het memorandum van de klimaatcoalitie.
Eventuele bijsturing in 2022
Wordt meegenomen in nieuwe meerjarenplan
Indicator/streefwaarde 1: Een scriptiestudent heeft onder onze begeleiding een onderzoek gedaan naar
het geïntegreerde verhaal van de taxshift.
Stand van zaken: Wordt meegenomen in ons onderzoekswerk
Indicator/streefwaarde 2: Een inhoudelijk beleidsdossier over de taxshift is openbaar beschikbaar via de
website van Reset.Vlaanderen.
Stand van zaken: Geslaagd
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Indicator/streefwaarde 3: Verschillende stakeholders maken gebruik van onze informatie en nemen onze
ideeën over.
Stand van zaken: Onze artikelen werden en worden gebruikt door onze partners en diverse stakeholders.
Indicator/streefwaarde 4: Jaarlijks organiseren we minstens één campagne waardoor het debat over een
sociale en groene taxshift verder wordt opengetrokken.
Stand van zaken: De klimaatcoalitie nam onze info mee.

EVALUATIE 2021
Volgnummer

21_3.2.1

Activiteit

Publiceren van artikelen over fiscale uitdagingen en opportuniteiten

Omschrijving

We publiceren onze eigen (opinie)artikels via interne en externe
communicatiekanalen. Ook besteden we in 2021 aandacht aan artikelen door
anderen geschreven.

Planning 2021

●

Min 2 artikelen gepubliceerd

Resultaat 2021

-

Interview met Frank Vanaerschot, inhoudelijk medewerker bij Fairfin.
Verschenen in magazine 1 2021.
‘Richtingwijzers voor een sociaal klimaatbeleid’ - door Louise Hoon van
Denktank Minerva, ging deels over fiscale uitdagingen en opportuniteiten.
Verschenen in magazine 2 2021.
Fit for 55: kansen en valkuilen op weg naar een klimaatneutraal Europa.
Artikel geschreven door Louise Hoon (denktank Minerva). Verschenen in
magazine 2 2021.
Interview met Kiki Berkers, verschenen in magazine 2 2021.
Klimaatrechtvaardigheid, meer dan wortels en stokken
Wat kunnen ministers leren van de gele hesjes?

Evaluatie +
planning 2022

We besteedden heel wat aandacht artikels over fiscale uitdagingen en
opportuniteiten

Bewijslast

Zie map voor de artikels in ons magazine

Module Subsidie

4.3 + 3.1

Volgnummer

21_3.2.2

Activiteit

Onderzoeksproject Financiering van de Transitie
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Omschrijving

Zie 21_3.1.3

Volgnummer

21_3.2.3

Activiteit

Activiteiten gekoppeld aan onderzoeksproject Financiering van de Transitie

Omschrijving

We willen aan de slag gaan met de resultaten van ons onderzoek. We organiseren
min. 1 debat en proberen artikelen te publiceren

Planning 2021

Resultaat
Evaluatie +
planning 2022

●
●

Minimum één debat hierover
Minimum twee artikelen gepubliceerd

Zie 21_3.1.3
idem

Bewijslast

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4
Reset.Vlaanderen groeit door tot een impactvolle, zichtbare en
professionele organisatie
Reset.Vlaanderen is een organisatie met jarenlange ervaring als verbinder van de sociale thema’s van de
vakbonden en de ecologische strijd van de milieubeweging. Met het beleidsplan voor de jaren 2017 tot en
met 2021 zijn we de weg ingeslagen naar een organisatie die zich verder verdiept in deze thema’s. Als
kennisorganisatie is het belangrijk dat we zichtbaar zijn. Zonder zichtbaarheid zullen we onze
doelgroepen niet voldoende bereiken en zullen we over het hoofd worden gezien als waardevolle
samenwerkingspartner door overheid en andere (middenveld)organisaties. Aan de basis van dit alles ligt
een professionele fundering: een organisatie die inhoudelijk, organisatorisch en financieel sterk staat.
Evaluatie strategische doelstelling 2021
We zijn geslaagd in ons doel om onze organisatie te versterken. De fusie met TNM is gerealiseerd,
waardoor we ons qua netwerk en qua financiële slagkracht versterken. De nieuwe organisatie
Reset.Vlaanderen wordt het netwerk rond ‘eerlijke transitie’ in Vlaanderen. We lanceerden begin 2022
met een geslaagd event en de forumwerking werd opgestart. Specifiek hier is dat de samenwerking met
de leden door de nieuwe structuur ook meer is vastgelegd. Effectieve leden engageren zich ook om de
eerlijke transitie mee vorm te geven via het netwerk. Dat uit zich bv in structurele samenwerkingen via
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projecten. We hebben ons netwerk ook sterk uitgebreid. Naast Greenpeace als milieuorganisatie
mochten we ook diverse armoedeorganisaties en middenveldorganisaties verwelkomen als lid.
Concreet wil dat zeggen dat we in onze acties steeds in co-creatie werken met onze leden. Er zijn diverse
werkgroepen en ad-hoc werkgroepen/stuurgroepen rond projecten & studies. In die werkgroepen worden
diverse stakeholders (zowel nationaal als internationaal) betrokken. Ook worden we zelf meer en meer
gevraagd om onze kennis rond eerlijke transitie te delen in adviesorganen van bijvoorbeeld Koning
Boudewijnstichting, overheid en academische actoren.
We blijven groeien als organisatie. We zijn gestart met twee werknemers. Momenteel zijn we met zeven.
Daarnaast kunnen we veel externe expertise inhuren.
Door sterk in co-creatie te werken worden we ook steeds meer gevraagd voor opdrachten zoals studies,
trajecten of advies. We zien hier een verdriedubbeling richting studieopdrachten en een verdubbeling
richting lezingen/begeleiding. Dit resulteerde in heel wat extra omzet in 2021, naast de vele
projectfinanciering die we konden binnen halen.
In 2021 was de subsidie van departement omgeving slechts 27% van de totale omzet. Dit toont aan dat
we erin slagen om de enveloppefinanciering in te zetten als hefboom.

Eventuele bijsturingen in 2022
Zie meerjarenplan en specifiek SD4

OD 4.1 Reset.Vlaanderen versterkt haar boodschap door samen te werken
met andere organisaties, academici en overheid
Onze missie staat in het teken van verbinding: we laten zien dat een rechtvaardige én ecologisch
verantwoorde economie hand in hand kunnen en moeten gaan. In het verzamelen, verspreiden en
toepassen van kennis hierover zullen we dan ook altijd op zoek gaan naar relevante partners om onze
boodschap mee uit te dragen. Want we zijn er van overtuigd dat we verandering alleen kunnen realiseren
als we krachten en expertise bundelen.
Onze meest voor de hand liggende partners zijn de vakbonden en de milieubeweging. Zij voeden en
bewaken het respectievelijk sociale en ecologische luik van onze werking. In 2021 werken we actief
samen met hen om onze doelen te bereiken. In eerste instantie werken we voornamelijk samen met de
leden van de Raad van Bestuur en stuurgroep. Waar nodig werken we ook samen met andere collega’s
uit desbetreffende organisaties.
We werken ook actief samen met andere partners in het verkennen en onderzoeken van bepaalde
thema’s of organiseren van activiteiten. Door onze vernieuwde insteek, zoals beschreven in het
Beleidsplan 2017-2021, is het van belang verder in te zetten op het verzamelen van de relevante actoren
in ons werkveld en de mogelijkheden tot het aangaan van samenwerkingen te verkennen.
Evaluatie operationele doelstelling 2021
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We beschouwen deze OD als geslaagd. We zien ze ook als de belangrijkste pijler van onze organisatie.
Door samenwerking en netwerking met diverse organisaties en koepels kunnen we onze doelstellingen
bereiken. De fusie met Transitienetwerk Middenveld is geslaagd. Hoe het ganse traject in co-creatie heeft
plaatsgevonden vind je terug in ons meerjarenplan.
Elke actie vertrekt vanuit een samenwerking met één of meerdere leden. We zien in 2021 dat ad-hoc
samenwerkingen zoals met BBL ook resulteren in strategische projecten, zoals het transnationale
ESF-project ‘Werknemers als hefboom voor een circulaire economie’. Hier is BBL kernpartner.
We tellen op vandaag ook 23 lidorganisaties. Wat dus een serieuze groei is in strategische
samenwerking. Hier blijkt ook dat ons traject om qua doelgroep en partners uit te breiden ook geslaagd is.
Eventuele bijsturing in 2022
We vertrekken met een nieuw meerjarenplan waarbij samenwerking en co-creatie de kern zijn van de
organisatie.
Indicatoren en streefwaarden
Indicator/streefwaarde 1: Eind 2018 hebben we een overzicht van de relevante actoren in ons werkveld
en de mogelijkheden tot het aangaan van samenwerkingen.
Stand van zaken: We brachten ons netwerk uitgebreid in kaart en hebben een mooi overzicht van
relevante organisaties en personen, gelinkt aan de verschillende thema’s waarrond we willen werken. Dit
document wordt permanent geupdate.
Indicator/streefwaarde 2: We hebben een breed en actief netwerk dat bestaat uit milieuorganisaties,
werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, transitie-arena’s
en overheden.
Stand van zaken: Het netwerk is enorm verbreed door oa onze projecten, maar ook de fusie. We tellen nu
23 lidorganisaties.
Indicator/streefwaarde 3: We organiseren onze projecten, campagnes en activiteiten altijd in
samenwerking met minstens één andere organisatie.
Stand van zaken: Bij zowat alle activiteiten die we organiseerden betrokken we andere relevante
organisaties uit ons netwerk.
Indicator/streefwaarde 4: Andere organisaties benaderen ons als dé partner voor samenwerking bij
projecten op het snijpunt van milieu en arbeid.
Stand van zaken: We worden steeds meer bevraagd door bv KBS, ING Fonds, Howest, vakbonden en
andere actoren. We zien ook een verschuiving richting strategische samenwerkingen rond diverse
thema’s.

EVALUATIE 2021
Volgnummer

21_4.1.1

Activiteit

Samenwerken met BBL en de vakbonden

Omschrijving

Reset.Vlaanderen is gegroeid in de schoot van de syndicale en ecologische
beweging. Door op het snijvlak van arbeid en milieu te werken, en om onze
boodschap verder uit te dragen, zien we de vakbonden en de milieubeweging als
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partners en werken we waar mogelijk en nodig zoveel mogelijk samen. Zo voeden
en bewaken zij respectievelijk het sociale en ecologische luik van onze werking.
Planning 2020

Resultaat

Mimimum 2 activiteiten van BBL waarbinnen wij een rol krijgen
● Minimum 2 activiteiten van de vakbonden waar we een rol krijgen
● Minimum 2 activiteiten zelf organiseren waar we beide doelgroepen
verenigen

●
●

De samenwerking kreeg vooral vorm binnen het ESF project ‘Werknemers
als hefboom voor een circulaire econmoie’ (21_2.1.4). Dit is een
gezamenlijk project tussen Reset.Vlaanderen, BBL & de vakbonden
Het onderzoeksproject voor ETUI werd samen met BBL gerealiseerd (zie
21_1.1.1)

Evaluatie +
planning 2022

Geslaagd. 1 Strategisch project in 2021. We willen dit uitbreiden in 2022.

Bewijslast

Zie bewijslast in genoemde acties

Volgnummer

21_4.1.2

Activiteit

Samenwerken met TNM (Transitie Neterk Middenveld)

Omschrijving

Naast de specifieke samenwerking met de syndicale en ecologische beweging,
maakt Arbeid & Milieu ook deel uit van het ruimere TransitieNetwerk Middenveld
waar dus ook vakbonden en BBL deel van uitmaken, naast andere organisaties uit
het middenveld zoals Noord-Zuidorganisaties, armoedeorganisaties en
socio-culturele organisaties.
TNM is in 2018 gestart met het uitstippelen van een nieuw meerjarenplan waarbij
Reset.Vlaanderen steeds meer naar voor werd geschoven als prioritaire partner
omwille van de gemeenschappelijke missie van ‘just transition’ van beide
organisaties.

Planning 2021

We zijn één organisatie en werken samen een nieuw beleidsplan uit

Resultaat 2021f

De fusie is een feit. Het ganse traject staat beschreven in ons meerjarenplan.
Na de fusie werden nog twee fora georganiseerd.

Evaluatie +
planning 2022

Zie hierboven

Bewijslast

Lancering Reset.Vlaanderen + Meerjarenplan

Volgnummer

21_4.1.3
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Activiteit

Nieuwe samenwerkingen aangaan

Omschrijving

We gaan in gesprek met (potentiële) partners over gemeenschappelijke
doelstellingen en werken samen aan projecten. Hiertoe doen we een uitgebreide
terreinverkenning van alle organisaties die in ons beleidsplan aan bod komen of
anderszins relevant zijn voor onze werking om mee in gesprek te gaan. Denk hierbij
aan organisaties en platforms zoals OVAM, Ecocampus, HIVA, sectorfondsen,
VDAB, Netwerk Bewust Verbruiken, FairFin, PlanC, en sectororganisaties.

Planning 2021

●
●
●
●
●

Opstart project ‘Adaptatie’ met werknemers en vakbonden in de zorgsector
Nieuwe leden via TNM in de nieuwe organisatie
Opstart nieuw ESF project transnationaal met Europese partners
Samenwerking met opleidingsactor ULEX
Voorstelling aan Kifkif op 09/03

Resultaat 2021

Samenwerking met volgende
● Geslaagd project ‘klimaatadaptatie in de zorg’ met financiering van ITUC en
contact met nieuwe sector en actoren
● Nieuwe leden na fusie en lancering Reset.Vlaanderen: Effectieve leden:
ACV, Vlaams ABVV, ACLVB, Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond,
beweging.net, LEF, 11.11.11. Toegetreden leden: SAAMO, Voedsel Anders,
Netwerk Duurzame Mobiliteit, ABVV Metaal, Pulse Transitienetwerk vzw,
Rikolto, ACV-CSC Metea, Repair & Share, Broederlijk Delen. Liggen voor
ter goedkeuring op AV 11 maart 2022 (als effectieve leden): Greenpeace,
Decenniumdoelen, Samensterker en Rescoop Vlaanderen. ESF
Transnationaal project met volgende partners: IndustriAll Europe, Pro-GE
(Oostenrijk), BBL, ABVV Metaal, ABVV Algemene Centrale, ACV BIE, ACV
Metea en ULex
● Erkenning als Erasmus+ -actor en samenwerking met ULEX (zie ook
21_2.1.5
● Geslaagde samenwerking met KBS (zie 21_1.2.9)
● Samenwerking met lokale Kortrijkse actoren zoals Unie der zorgelozen,
Kerk in Kortrijk, De Bron & Avansa MZW voor boekvoorstelling Tine
Hens(zie ook 21_1.2.4)
● Samenwerking met Gezinsbond voor boekvoorstelling Steven Vromman
(zie 21_1.2.4)
● Samenwerking met Sam vzw, Saamo & Decenniumdoelen voor forum en
werking rond wonen (zie 21_1.2.4)
● Samenwerking met Associations 21 in kader van SDG forum (zie 21_1.2.4)
● Samenwerking met ACOD, Familiehulp & Natuurpunt voor debat op
ecopolis (zie 21_1.2.4)
● Samenwerking met UA voor bedrijfsbezoek (zie (21_1.2.5)
● Samenwerking met federale overheid als adviesverlener voor studies (zie
ook 21_1.2.9)
● Samenwerking met OSEPI voor studieopdracht rond Fitfor55 (zie 21_1.1.1)

Evaluatie

Meer dan 30 samenwerkingen. Geslaagd! Dit is het DNA van onze organisatie

Bewijslast

Zie verwijzingen
Ledenlijst 2021
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Volgnummer

21_4.1.4

Activiteit

Deelname aan relevante netwerken, koepels en overlegstructuren

Omschrijving

We zijn lid van netwerken en koepels en nemen plaats in overlegstructuren van
overheid, middenveld of andere stakeholders (zoals, Netwerk Bewust Verbruiken,
Bond Beter Leefmilieu, Klimaatcoalitie). Hier ontmoeten we gelijkgestemden en
delen we ideeën met elkaar.
Als kleine organisatie blijft het zoeken om voldoende, maar ook niet te veel
aanwezig te zijn op dergelijke overlegstructuren.
We nemen in de verschillende netwerken geen trekkende rol op, maar brengen wel
onze eigen insteek mee binnen.

Planning 2021

●
●
●
●
●
●
●
●

Resultaat 2021

Trekker forum Reset.Vlaanderen
Trekker werkgroep project Financiering/fiscaliteit van de transitie
Actief lid politieke werkgroep klimaatcoalitie
Trekker werkgroep industriële circulaire transitie
Lid werkgroep energie
Lid van Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Bewust verbruiken, Klimaatcoalitie,
Coopkracht
Lid jury ING fonds van KBS
Stuurgroeplid van begeleidingscomité Duurzame ontwikkeling van KBS

Geslaagd. We waren deel van elk van bovenstaande initiatieven. Hieronder
bespreken we enkele werkgroepen nog meer in detail.
Zie ook 21_1.3.1 & 21_1.2.9
Werkgroep Energie
Focus in 2021: kennisdeling en afstemming
Thema's die aan bod kwamen: project ‘Zon voor iedereen’ (met doelgroep
mensen in armoede), Energieprijzen en energiearmoede, taxen,
kerncentrales
Leden werkgroep: Vlaams ABVV, BBL, ODE, Rescoop,
Samenlevingsopbouw en Gezinsbond
Vergaderingen in 2021
Er vonden twee vergaderingen plaats. Hier vind je de verslagen
Voedsel Anders
Via deze bijlage vind je de activiteiten van Voedsel Anders in 2021
Werkgroep financiering
Eind 2021 werd een nieuwe ad hoc werkgroep samengesteld om te werken rond de
gevolgen van Fit for 55 op kwetsbare doelgroepen. De werkgroep bestaat uit Karel
Pype (Reset.Vlaanderen), Louise Hoon (Denktank Minerva) & Michel Debruyne
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(Decenniumdoelen). We zijn volop bezig met studiewerk dat begin 2022 zal worden
voorgesteld in de werkgroep. In 2021 vond enkel een informele vergadering plaats
en werd samen het projectvoorstel voor Open Society Foundation geschreven (zie
bij ‘Studiewerk’). Het voorstel werd ook toegelicht op het tweede forum in
december.

Werkgroep industrie
In het kader van ons project ‘Werknemers als hefboom voor een circulaire industrie’
werd een ESF dossier ingediend en goedgekeurd.

In de stuurgroep van het project zitten volgende partners: Wim Careel (ABVV
Metaal) | David Weinberger (ABVV-ISMI) | Fien Vandamme (ACV-ISMI) | Katleen
Parijs (ACV Innovatief) | Dimitra Penidis (ACV) | Elizabet Petrovic (ACV BIE) |
Jeroen Fonteyn (BBL) | Han Van Noten (Reset. Vlaanderen) | Kathleen Vanwalle
(ACV Metea) | Thomas Edelynck (ABVV-Accg)
In 2021 kwam deze stuurgroep twee maal samen. Vanuit deze stuurgroep werd ook
één rondetafel georganiseerd en één expertenworkshop.
Bewijslast hiervan vind je in deze map.

Evaluatie +
planning 2022

Zie ook 22_2.2.2 en linken hierboven

Bewijslast

Zie link naar andere acties

Dient ook

SD 1, SD 2 en SD 3

OD 4.2 Reset.Vlaanderen communiceert kwalitatief en toegankelijk naar de
buitenwereld
Als kenniscentrum willen we de beschikbare kennis rond waardig werk in een groene economie aan een
brede doelgroep verspreiden. Actieve en aansprekende communicatie is hierbij essentieel om onze
boodschap breed te verspreiden en tot actie aan te zetten.
We zullen 2017 starten met het opstellen van een communicatieplan om onze communicatie goed af te
stemmen op de verschillende doelgroepen.
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Evaluatie operationele doelstelling 2021
We gaan verder op de ingeslagen weg. Onze berichten worden steeds meer overgenomen en gelezen,
ons bereik stijgt. In 2021 brachten we twee thematisch magazines uit rond eerlijke transitie. Leden
engageerden zich ook om in hun communicatie meer plaats te maken voor informatie rond eerlijke
transitie en zaken die wij creëren. Dit resulteert ook in artikels in o.a. Vakblad van ACV en visie van
Beweging.net, naast stukken in Knack.
Eventuele bijsturing in 2022
Dit wordt meegenomen bij SD2 in ons nieuwe meerjarenplan.
Indicatoren en streefwaarden
Indicator/streefwaarde 1: Aan de basis van onze communicatie ligt een communicatieplan.
Stand van zaken: Geslaagd, meegenomen in ons meerjarenplan en constant bijgewerkt.
Indicator/streefwaarde 2: We hebben minimaal 1.000 abonnees op het Reset.Vlaanderen Magazine en
nieuwsbrief.
Stand van zaken: We verkochten 600 abonnementen op ons Reset.Vlaanderen magazine. , op 31/12/
2021 waren 978 mensen ingeschreven op de nieuwsbrief.
Indicator/streefwaarde 3: De bezoekersaantallen van de website www.arbeidenmilieu.be neemt ieder jaar
toe.
Stand van zaken: Klopt, geslaagd. Nieuwe website = www.reset.vlaanderen
Indicator/streefwaarde 4: Jaarlijks worden minimaal drie van onze artikelen op externe media (website /
nieuwsbrief) gepubliceerd.
Stand van zaken: gerealiseerd in 2021 (zie 21_1.2.1).
Indicator/streefwaarde 4: We scholen onszelf intern bij met de juiste competenties om kwalitatief en
toegankelijk te communiceren.
Stand van zaken: We werkten in 2021 aan een nieuwe communicatiestrategie in samenwerking met
Marjon Meijer, die ons meenam in het verhaal van communicatie.

EVALUATIE 2021
Volgnummer

21_4.2.1

Activiteit

Uitvoeren van communicatieplan

Omschrijving

We gaan verder op de ingeslagen weg en gaan door met onze vernieuwde blog,
sociale media en papieren nieuwsbrief.

Planning 2021

●

Herwerking communicatieplan voor nieuw beleidsplan
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Resultaat 2021

Communicatieplan: we organiseerden een teamdag rond onze communicatie. Hier
kwamen wel wat frisse ideeën naar boven, die ter inspiratie kunnen dienen
voor een communicatieplan. De papieren nieuwsbrief werd ondertussen
vervangen door een volwaardig magazine.
Zie ook 21_1.2.1

Evaluatie +
planning 2022

Hoewel bepaalde zaken uit de brainstorm wel worden opgepikt moet nog werk
gemaakt worden van een gestructureerd plan. Hier maken we in 2022 werk
van.

Bewijslast

Aanzet communicatieplan

Dient ook

SD 1, SD 2 en SD 3

OD 4.3 Reset.Vlaanderen ontwikkelt een duurzaam financieel beleid
Reset.Vlaanderen ontvangt structurele subsidies van de Vlaamse en federale overheid en ontving in 2016
en 2017 een projectsubsidie van de Europese Unie. Om haar toekomstplannen zeker te stellen en haar
doelen te kunnen verwezenlijken, is een uitbreiding van haar middelen noodzakelijk. Daarom verkent
Reset.Vlaanderen nieuwe inkomstenbronnen en zet ze actief in op het binnenhalen van projectsubsidies
of andere fondsen.

Evaluatie operationele doelstelling 2021
We halen hier volmondig de doelstelling die we onszelf hebben opgelegd, we zien een omzetstijging van
ongeveer 64%! We dienden voor 2021 een begroting in met een positief resultaat van 14.000 euro. We
eindigen op een positief resultaat van 22.123 euro. We hebben echt ingezet op diversifiëring van onze
inkomsten. Slechts 40% van onze omzet komt voort uit onze drie basissubsidies. Slechts 27% van de
omzet wordt gerealiseerd door de middelen van departement omgeving.
Door de fusie met TNM halen we structureel 65.000 euro per jaar binnen.
Daarnaast halen we drie keer zoveel middelen binnen via studieopdrachten. Ook bij het geven van
lezingen en coachen van actoren halen we dubbel zoveel omzet als voorzien.
Naast onze structurele subsidies haalden we nogmaals 218000 EUR op via projecten met partners. Dit
zijn ook eigen gerealiseerde inkomsten.
We kunnen stellen dat we hier echt voldoen aan de doelstellingen van de subsidie bij departement
omgeving om de enveloppefinanciering als hefboom te gebruiken. Ons team werd groter. We groeiden
van 5 medewerkers naar 7 medewerkers.
Eventuele bijsturing in 2022
Zie SD4 in ons nieuwe meerjarenplan
Indicatoren en streefwaarden
Indicator/streefwaarde 1: We dienen minimaal twee projectaanvragen in per jaar.
Stand van zaken: gerealiseerd in 2021
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Indicator/streefwaarde 2: Vanaf 2021 realiseren we jaarlijks minstens één projectsubsidie naast de
structurele subsidies.
Stand van zaken: Geslaagd
Indicator/streefwaarde 3: We vinden voldoende middelen om onze doelen te verwezenlijken.
Stand van zaken: In 2021 werd ons team groter. Van 5 medewerkers groeiden we tot 7 medewerkers.

EVALUATIE 2021
Volgnummer

21_4.3.1

Activiteit

Verkennen van nieuwe inkomstenbronnen

Omschrijving

We gaan na of we een beroep kunnen doen op alternatieve inkomstenbronnen,
zoals betaald worden voor diensten die we leveren aan bedrijven en organisaties
(bv. een energiebesparingstraject opzetten met werknemers of vormingen voor
externe partners). Hiertoe verspreiden we ook een (diensten)portfolio onder
potentieel geïnteresseerden. We verkennen de mogelijkheid van crowdfunding voor
nieuwe projecten/ideeën

Planning 2021
●
●
●
Resultaat

We zetten in op minstens 1 betaalde studieopdracht
We zetten in om minstenst 1 betaalde advies opdracht
We bouwen ons lidmaatschapssysteem uit

In totaal haalden we bijna 30.000 euro aan eigen middelen op via lidmaatschappen
en eigen dienstverlening. Daarnaast konden we via de fusie federale middelen
binnenhalen. Wat samen neerkomt op zo’n 83.000 euro. Daarnaast kregen we
15;000 EURO van ESF en VCF om ons dossier ‘Werknemers als hefboom voor een
circulaire economie’ uit te schrijven.. Hieronder geven we een overzicht.
● We realiseerden de fusie met TNM, waardoor we jaarlijks een extra
basisfinanciering kunnen realiseren van 65.000 euro. In 2021 gebeurde dit
nog via facturatie aan Samen VZW (die TNM beheerde), dus hier kunnen
we dit bedrag inboeken zonder BTW.
● Middelen voor studieopdrachten binnen gehaald in 2021: 28181.03
euro= Drie keer zoveel als in 2021. We hadden hier 5000 euro voorzien
in de begroting
○ ETUI: : 1239,67 EUR
○ VUB: 309.92 EUR
○ FIT FOR 55: 3980 euro
○ ESF TRANS LUMP SUM: 15.000 euro
○ ITUC 7651.44 euro
● Betaalde opdrachten, lezingen: 1541.08 EUR = Dubbel zoveel als
voorzien in de begroging
○ Europahuis: 120
○ ETUI: 413.22
○ Kerk in Kortrijk: 619.33
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○
○
●

Evaluatie
+
planning 2022

Beweging.net academie: 148.20
ABVV vorming: 240

Totaal bedrag lidmaatschappen 2021: 14938,74 = Doel van begroting
gehaald
○ Organisaties: €12.025
○ Individuele leden: € 2913,74

Geslaagd. We konden in 2021 heel wat extra middelen binnen halen. We zien hier
echt een lijn in. We werken hierop verder in 2022.
We merken dat onze eigen dienstverlening aanslaat en dat we een groei zien in
leden, in trajecten, studieopdrachten en lezingen.

Bewijslast

Zie boekhouding (facturen op te vragen bij coördinator)

Volgnummer

21_4.3.2

Activiteit

(Inter)nationale projectsubsidies aanvragen

Omschrijving

Reset.Vlaanderen is voor een deel van haar werking afhankelijk van
projectsubsidies, vooral wanneer zij nieuwe activiteiten of campagnes wil starten.
Daarom worden de lokale, gewestelijke, federale en Europese projectoproepen
nauwlettend in de gaten gehouden en waar mogelijk subsidies aangevraagd.

Planning 2021

We mikken op 1 goedgekeurd dossier. We kregen begin 2021 alvast goed nieuws
dat ons transnationale ESF-project werd goedgekeurd. Hiervoor ontvangen we ook
260.000eEuro voor 2021 & 2022.

Resultaat 2021

Goedgekeurde projectoproep ESF Transnationaal + Zon Voor Iedereen (Stad
Antwerpen) + Erkenning Erasmus.
Met deze twee projecten halen we opnieuw heel wat fondsen binnen.
Op vlak van externe projectmiddelen werden volgende bedragen meegenomen in
2021:
● ESF NSZ: 101584.03 euro
● ESF Trans: 84.258 euro + 15.000 EUR LUMPSUM
● Provincie O-VL: 11250 euro (Samen Zonne Energie Winnen)
● KBS: 6250
In totaal haalden we hier in 2021 zo’n 218000 Eur op

Evaluatie
+
planning 2022

Geslaagd!

Bewijslast

Zie 21_2.1.4
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OD 4.4 Reset.Vlaanderen biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van
haar medewerkers
Het kernteam van Reset.Vlaanderen werkt vanuit een horizontale organisatiestructuur waarin
samenwerking, openheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Om deze sfeer te
stimuleren worden alle medewerkers aangemoedigd zich persoonlijk te ontwikkelen en wordt voldoende
aandacht besteed aan teamontwikkeling.
Evaluatie operationele doelstelling 2021
2021 was geen eenvoudig jaar voor ons team. Het vele thuiswerken hakte er wel op in. We hebben ook
wel wat afwezigheid gehad door ziekte en quarantaine. We moesten dus vaak creatief zijn. Er werd extra
tijd gespendeerd aan informele gesprekken. Onze beleidsmedewerker Yelter besliste om een andere job
te doen, waardoor we een tijdje zonder zaten. Na een vlotte procedure werd Karel Pype aangeworven als
nieuwe beleidsmedewerker.
Om de administratieve last wat te verdelen werd Eveline Degrendel aangeworven als deeltijds office
manager. Daarnaast werd Han Van Noten aangeworven als projectcoördinator voor het transnationale
ESF project. Dit maakt dat we nu met zeven medewerkers zijn.
Er werden voldoende initiatieven ondernemen en kansen geboden voor persoonlijke ontwikkeling en
teambuilding. Met ondersteuning van Strategies & Leaders werd ons meerjarenplan vormgegeven, maar
daarnaast ook een leidraad opgemaakt voor feedbackgesprekken. De taakverdeling werd voor iedere
medewerker in co-creatie opgemaakt, iedere medewerker kreeg een opleidingsbudget en wordt gecoacht
door de coördinator. We werken verder richting zelfsturing, de medewerkers nemen steeds meer
verantwoordelijkheid op. We nemen ook voldoende ruimte om elkaar informeel te ontmoeten,
bijvoorbeeld via de teamdag.
In 2021 werd er hard gewerkt aan een nieuwe structuur, het resultaat hiervan vind je in ons
meerjarenplan.
Eventuele bijsturing in 2022
Zie meerjarenplan
Indicatoren en streefwaarden
Indicator/streefwaarde 1: Elke medewerker neemt jaarlijks deel aan minstens één vorming of opleiding
die relevant is in het kader van zijn/haar werkzaamheden.
Stand van zaken: gerealiseerd in 2021
Indicator/streefwaarde 2: Medewerkers geven aan voldoende ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke
ontwikkeling in hun job te hebben.
Stand van zaken: Geslaagd
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EVALUATIE 2021
Volgnummer

21_4.4.1

Activiteit

Optimaliseren van taakverdeling

Omschrijving

Met de vaststelling van het nieuwe beleidsplan komen er nieuwe onderwerpen en
taken op het kernteam af. De uit te voeren taken worden in gelijkwaardig overleg
tussen de teamleden en op basis van competenties en ambities afgestemd.

Planning 2021

We starten met een taakverdeling in januari 2021

Resultaat 2021

We werkten met een afgesproken taakverdeling. Deze wordt afgesproken in de
feedbackgesprekken.

Bewijslast

Taakverdeling team (voorbeeld van coördinator)

Volgnummer

21_4.4.2

Activiteit

Functioneringsgesprekken voeren

Omschrijving

Jaarlijks worden functioneringsgesprekken gevoerd tussen de coördinator en de
educatief medewerkers en tussen de coördinator en de voorzitter om functioneren
en ambities te bespreken.

Planning 2021

We plannen 2 feedbackgesprekken tussen het personeel en om de twee maanden
houden we een strategisch overleg. De coördinator plant tussendoor individuele
coachinggesprekken in met het personeel.

Resultaat 2021

Geslaagd.

Bewijslast

Leidraad feedbackgesprekken

Volgnummer

21_4.4.3

Activiteit

Deelname aan vormingen

Omschrijving

Medewerkers nemen deel aan, voor hen relevante, vormingen om zichzelf
inhoudelijk bij te scholen of op competentie vlak te ontwikkelen.
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Planning 2021

Elke medewerker volgt minstens één (reeks) van vormingen om zijn eigen
capaciteiten te versterken en uit te bouwen.

Resultaat 2021

Iedere medewerker heeft een persoonlijk opleidingsbudget dat kan worden ingezet
voor vorming of coaching. Door covid was het niet eenvoudig dit in te zetten, toch
gebeurde er heel wat…

Evaluatie
+
planning 2022
Bewijslast

Overzicht vorming en opleiding

Volgnummer

21_4.4.4

Activiteit

Een teamdag organiseren

Omschrijving

In het kader van teambuilding wordt een jaarlijkse teamdag georganiseerd. Doel
van deze dag is om elkaar, buiten de werkvloer, beter te leren kennen en de
onderlinge band te versterken, zodat prettiger en beter kan worden samengewerkt.

Planning 2021

We plannen minstens 1 nieuwe teamdag in 2021.

Resultaat

Er was een teamdag op 28/06

Evaluatie
+
planning 2022

Geslaagd. Wordt verder gezet

Volgnummer

21_4.4.5

Activiteit

Afwerken beleidsplan

Omschrijving

We starten het traject naar een nieuw beleidsplan en de doorgroei van onze
organisatie. We beogen om een uitgewerkt nieuw beleidsplan te kunnen realiseren
tegen mei 2021 met voldoende draagvlak door het betrekken van de verschillende
stakeholders in dit traject.

Planning 2021

Nieuw beleidsplan

Resultaat

Meerjarenplan gerealiseerd op een co-creatieve manier.

Bewijslast

Meerjarenplan

82

Reset.Vlaanderen - Voortgangsrapport 2021-2022

Bijlages
Bijlage 1: bijgewoonde vormingen/studie activiteiten
Bijlage 2: Extern gepubliceerde artikelen
Bijlage 3: activiteitenmodules 2021
Prognose
2021

Resultaat
2021

Gerealiseerd in 2021

CLUSTER 1: Informeren, sensibiliseren
en mobiliseren van de bevolking voor
natuur of milieu en leveren van een
bijdrage aan de verbetering hiervan
1.1 onstluit aan haar leden minstens
vier keer per jaar informatie rond
actuele natuur- of milieugerelateerde
dossiers in de regio, Vlaanderen or
Europa

1.2 realiseert jaarlijks 6 activiteiten die
als doel hebben de brede bevolking te
sensibiliseren, informeren en
mobiliseren voor natuur of milieu.
Daarop zijn telkens minstens 20
deelnemers aanwezig.

1.3 realiseert jaarlijks (samen met haar
lidverenigingen) 2 initiatieven die als
doel hebben de brede bevolking of
specifieke doelgroepen te
sensibiliseren, informeren en

1

1

1

In totaal 6 activiteiten die
voldoen. Zie ook link naar
overzicht. Bewijslast voor
activiteiten vind je terug bij de
acties in het jaarverslag
21_1.2.4: 4 activiteiten
21_1.2.3: 1 activiteit
(Zomeruniversiteit
Beweging.net)
21_1.2.2: 1 activiteit (pitch
klimaatadaptatie op
klimaattop)

1

21_1.2.10: samen organiseren
van klimaatmars via
klimaatcoalitie
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mobiliseren voor natuur of milieu.
Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik
van in totaal minstens 500
verschillende personen.
In totaal 6 acties met meer
dan 100 deelnemers.
Bewijslast te vinden bij de
acties in jaarverslag.

1.4 realiseert jaarlijks (samen met haar
lidverenigingen) 1 initiatief dat de
brede bevolking of specifieke
doelgroepen in staat stelt een bijdrage
te leveren aan het verbeteren van
natuur of milieu. Daarbij blijkt het
gezamenlijk bereik van 100
verschillende personen.

4

6

21_1.2.4: Lancering
Reset.Vlaanderen op 05/02
met 270 aanwezigen
21_1.2.3: Voorstelling studie
financiering op activiteit FRDO
op 23/03 met 150 aanwezigen
21_1.2.7: Ismi studiedag,
sydicaal aan de slag met milieu
ism ISMI op 24/06 met 130
deelnemers
21_1.2.4: Boekvoorstelling
Tine Hens op 21/10/2021 met
100 aanwezigen
21_1.2.3: Deelname in panel
van eindejaardebat
Europahuis op 07/12/2021
met 111 aanwezigen
21_1.2.6: Ecopolis met meer
dan 300 deelnemers op
24/10/2021

CLUSTER 2 : Informeren en ondersteunen van verschillende actoren in de samenleving
2.1 realiseert jaarlijks 6 activiteiten die
als doel hebben organisaties buiten de
natuur- en milieusector, overheden of
bedrijven te sensibiliseren, informeren
en mobiliseren voor natuur en milieu.
Daarop zijn telkens minstens 20
deelnemers aanwezig.

1

2

In totaal 12 activiteeiten waar
wij een rol in speelden die
onder deze module passen.
Zie ook link naar overzicht
activiteiten. Bewijslast vind je
bij de acties in het jaarverslag.
21_1.2.3: 8 activiteiten
21_1.2.4: 4 activiteiten
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In totaal werden 140,5
begeleidingsuren voorzien.
Overzicht via deze link.
Bewijslast te vinden bij de
aangegeven actie.

2.2 geeft door begeleiding richting aan
het handelen van organisaties buiten
de natuur- en milieusector, overheden
of bedrijven en ondersteunt hen in het
vinden van natuur- of
milieuvriendelijke oplossingen. Op
jaarbasis wordt 20 uur begeleiding
verwezenlijkt.

4

7

21_2.1.4: Advies/coaching in
kader van ESF Transnationaal
21_1.2.9: Adviseren van
externe partijen over waardige
groene jobs en aanverwante
thema’s
21_2.1.3: Advies/coaching en
begeleiding in kader van
project NSZ
21_2.1.2: Advies/coaching en
begeleiding in kader van
project SZEW
21_1.2.5: Bedrijfsbezoek UA,
begeleiding van deelnemers
21_4.1.4: Pitchen van
projecten aan partners in
werkgroep

2.3 realiseert jaarlijks in samenwerking
met organisaties buiten de natuur- en
milieusector, overheden of bedrijven, 1
product, dienst, methodiek of
handelingsmodel dat tot doel heeft
oplossingen te formuleren voor natuurof milieugerelateerde problemen,
behoeften en uitdagingen. Deze wordt
beschikbaar gesteld voor andere
geïnteresseerden in Vlaanderen.

0

1

21_1.1.1 + 21_1.2.2 Gids
klimaatadaptatie in de zorg
Zie bewijs bij de acties in
jaarverslag

2.4 ondersteunt jaarlijks minstens 3
(lokale) afdeling(en) of
burgerinitiatieven die als doel hebben
oplossingen te formuleren voor natuurof milieugerelateerde problemen,
behoeften en uitdagingen

1

1

21_2.2.2 Begeleiden van
burgerinitiatieven

CLUSTER 3: Inzetten op een kwalitatieve werking, netwerkversterking en/of impactverhoging van de
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werking

3.1 ontsluit permanent aan haar
(lokale) afdelingen/
lidverenigingen/vrijwilligersnetwerken
informatie rond actuele natuur- of
milieugerelateerde dossiers in de regio,
Vlaanderen of Europa. (bv website)

1

3.2 organiseert activiteiten die de
organisatie, deskundigheid of
communicatie van haar (lokale)
afdelingen/lidverenigingen of
vrijwilligersnetwerken verbetert. Op
jaarbasis worden minstens 350
deelnemersuren gerealiseerd. Deze
activiteiten hebben als doel de impact
van de betrokken
afdelingen/lidverenigingen te verhogen.

0

1

21_1.2.1 en 21_2.1.1
Inspireren en informeren via
analoge & digitale
communicatie
21_2.3.1 Evoluties rond
economisch zeggenschap,
milieuwinst en sociale
bescherming in kaart brengen
21_2.1.4 Communicatie
Project De Nieuwe
Samenzweerders

1

21_1.1.3 Deelname aan
studieactiviteiten
Alle acties onder OD 4.4

3.3 organiseert jaarlijks AANTAL
begeleidingstrajecten op maat voor
individuele (lokale)
afdelingen/lidverenigingen. Deze
trajecten hebben als doel de impact
van de betrokken
afdelingen/lidverenigingen te
verhogen.
3.4 bepaalt samen met haar
lidverenigingen gezamenlijke
langetermijntransitiedoelen en
gezamenlijke beleidsprioriteiten.
3.5 zet een traject op dat als doel heeft
de interne werking van haar vereniging
te optimaliseren.

1

CLUSTER 4: Inzetten op
beleidsparticipatie
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4.1 vertegenwoordigt haar
leden/lidverenigingen in AANTAL
strategische adviesraden of andere
overlegfora op Vlaams, bovenlokaal of
lokaal niveau

4.2 behandelt op jaarbasis 5
beleidsthema’s of -dossiers.

1

Zie voor bewijslast 21_1.1.1 &
21_2.3.1
-Dossier industriële transitie
-Dossier financiering +
subsidie instrumenten
-Rechtvaardige transitie &
werknemers (via ESF
Transnationaal)
-Klimaatadaptatie in de zorg
-Sociale dimensie van
Europees klimaatbeleid

1

4.3 voert jaarlijks project(en), traject(en)
of campagne(s) uit die als doel
heeft/hebben de inspraak en
participatie van haar
leden/lidverenigingen of de brede
bevolking in maatschappelijke processen
te vergroten. Daaruit blijkt de actieve
betrokkenheid van 1.000 personen op
jaarbasis.

Zie 21_2.3.3: campagne Recht
op Repareren

1

14

22

Bijlage 4: Overzicht activiteiten 2021
Bijlage 5: Overzicht begeleidingsuren 2021
Bijlage 6: Ledenlijst en vertegenwoordigers 2021
Bijlage 7: Financiële verantwoording 2021
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