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Reset.Vlaanderen: aangename kennismaking!

 
Kunnen zorg, duurzaamheid en werkbaar werk
samen gaan?
 
Hoe kunnen ook mensen in armoede duurzame
maatregelen nemen?
 
Hoe kan jouw bedrijf energie besparen, samen
met de werknemers?
 
Wat zijn goede voorbeelden van eerlijke
transitie? Hoe kunnen we die verspreiden?
 

Op welke vragen zoek Reset.Vlaanderen een antwoord? 

Help je mee om deze vragen aan te pakken, thuis of op je werk?
Wil je helpen om iedereen een stem te geven in de transitie?
Of ken je goede voorbeelden?  Mail ons via
info@reset.vlaanderen.

Reset.Vlaanderen is een netwerk van organisaties die
werken aan een eerlijke transitie in Vlaanderen. Met
‘transitie’ bedoelen we de overgang naar een
duurzamere manier van leven.
 
Wat doet Reset.Vlaanderen?

We zoeken eerlijke en duurzame oplossingen voor
sociale, economische én ecologische problemen, die
voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moeten zijn.
We betrekken iedereen. Ook mensen in armoede, of
werknemers.
We doen onderzoek. Met de resultaten oefenen we
invloed uit op het beleid.
We geven workshops en doen campagnes en
projecten



Wie is Reset.Vlaanderen? 
Reset.Vlaanderen gelooft in verandering door
samenwerking en expertise.
Daarom brengen we organisaties samen die
streven naar een eerlijke transitie, van
milieuorganisaties, over armoedeorganisaties en
Noord- Zuidorganisaties, tot de vakbonden.

  
 



 
 
 
 
 
 
 

01
Circulaire economie

We willen grondstoffen zoveel mogelijk
opnieuw gebruiken en we gebruiken
materialen die we kunnen herstellen. Dat is
goed voor het milieu en voor de tewerkstelling. 

02 Betaalbare en duurzame energie

We willen een duurzame energieproductie.
Dat spreekt voor zich. Maar die moet ook voor
iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn.

03
Eerlijke financiering

Hoeveel kosten klimaatvriendelijke
technologieën? Wie zal dat betalen? En wie
haalt er voordeel uit? Hoe zorgen we dat dat
sociaal rechtvaardig is? 

04 Democratisch draagvlak

Iedereen kan deelnemen aan de transitie.
Willen we dat de transitie slaagt?   Dan moet
elke burger zich betrokken voelen.

Wat zijn de belangrijkste thema's van
Reset.Vlaanderen?



LEZINGEN EN WEBINARS
Reset.Vlaanderen organiseert regelmatig lezingen 
en webinars. Daarvoor werken we graag samen.
Organiseren we binnenkort samen een lezing of
debat?
 
Wil je een webinar herbekijken of
herbeluisteren? 
 
 
 
 

soundcloud.com/resetvlaanderen

tinyurl.com/resetvlwebinar

VORMING EN OPLEIDING 
Reset.Vlaanderen organiseert opleidingen en vormingen op maat voor
werknemers, maar ook voor andere groepen. Klaar voor een eerlijke
transitie op je werk? Neem dan zeker contact op via
info@reset.vlaanderen. 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je
in op onze nieuwsbrief via reset.vlaanderen/nieuwsbrief



Welke projecten heeft Reset.Vlaanderen? 

Sociale rechtvaardigheid en Fit for 55
 
 

De EU wil met het plan 'Fit for 55' de
netto-uitstoot van broeikasgassen
verminderen met minstens 55% tegen
2030 (ten opzichte van 1990). We
onderzoeken wat de gevolgen zijn van
dit plan voor de sociale
rechtvaardigheid. Wat zijn de kansen?
En wat zijn de valkuilen? 

De Nieuwe Samenzweerders
De Nieuwe Samenzweerders
begeleidt werknemers bij een 
duurzame transitie op de werkvloer 

www.denieuwesamenzweerders.be 

reset.vlaanderen/sociale-rechtvaardigheid-en-fit-for-55

Op het dak van buurthuis ‘Zermatt - De Drei Pleintjes’
worden zonnepanelen geplaatst. Antwerpenaren
kunnen investeren in die zonnepanelen. Zo worden ze
mede-eigenaar van de lokaal opgewekte groene
energie.   Reset.Vlaanderen zoekt samen met de
                                       buurtbewoners oplossingen voor
                                             hun vragen over energie. 

Zon voor iedereen

reset.vlaanderen/zon-voor-iedereen



Werknemers als hefboom voor een circulaire
economie

Stadsklooster De Bron in Harelbeke

We zoeken goede voorbeelden uit
verschillende landen van werknemers
die betrokken zijn bij circulaire economie
op de werkvloer. We bekijken hoe we die
voorbeelden in Vlaanderen kunnen
realiseren. 

"Willen we dat de ecologische transitie
slaagt? Dan moet de industrie ook een
totale omslag maken. Aandacht voor

werknemers is daarbij erg belangrijk."
Han Van Noten, projectmedewerker 

In dit oude klooster organiseren de
initiatiefnemers activiteiten die inspelen op
maatschappelijke uitdagingen, zoals
armoede, duurzaamheid en geestelijke
gezondheid... Ze gebruiken de
eeuwenoude kloostercultuur als
achtergrond voor vernieuwing en
duurzaamheid in het centrum van Kortrijk.
Reset Vlaanderen geeft hun advies, zoekt
naar mogelijkheden, en helpt hen om
mensen samen te brengen.

reset.vlaanderen/stadsklooster-de-bron

reset.vlaanderen/werknemers-als-hefboom-voor-
een-circulaire-economie



Ecopolis

Herfstschool
Reset.Vlaanderen
organiseert samen met
Denktank Minerva een
tweedaagse herfstschool
met workshops over
eerlijke transitie.

Reset.Vlaanderen organiseert
samen met denktank Oikos
en andere partners al jaren
'Ecopolis'. Ecopolis is een
jaarlijks event met
inspirerende sprekers voor
wie begaan is met een
duurzame toekomst. 

www.ecopolis.be

Op de hoogte blijven van onze events? 
 Hou dan onze agenda in de gaten via

www.reset.vlaanderen/agenda en schrijf
je in op onze nieuwsbrief via
reset.vlaanderen/nieuwsbrief

Reset.Vlaanderen organiseert



Gids klimaatverandering in de zorg  Onderzoek eerlijke financiering
 

Reset.Vlaanderen onderzoekt

Hoeveel kost een goed en
sociaal klimaatbeleid? En
waar vinden we het geld? Hoe
zorgen we dat het geld op de
juiste plaats terechtkomt? En
hoe garanderen we dat dit op
een sociaal rechtvaardige
manier gebeurt?
FairFin en Reset.Vlaanderen
zoeken samen naar
antwoorden.

reset.vlaanderen/  ten-
koste-van-het-klimaat/ 

Klimaatverandering heeft ook een
impact op het werk van
verpleegkundigen, zorgkundigen,
opvoeders, kinderverzorgers en de
andere werknemers in de zorg.
We trokken op onderzoek en
schreven een gids voor
werknemers. Hoe kunnen zorg,
duurzaamheid en werken in de
zorg samengaan? 

Met onze projecten doen we aan praktisch
onderzoek:

We werken met verschillende doelgroepen
We werken methodieken uit met verschillende
partners
We gaan in gesprek met het werkveld

  
Maar we onderzoeken ook de theorie:

We analyseren cijfers in het kader van projecten
of op vraag van externe organisaties.
We stellen rapporten op over onderzoeksvragen
over onze thema's.

  
Met de resultaten van onze onderzoeken:

formuleren we aanbevelingen voor het beleid
willen we de samenleving beïnvloeden
ontwikkelen we materiaal voor onze partners

 

bit.ly/gidsklimaatadaptatie



Reset.Vlaanderen werkt samen

Een draagvlak voor transitie ontstaat pas als we
zoveel mogelijk doelgroepen betrekken. Daarom
werken we bij Reset.Vlaanderen zoveel mogelijk
samen met partners. Via co-creatie kunnen we
mooie dingen realiseren.
 
Dat zie je ook aan de structuur van onze organisatie.
Onze lidorganisaties maken deel uit van het forum.
Twee keer per jaar komen we samen om te
overleggen over onze activiteiten en projecten.
 
Zijn er specifieke thema's, studieopdrachten of
projecten? Dan richten we ook ad hoc-werkgroepen
op met de partners die met dat onderwerp bezig zijn.

Co-creatie als centrale pijler

Lid worden als organisatie? 
 www.reset.vlaanderen/word-lid



Reset.Vlaanderen communiceert

BLOG

reset.vlaanderen/nieuws

Op onze blog vind je
interviews, opinies en
andere artikels rond
eerlijke transitie. 

MAGAZINE
Twee maal per jaar trakteren
we onze leden op ons
Reset.Vlaanderen magazine.
Elk nummer staat boordevol
inspirerende interviews en
artikels over groene en
sociale thema’s.

NIEUWSBRIEF
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, campagnes,
projecten of nieuwe blogartikels? Schrijf je dan in op onze
nieuwsbrief via reset.vlaanderen/nieuwsbrief 

reset.vlaanderen/magazine



Reset.Vlaanderen wil jouw steun

Word lid en ontvang twee magazines per
jaar, boordevol inspirerende verhalen,

interviews en opinies

€22,5/jaar

Word partner

Nieuwe leden ontvangen het boek 'Klimaat en sociale
rechtvaardigheid' van Denktank Minerva en het laatst
verschenen magazine

reset.vlaanderen/word-lid

Wil je als organisatie meewerken aan een   eerlijke
transitie in Vlaanderen?
 
Denk je graag mee over hoe we ook jouw achterban
kunnen betrekken? Heb je zin om ons aanbod mee uit te
bouwen? 

  
Dan is lid worden als organisatie  iets voor jou!  

Meer info over de tarieven, voorwaarden en voordelen? 
  www.reset.vlaanderen/word-lid


