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In 2008, toen de Grote Prijs zijn tweede selectie vierde, ging dit voorwoord over de financiële crisis die de hele 
wereld op z’n kop zette. 

Sinds die dag hebben de crises één na één de voorpagina van de kranten gehaald : zowel de ecologische, de finan-
ciële als de economische. Eigenlijk zitten we in een systematische crisis die ons wijst op de enorme uitdagingen 
waarmee onze maatschappij geconfronteerd wordt. En om niet te vervallen in het heersende fatalisme en de moede-
loosheid, rest ons maar één optie: vechten. Maar dan wel op een heel concrete manier! 

Twintig jaar na de Milieutop in Rio de Janeiro en vlak na de Milieutop Rio+20, blijft het vraagstuk rond duurzame 
ontwikkeling een brandend actueel en cruciaal onderwerp. De Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties is aan zijn 
zesde editie toe. Een vat vol inspirerende en speciale voorbeelden van bijzondere mensen die de duurzame ontwikke-
ling een plaats geven in het dagelijkse leven, die de behoeften van onze stadsgenoten vervullen en die bijdragen tot 
ieders welvaart, zonder daarbij het ecologische evenwicht uit het oog te verliezen. 

Ook dit jaar, zoals u zult ontdekken op deze bladzijden, verdienen de vier genomineerden de erkenning van iedereen. 
Of ze nu geboren zijn in het noorden of het zuiden van het land en wat ook hun actiedomein is, allemaal bewijzen ze 
dat een diepgaande verandering van onze manier van werken mogelijk is. Vooral dankzij iets wat ze allemaal gemeen 
hebben: een sterke lokale verankering.

Recent heeft Benoît Ceysens, laureaat van de Grote Prijs 2011, enkele woorden gezegd die ik graag met u wil delen: 
“De aandacht in de media voor de ‘Ferme Nos Pilifs’, als gevolg van de Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties, 
heeft onze medewerkers stuk voor stuk enorm trots gemaakt. Ik wil de Stichting bedanken voor dit duwtje in de rug. 
Het is erg belangrijk om erkend te worden als een bedrijf dat echt goed functioneert.” Deze woorden van een bedrijf 
dat niet helemaal te vergelijken is met de meeste andere, tonen het nut aan van ons werk, en geven ons de energie 
om verder te gaan.

Bedankt aan al onze partners en vrijwilligers om ons te vergezellen op deze veeleisende maar noodzakelijke weg, en om 
op die manier een hele generatie te inspireren. Twintig jaar na Rio is de duurzame ontwikkeling hier en nu. Vlak bij u.

Benoît Derenne,  
Directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties

Zoals de meeste projecten die de Stichting begeleidt, wilden we ook hier een breed partnership oprichten rond de doel-
stellingen van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties. De diversiteit van dit partnership uit zich ook in het transversale 
karakter van de Grote Prijs.

Onder het motto “Coöperatief mecenaat met een maatschappelijke meerwaarde”, beklemtoont Cera 
haar maatschappelijke opdracht. Zij doet dit door honderden projecten in het binnenland, en op beperk-
te schaal ook in het buitenland, financieel te steunen. De keuze valt op maatschappelijke projecten die 
voldoen aan reële behoeften en die duurzame effecten bereiken, voor de samenleving in haar geheel en 
voor de vennoten in het bijzonder. Bovendien moeten ze de coöperatieve waarden van Cera – samen-
werking, solidariteit, inspraak en respect voor het individu – weerspiegelen. / www.cera.be 

Lampiris is een leverancier van 100 % groene stroom. Het bedrijf is ervan overtuigd dat we moeten 
evolueren naar een verantwoordelijke houding, met meer respect voor onze planeet. Het bedrijf, dat 
ongeveer 250.000 klanten heeft, stimuleert zo veel mogelijk mensen om intelligent om te springen 
met natuurlijke energiebronnen en dat vooral via sociale netwerksites waarop ze consumenten sti-
muleren om duurzaamheid te integreren in hun dagelijkse gewoonten.  
www.lampiris.be – www.facebook.com/SamenGroener

Derbigum heeft een sterk engagement op vlak van duurzame ontwikkeling, die echt deel uitmaakt 
van zijn DNA. Zo ontwikkelt Derbigum innovatieve en duurzame oplossingen-op-maat voor daken en 
gebouwen. Dankzij die oplossingen kunnen ze energie en kosten besparen, hernieuwbare energie 
produceren, de duurzaamheid verhogen en zodoende de ecologische voetafdruk van het gebouw 
beperken. / www.derbigum.be

De publieke partners van de Grote Prijs zijn het Vlaams, Waals en Brussels Gewest en de Federale Overheid.

Mediapartner MO* magazine 

MO* is een maandelijks magazine met de focus op globalisering en duurzame ontwikkeling. MO* kijkt 
verder dan de kleine wereld waarin we leven, om het mondiale verband te zien tussen de feiten en 
tendensen. MO* brengt onderzoeksdossiers, reportages van ter plaatse en bewogen gesprekken met 
mensen die ertoe doen. MO* brengt de achtergrond, de context én de voorgeschiedenis van de feiten. 
MO*. Uw maandelijks mondiaal magazine. www.MO.be

BELGIQUE
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De Grote Prijs werd in 2007 in het leven geroepen op initiatief van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Het doel is om de 
schijnwerpers te richten op initiatieven die hun sporen verdiend hebben op het gebied van duurzame ontwikkeling, toegepast in het 
dagelijkse leven. Inspelen op de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheid van de toekomstige generaties in het 
gedrang te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien: dat is wat centraal moet staan in de filosofie van de genomineerden en 
van de Laureaat van de Grote Prijs. Deze permanente uitdaging moet hen ertoe aanzetten om een visie van 360° te hebben op hun 
initiatief, waarbij ze een aantal dimensies integreren, die vaak ten onrechte als onverzoenbaar worden beschouwd: milieu, economie, 
sociaal welzijn en een goed management open voor participatie.

www.gp-toekomstigegeneraties.be

De Grote Prijs voor Toekomstige  
Generaties – Een woordje uitleg

Een leefbare wereld doorgeven
De Stichting voor Toekomstige Generaties is een onafhankelijke en pluralistische stichting die 
bijdraagt aan het doorgeven van een leefbare wereld aan de toekomstige generaties.
Ze is opgericht in 1998 en is de enige Belgische stichting die zich exclusief op duurzame 
ontwikkeling richt. 

De Stichting voor Toekomstige Generaties richt zich op het versterken van de competenties 
van actoren die een antwoord zoeken op de uitdagingen en de noden van een duurzame en 
leefbare samenleving voor iedereen. Een samenleving die expliciet rekening houdt met sociale 
rechtvaardigheid, ecologisch evenwicht en economische duurzaamheid : een samenleving die de 
toekomstige generaties nu al integreert !

De Stichting voor Toekomstige Generaties verzamelt en beheert fondsen met het oog op het steunen en begeleiden 
van initiatiefnemers. Ze geeft hen de instrumenten die een transversale langetermijnaanpak mogelijk maken, zodat hun 
initiatieven een actieve bijdrage aan een meer harmonieuze samenleving – nu en in de toekomst – betekenen.

De Stichting is actief in de drie gewesten van België dankzij de steun van haar schenkers, partners en - voor bepaalde 
projecten – dankzij de steun van overheden. Ze roept elk individu die zich herkent in deze sociale doelstelling op om haar 
te steunen in haar acties[1].

www.fgf.be
1 In dit opzicht kan de Stichting schenkingen en legaten ontvangen. Schenkingen van 40 euro en meer zijn fiscaal aftrekbaar. De legaten aan de Stichting 
voor de Toekomstige Generaties, een stichting van openbaar nut, genieten een voordelig belastingstarief tegenover andere begunstigden. Dit verschil is 
bijzonder interessant in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Terre - Laureaat 2012 
(Luik)  ..................................................................  p. 6

BeauVent 
(Diksmuide)  ............................................................ p. 8

Eco-Innovation 
(Brussel)  ..............................................................  p. 10

Stebo 
(Genk)  .................................................................  p. 12

De laureaat en genomineerden 2012

Opsporing 60  
mogelijke kandidaten

12 kandidaten  
=  

officiële selectie

4  
genomineerden

Netwerk van  
referenten
Provincies en  
Brussels  
Hoofdstedelijk 
Gewest

Expertenjury
Provincies en Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest

Expertenjury
België

Eindjury 
België

1 laureaat
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“Ons bedrijf heeft een vermogen van 6 miljoen euro, dat 

gerund wordt door een algemene werknemersvergadering 

die het sociale doel van de vereniging vooropstelt. Een 

model dat ons toelaat om 10 jobs per jaar te creëren en 

dat sinds 30 jaar.” (William Wauters, directeur van Terre)

Terre stelt één enkele ambitie voorop : werk bieden aan iedereen. Sinds 
zijn oprichting zestig jaar geleden, heeft de groep 300 jobs gecreëerd 
voor mensen die minder gemakkelijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt: 
laaggeschoolden, mensen met een handicap, ex-gedetineerden... De on-
derneming is sinds de begindagen actief in de sectoren van hergebruik en 
recyclage, maar zet nu ook in op duurzame ontwikkeling. Terre houdt reke-
ning met sociale, economische en ecologische aspecten. Het hele onder-
nemingsmodel is bovendien gebaseerd op een participatief management 
dat je nergens anders terugvindt. 

EEN WERKNEMER = EEN STEM

Welke rol hij ook vervult, elke werknemer van Terre heeft, als hij dat wenst, 
één stem. Inmiddels maken ruim 70 werknemers deel uit van de algemene 
vergadering van de vzw Terre, de kern van de groep waar de beslissingen 
worden genomen en vennoot van de commerciële activiteiten. Allemaal 
hebben ze inspraak in strategische beslissingen. “Dit participatieve model 
is de enige manier om het algemene belang te respecteren”, zegt William 
Wauters, directeur van Terre. “We doen er alles aan opdat elke persoon 
evenveel waard is en evenveel gerespecteerd wordt. En dat geldt ook voor 
de toekomstige generaties.” 

Terre
Luik

Laureaat 2012

WERK VOOR IEDEREEN

William Wauters verdedigt vurig deze ondernemingsgeest gebaseerd op 
menselijke verhoudingen eerder dan op financiële belangen. Hij staat aan 
het hoofd van een groep van ondernemingen die intussen driehonderd 
werknemers telt. Twee derde onder hen was bij de aanwerving niet of 
weinig gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt. Verschillende keren per jaar 
organiseert Terre informatiesessies voor werkzoekenden. Elk van hen 
wordt bij de onderneming gestimuleerd om een job te zoeken en zo een 
plaats in de samenleving te vinden. Het is dus een bedrijf dat ten dienste 
staat van de werknemers. Al gelden er natuurlijk dezelfde eisen op vlak 
van opbrengst als die van een klassieke onderneming. 

MEER DOEN MET MINDER

De vereniging haalt in heel Franstalig België via zijn blauwe inzamelboxen 
meer dan 14.000 ton herbruikbaar materiaal per jaar op. 90% van het 
textiel komt daardoor niet terecht in de verbrandingsovens. Een aantal 
kleren wordt doorverkocht in één van de vijftien Terre-winkels, een deel 
wordt geëxporteerd naar andere markten, voornamelijk de Afrikaanse. 
Het overblijvende textiel wordt gerecycleerd tot dweilen of grondtapijtjes 
voor wagens, terwijl het opgehaalde papier en karton gebruikt wordt om 
akoestische isolatiepanelen te vervaardigen. De activiteiten zijn dus goed 
voor het milieu en brengen tegelijkertijd geld op voor de onderneming. 

COMPETITIEF BLIJVEN

87% van de inkomsten wordt gegenereerd door de onderneming zelf, de 
resterende 13% komt uit subsidies. Terre wil competitief blijven in een 
markt met heel veel concurrentie. Met zijn zes ondernemingen actief in het 
ophalen, selecteren en recycleren van textiel, papier, karton, PMD en glas, 
hoopt het bedrijf productief te blijven en steeds meer materiaal in te zamelen 
zonder te raken aan zijn hoofddoel: het creëren van werkgelegenheid voor 
mensen die buiten het reguliere arbeidscircuit vallen.

WAT ONS AANSPREEKT :

Terre is een voorbeeld op verschillende vlakken: de vzw heeft 
lokale jobs gecreëerd voor kansengroepen, heeft een goed 
afvalbeleid zodat maar een minimum van de goederen op 
de afvalberg belandt en houdt rekening met de inbreng van 
de werknemers op basis van een participatief model en een 
directe vorm van democratie. 

DE UITDAGING :

De concurrentie verplaatst zijn verdeelcentra steeds meer 
naar lageloonlanden zoals Tunesië, Dubai en Taiwan.  
De uitdaging van Terre is dus om de komende jaren competi-
tief te blijven om de lokale werkgelegenheid te behouden. 

CONTACT :

William Wauters   
04 240 58 58 
www.terre.be

Kijk naar een videoclip over het project via 
www.gp-toekomstigegeneraties.be
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SAMEN STERK

Lokaal verankerd zijn, een maatschappelijk draagvlak uitbouwen en een 
engagement voor de buurt opnemen, het zijn bij BeauVent geen loze 
woorden. Bij de bouw van nieuwe windturbines of grote projecten met 
zonnepanelen worden er informatievergaderingen georganiseerd voor 
de buurt, en iedereen die interesse heeft kan zelf vennoot worden om 
mee in de winst te delen. Al staat de opbrengst niet op de eerste plaats. 
BeauVent werkt samen met scholen, non-profitorganisaties en overheden 
om hun energieconsumptie te vergroenen tegen een betaalbaar tarief. 
De vzw brengt ook graag mensen samen. Chauffeurs en koolzaadboeren 
onderhandelen rechtstreeks over een eerlijke prijs en alle verenigingen 
van het dorp mogen gebruik maken van het buurthuis Het Trekgat, dat 
BeauVent onlangs redde. En mensen die zelf graag een energiecoöperatie 
willen oprichten, kunnen bij de cvba terecht voor tekst en uitleg.

LOKALE KENNIS

BeauVent is een gezond bedrijf dat investeringen in hernieuwbare 
energie financieel mogelijk maakt. De coöperatieve zorgt ervoor dat de 
opbrengsten uit energievoorziening een duurzame impuls geven aan de 
lokale economie, en niet doorstromen naar internationale kapitaalsgroepen. 
Dat zorgt voor werkgelegenheid, en lokale kennis over een bedrijfstak die 

toekomstperspectieven biedt. Bovendien hebben de vennoten zelf heel wat 
in de pap te brokken. Elke vennoot heeft, ongeacht het aantal aandelen, één 
stem op de Algemene Vergadering. Regelmatig worden ze ook uitgenodigd 
op open Bestuurdagen of denktanken rond een specifiek onderwerp. Een 
betere wereld begint bij jezelf ? BeauVent levert het ultieme bewijs !

WAT ONS AANSPREEKT : 

BeauVent is een goed en solide project dat al bewezen heeft 
dat het werkt. Het is een mature coöperatieve onderneming 
met daarnaast een vzw die zich inzet voor de sensibilisering. 
Een voorbeeld in dit ‘jaar van de coöperatieve onderneming.’ 
De lokale inbedding van de onderneming is een grote troef. 
Burgers nemen samen een engagement op in een sector die 
het zeker kan gebruiken. 

DE UITDAGING : 

Hoewel de coöperatieve openstaat voor iedereen en een 
duidelijke participatieve dimensie heeft, zou het er nog beter 
bij varen om zijn projecten uit te breiden naar kansengroepen. 
Het is een uitdaging om een energieproject ook een goed 
ontwikkelde sociale dimensie te geven.

CONTACT :

Niko Deprez   
058 29 90 29 
www.beauvent.be

Kijk naar een videoclip over het project via 
www.gp-toekomstigegeneraties.be

“BeauVent cvba doet wat we liever niet overlaten aan 

anderen : hernieuwbare energie produceren en de winst 

daaruit laten terugvloeien naar de vennoot. Tegelijk 

sensibiliseren we diezelfde vennoot om zuinig om te 

springen met de energie die hij krijgt.” 

(Niko Deprez van BeauVent cvba)

Enkele gezinnen uit de Westhoek vatten het plan op om een zo energie-
vriendelijk mogelijk huis te bouwen, zonder aan wooncomfort in te boe-
ten. De eerste stap waren duurzame materialen; zonnepanelen en wind-
energie moesten het plaatje vervolledigen. Omdat kleine windturbines 
niet rendabel bleken, vonden de gezinnen elkaar en maakten ze mensen 
warm om samen te investeren in grote exemplaren. Het begin van een 
coöperatie die intussen ruim 1850 vennoten telt. BeauVent investeert 
volop in windenergie, zonnepanelen en koolzaad. De vzw ZonneWinDT 
verzorgt dan weer de sensibilisering en advies rond energiebesparing. 
Zelf geeft BeauVent het voorbeeld door te opereren vanuit een tot Lage 
Energie Kantoor omgebouwde woonboot en te gaan werken met de trein, 
fiets, elektrische scooters of bedrijfswagens die rijden op koolzaadolie. 

LEREN BESPAREN

BeauVent produceert jaarlijks 5 500 000 kWh aan windenergie en 
2 000 000 kWh aan zonnestroom. “We kunnen nu 2142 gezinnen van 
groene stroom voorzien. Maar als we erin slagen onze vennoten 25% 
minder te laten verbruiken, kunnen we het jaarverbruik voor 2800 
gezinnen leveren”, zegt Niko Deprez. Daarom zijn er energieteams die 
langsgaan bij de mensen thuis, worden er ludieke workshops georgani-
seerd rond de ecologische voetafdruk en groener wonen, en stelt Beau-
Vent gratis lespakketten ter beschikking voor scholen die zonnepanelen 
bestellen voor op hun dak. 

BeauVent
West-Vlaanderen 
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DUURZAME TEWERKSTELLING

Er is een grote vraag naar tewerkstelling én een groot aantal hectaren 
bewerkbare landbouwgrond in de Brusselse regio. Daarom biedt Eco-
Innovation tijdelijke contracten van zes maanden aan binnen het domein 
van de tuinbouw. Van de acht mensen die vorig jaar opgeleid werden, 
kregen er twee een vast contract. Zij versterken het bestaande team 
van 13 medewerkers. “De jobs die we creëren willen we behouden door 
verse producten te verkopen, moestuinen aan te leggen en toeristische 
activiteiten rond deze tuinen uit te bouwen”, zegt Frédéric Morand, 
gedelegeerd bestuurder van Eco-Innovation, die ook de komende jaren 
nog extra personeel wil aanwerven.

NIEUWE PERSPECTIEVEN

Eco-Innovation is vastbesloten om te blijven groeien, en richt daarom in de 
herfst van 2012 de coöperatieve “Vert d’Iris” op, die de moestuinen op een 
duurzame manier zal uitbaten. Vandaag zorgt de verkoop van de groenten 
voor een derde van de inkomsten van de vereniging, de rest komt van 
subsidies. “Het doel is om in de komende jaren voor 80% zelfbedruipend 
te worden”, zegt Frédéric Morand. 

DE HANDEN IN DE AARDE

De moestuinen zijn niet enkel toegankelijk voor de tuiniers en de 
omwonenden, maar ook voor educatieve bezoeken van scholen en 
verenigingen. “Iedereen die zin heeft om zijn handen in de aarde te steken 
en die graag het contact met de natuur wil herontdekken, is welkom”, 
zegt Valérie Anne Semal, verantwoordelijke van de moestuin “Betteraves 
enz.” in Neerpede. “Ik denk dat mensen meer en meer willen weten wat ze 
eten, waar het vandaan komt en hoe het gemaakt is.”

“Elk vers product dat we eten, kan waardevol zijn voor 

de plaatselijke economie en werkgelegenheid in Brussel. 

Daarom wil Eco-Innovation de lokale productie stimule-

ren en streven naar een korteketenlandbouw.”  

(Frédéric Morand, gedelegeerd bestuurder van Eco-Innovation).

Eco-Innovation is gesticht door wetenschappers en landbouwingenieurs 
met een voorliefde voor duurzame ontwikkeling. Sinds 2009 installeert het 
initiatief moestuinen in verlaten stedelijke zones zoals daken, braakliggende 
terreinen of oude storten. Hobbytuiniers en professionals kweken er op een 
ecologische manier lokale groenten en fruit van hoge kwaliteit. Zo brengen 
ze ook de vergeten groenten weer onder de aandacht.

DE NATUUR IN DE STAD

Door aan duurzame landbouw te doen in de stad, helpt de vereniging de 
biodiversiteit te vrijwaren en wijken gezellig te maken. Tegelijk helpt ze ook 
de afstand tussen de producenten en de consumenten te verminderen. Het is 
een manier van produceren die de ecologische voetafdruk gevoelig verkleint 
en die tegelijk buurtbewoners dichter bij elkaar brengt. De hobbytuiniers 
ontmoeten professionals die hen sensibiliseren op vlak van voedselveiligheid 
en een goede voeding. Ook de productie is ecologisch, aangezien elke plant, 
elke groente, geteeld is volgens een principe van ‘eco-functionaliteit’, die 
een hoog productieniveau wil creëren zonder daarbij de grond uit te putten. 
Er worden geen pesticiden of chemische stoffen gebruikt, maar er wordt 
wel gebruik gemaakt van alternatieve energiebronnen zoals waterteelt. Het 
accent ligt op weinig gebruikte technieken binnen de duurzame landbouw: 
het gebruik van compost, daktuinen, combinaties van groenten die elkaar 
versterken en noem maar op. 

Eco-Innovation 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Genomineerde 2012

WAT ONS AANSPREEKT :

De stedelijke moestuinen zijn als groene longen in Brussel 
die de biodiversiteit helpen te vrijwaren, zonder daarbij de 
sociale dimensie uit het oog te verliezen. Het accent ligt op 
wetenschappelijke innovatie die voor iedereen bereikbaar is.

DE UITDAGING :

Om het ‘eco-innovatief’ onderzoek te kunnen volhouden, 
moet de organisatie er alles aan doen om zelfbedruipend 
te worden en om heel verschillende domeinen als verkoop, 
management, contact met restauranthouders, landbezitters 
en toeristische instanties te blijven combineren. 

CONTACT :

Frédéric Morand  
02 527 20 28 
www.eco-innovation.net

Kijk naar een videoclip over het project via 
www.gp-toekomstigegeneraties.be
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AAN DE SLAG !

Samen fietsen, sociaal-artistieke projecten of ecologische volkstuintjes, 
het zijn enkele van de initiatieven die Stebo neemt om de bewoners van 
impulswijken dichter bij elkaar te brengen. De armoede en lage inkomens 
zorgen vaak voor spanningen, maar door samen met de inwoners 
concrete stappen te zetten, wordt het een stuk makkelijker om samen 
te leven. Bovendien worden mensen uit kansengroepen gestimuleerd om 
vormingen en opleidingen bij Stebo te volgen die hen begeleiden naar 
de arbeidsmarkt. Jaarlijks coacht Stebo 250 werknemers bij het zoeken 
naar een jobinvulling die past bij hun talenten, en begeleidt de organisatie 
400 kandidaat-ondernemers, vaak mensen van buitenlandse afkomst  
of werkzoekenden.

WERKEN AAN DE TOEKOMST

Door handelswijken te versterken en leegstand tegen te gaan, ondersteunt 
Stebo de lokale economie. Starters kunnen dan weer terecht bij het 
Ondernemersatelier, de Pop Up Shop en Pop Up Bistro. Binnen die 
activiteitencoöperatieven kunnen ondernemers hun zaak uittesten terwijl 
ze nog even hun werkloosheidsuitkering behouden. Slechts 10% van de 
mensen die dit traject volgen, vallen achteraf terug op hun uitkering. Liefst 

90% voelt zich na deze korte test dus geruggensteund om een eigen zaak 
uit te bouwen of weer aan de slag te gaan. Ook Stebo zelf streeft naar 
financiële duurzaamheid. Door subsidies te spreiden over 67 kanalen en 
door de Stebo Academie, waarin de know-how die de vzw sinds 25 jaar 
heeft opgedaan vermarkt wordt naar andere bedrijven en overheden die 
een toekomstgericht beleid willen voeren. 

“We geloven heel sterk in de kracht van mensen. We 

willen hun capaciteiten opsporen en tot ontwikkeling 

brengen door advies en vorming tot ze zich klaar voelen 

om concreet stappen te zetten op vlak van wonen,  

werken of ondernemen.”  

(Erwin De bruyn van Stebo).

Het begon allemaal in de mijncités in Genk. Mensen van allerlei nationalitei-
ten kwamen er wonen, elk met hun eigen wooncultuur, en daardoor dreigde 
het prachtige architecturale erfgoed verloren te gaan. Stebo, oorspronkelijk 
een kleine vzw die de Genkse buurtwerkingen overkoepelde en ondersteun-
de, kwam met een innovatieve oplossing. Samen met de stad Genk stelde 
ze verordeningen op zodat de bewoners hun huizen energievriendelijk kon-
den vernieuwen zonder te raken aan de eigenheid van de wijk. Zo konden 
mensen met beperkte budgetten toch hun woondromen waarmaken, en 
werd hun huis nog meer waard, ook ! Die totaalaanpak – sociale begeleiding 
én concrete economische oplossingen – werd de basis van Stebo voor alle 
werkdomeinen: wonen, werken, leren, ondernemen, energie en samenleving.

ENERGIE VOOR IEDEREEN

Stebo stelt zich vaak op als facilitator voor andere waardevolle initiatieven. 
Zo is de vzw een tussenpersoon tussen de sociale huisvestingsmaatschappij 
en de huurder van sociale woningen. Stebo adviseert de bewoners over 
groene tarieven en maakt alle afspraken voor de energieteams die de daken 
komen isoleren. Die ecologische ingrepen zijn voor sociale huurders vaak 
een ver-van-mijn-bed-show, maar dankzij de laagdrempelige tussenkomst 
van Stebo laten ze zich vaak toch overtuigen om er werk van te maken. De 
vzw geeft ook zelf het goede voorbeeld door een CO2-neutraal kantoor te 
bouwen dat meer energie opwekt dan het verbruikt. 

Stebo
Limburg

Genomineerde 2012

WAT ONS AANSPREEKT :

Stebo groeide uit een klassiek sociaal-economisch project, 
maar maakte een interessante evolutie door. Vandaag 
maakt ook het ecologische aspect deel uit van de dagelijkse 
werking. Sinds 25 jaar doet de organisatie aan innovatie en 
slaagt er telkens opnieuw in om nieuwe opportuniteiten te 
vinden en nieuwe projecten te ontwikkelen. 

DE UITDAGING :

De aandacht voor ecologie is heel recent. Op dat vlak moet 
de organisatie zich nog verder bewijzen.

CONTACT :

Erwin De bruyn   
089 32 95 30 
www.stebo.be

Kijk naar een videoclip over het project via 
www.gp-toekomstigegeneraties.be
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Opsporing 60  
mogelijke kandidaten

12 kandidaten  
=  

officiële selectie

Netwerk van  
referenten
Provincies en Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest

Expertenjury
Provincies en Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest

Expertenjury
België

Eindjury 
België

4  
genomineerden

1 laureaat

De Grote Prijs voor Toekomstige 
Generaties 2012, een laureaat met 
een geschiedenis...

De verkiezing van de laureaat van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties is het sluitstuk van 
een lang selectieproces in verschillende fases. 

In een eerste selectiefase wordt per provincie één initiatief gekozen en twee voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dit zijn de 12 kandidaten van de officiële selectie. (zie p 14).

De kandidaten van de provincies Namen, Waals-Brabant en Luxemburg hebben een andere 
selectieprocedure doorlopen. Na een samenwerking tussen de Stichting en de provincies worden 
ze door hun provinciebestuur als winnaar gekozen van een provinciale duurzaamheidsprijs. Dit 
provinciale selectieproces volgt exact dezelfde criteria en wordt uigevoerd met dezelfde zorg als 
de Grote Prijs. (Zie p 18). 

De tweede selectiefase, waarbij uit de lijst van 12 kandidaten de vier genomineerden worden 
gekozen, is eind april afgerond. (zie p 6 tot 13). 

Uiteindelijk wordt de laureaat enkele dagen voor de prijsuitreiking aangeduid door een jury 
samengesteld uit persoonlijkheden uit verschillende sectoren. (zie p 15).

TIJDENS HET HELE SELECTIEPROCES WAREN DIT DE CRITERIA 

•	 Integratie van de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling
•	 Rijpheid van het initiatief
•	 Voorbeeldrol voor het grote publiek
•	 Bereik en actieterrein van het initiatief
•	 Originaliteit

DE PRESELECTIE OP LOKAAL VLAK

Per provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een lokaal netwerk samengesteld uit 
een veertigtal anonieme en onafhankelijke personen afkomstig uit verschillende sectoren in de 
samenleving. Hun taak is om potentiële kandidaten op te sporen. Aan het einde van deze fase zijn 
er 60 initiatieven die deel uitmaken van de preselectie.

DE OFFICIËLE SELECTIE VAN 12 KANDIDATEN

Op basis van de 60 kandidaatsdossiers die de Stichting ontvangt, 
selecteert een expertenjury bestaande uit onafhankelijke, tweetalige 
deskundigen voor elke provincie een officiële kandidaat. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest worden twee kandidaten aangeduid. Deze twaalf 
kandidaten vormen samen de Officiële Selectie 2012.

DE VIER GENOMINEERDEN VOOR DE GROTE PRIJS 

De twaalf kandidaten bereiden een goed beargumenteerd 
kandidaatsdossier voor, waarin ze aantonen dat de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling in hun initiatief geïntegreerd zijn.

Op basis van deze dossiers selecteert de expertenjury de vier 
Genomineerden. De Stichting gaat alle genomineerde initiatieven ter 
plaatse bezoeken om de eindjury en het publiek zo goed mogelijk te 
kunnen informeren.

VERKIEZING VAN DE LAUREAAT VAN DE GROTE PRIJS 
VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES 2012

Op het einde van dit uitgebreide selectieproces kiest 
de eindjury uit de vier genomineerde initiatieven de 
Laureaat 2012. De eindjury bestaat uit bekende 
spelers uit de wereld van de communicatie en het 
bedrijfsleven en enkele deskundigen op het gebied 
van duurzame ontwikkeling. Op 12 juni 2012 vindt 
de prijsuitreiking plaats. Na de voorstelling van de 
genomineerden aan het publiek en de pers, wordt 
de laureaat van dit jaar bekendgemaakt. Deze krijgt 
een bronzen beeldje, dat symbool staat voor de 
toekomstige generaties.

LEDEN VAN DE EXPERTENJURY 

•	 Mevr. Relinde Baeten, Bestuurder van Ecopower ;

•	 Dhr. Bert De Wel, Adviseur bij de ACV-Studiedienst ;

•	 Dhr. Mr Jean-Pierre Goor, Projectverantwoordelijke bij de Koning 
Boudewijn Stichting ;

•	 Dhr Koen van Brabant, Sustainability Coach at Sustenito ;

•	 Dhr. Philippe Mertens, Raadgever Duurzame Ontwikkeling voor de 
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

•	 Mevr. Sophie Sokolowski, Voorzitster van de POD 
(Programatorische OverheidsDienst) Duurzame Ontwikkeling ;

•	 Mevr. Isabelle Chaput, Sustainable Development Director at CEFIC

LEDEN VAN DE EINDJURY 2012

•	 Voorzitter : Dhr. Bernard Mazijn, professor van de UGent ;

•	 Dhr. Marc du Bois, CEO van Spadel ;

•	 Mevr. Sophie Brems, journaliste van RTBF ;

•	 Dhr. Maarten Michels, directeur van Roomer  
(genomineerde Grote Prijs 2009) ;

•	 Mevr. Géraldine Motte, secretaris-generaal van de Jeugdraad ;

•	 Mevr. Francesca Vanthielen, presentatrice van VTM ;

•	 Mevr. Myriam Stoffen, directrice van de Zinnekeparade
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Velt

La Ressourcerie de la Dyle

Stebo

BeauVent

DurAgr’ISO

Sociale Kruidenier

Institut Cardijn Lorraine

Espace Citoyen de Charleroi

Terre

Natuurfrituur

Quinoa

Eco-Innovation 2
7

4

12

TERRE – vzw – LUIK 

Luik

Zie pagina 6 & 7

1 Sociale Kruidenier – vzw – LEUVEN  
 Vlaams-Brabant

L’alimentation durable à la portée de tous
Dankzij verschillende partnerships kan Leren Ondernemen, 
een vereniging van en voor mensen in armoede uit Leuven, 
gezonde basisproducten aanbieden tegen een heel scherpe 
prijs. De Sociale Kruidenier fungeert ook als coöperatieve 
vennootschap die de winkelfunctie verenigt met duurzame 
tewerkstelling, ontmoeting en armoedebestrijding.

www.lerenondernemenvzw.org

9

Eco-Innovation – vzw – BRUSSEL 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zie pagina 10 & 11

2

BeauVent – vzw – DIKSMUIDE 
West-Vlanderen

Zie pagina 8 & 9

10
Espace citoyen de Charleroi – OCMW 

CHARLEROI – Henegouwen

Preventie voor milieu en gezondheid
De Espaces Citoyens voeren een sensibiliserings- en 
preventiecampagne rond gezondheidsvraagstukken die te 
maken hebben met luchtvervuilling. 

www.cpascharleroi.be

3

 Quinoa – vzw – Elsene 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Engagement voor sociale verandering 
Deze jongerenvereniging helpt burgers om politieke, 
sociale, economische, culturele en ecologische 
vraagstukken beter te begrijpen.

www.quinoa.be

7

Stebo – vzw – GENK 

Limburg

Zie pagina 12 & 13

11

Natuurfrituur – cvba vso – GENT
Oost-Vlanderen

Een frituur met biologische en vegetarische producten
Met hun mobiele frituur probeert de Natuurfrituur zoveel moge-
lijk Vlamingen te laten genieten van biologische frietjes, sauzen 
en vegetarische snacks. Zo willen ze op een laagdrempelige 
manier promotie maken voor duurzame voeding. Een tweede 
doel is het creëren van tewerkstelling voor langdurig werklozen. 

www.educatievewinkel.be

8

 Velt – vzw – BERCHEM 
Antwerpen

Samentuinen voor een groenere wereld 
Een samentuin is een tuin waarin mensen samen 
ecologisch tuinieren. Een fijn initiatief voor de 
leefbaarheid van dorpen en stadswijken, en tegelijk een 
manier om op een gezonde wijze te bewegen en te eten. 
Op dit moment begeleidt Velt ruim 20 samentuinen, waar 
naar schatting 300 gezinnen bij betrokken zijn.

www.samentuinen.org

12

1

11

6

5

3

11 8

11

De officiële selectie 2012 : de 12 kandidaten

DurAgr’ISO – vzw – NAMEN 

Namen

De landbouw blijven verbeteren
DurAgr’ISO werkt aan de voortdurende verbetering van 
landbouwtechnieken om te komen tot een meer duurzame 
landbouw.

www.province.namur.be

5

Laureaat van de Prix du développement durable 
van de provincie Namen

Institut Cardijn Lorraine – vzw – ATHUS 

Luxemburg

Trente ans de développement durable
Het instituut is al dertig jaar lang een voorvechter van 
duurzame ontwikkeling. De leerlingen hebben recent de 
mini-onderneming “Récup” opgestart, en de ecologische 
aansteker “Wouup !” uitgevonden.

www.cardijn.be

6

Laureaat van de Godefroid van de duurzame ontwikkeling

La Ressourcerie de la Dyle – cvba so 
OTTIGNIES – Waals-Brabant

Een tweede leven voor mensen en spullen
Dit sociale economiebedrijf zamelt spullen in en selecteert, 
herstelt, recycleert en verkoopt ze, om ze een tweede leven 
te kunnen geven. 

www.redyle.be

4

Laureaat van de Prix Incidences
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De Stichting heeft beslist de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties te ondersteunen met gemeentelijke of 
provinciale prijzen. Deze hebben dezelfde doelstellingen en dezelfde selectiemethoden, zodat er een echte 
synergie ontstaat tussen de regionale en nationale prijs. Een duurzaam initiatief dat lokaal in de prijzen valt, 
wordt dan ook aanvaard door de Stichting en automatisch genomineerd als een van de twaalf kandidaten 
van de Officiële Selectie voor de Grote Prijs. 

Op dit moment heeft de Stichting, met de hulp van de Nationale Loterij en de Waalse overheid al provinciale 
prijzen in het leven geroepen in drie Waalse regio’s: de provincies Luxemburg, Waals-Brabant en Namen. 
Eind 2012 zal ook de provincie Henegouwen meedoen met zijn Horizon-prijs. 

De Stichting hoopt dat andere provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun voorbeeld volgen. 

DE PRIJS “GODEFROID DU DÉVELOPPEMENT DURABLE” VAN DE PROVINCIE LUXEMBURG

De Godefroid du Développement Durable vervolledigde in 2009 de reeks van Godefroid-prijzen die 
toegekend worden aan waardevolle initiatieven of opmerkelijke persoonlijkheden in de provincie 
Luxemburg. Deze nieuwe prijs ontstond door een vruchtbare samenwerking tussen de cel duurzame 
ontwikkeling van de provincie Luxemburg, de vzw Godefroid en de Stichting voor Toekomstige 
Generaties die zijn methodologische steun verleent aan het initiatief. Het Institut Cardijn Lorraine 
werd de laureaat van 2011, de twee andere genomineerden waren La ferme du Bijou en de 
gedeelde tuin van de bibliotheek Le P’tit Loucèt.

www.lesgodefroid.be

DE DUURZAAMHEIDSPRIJS VAN DE PROVINCIE NAMEN

Het provinciebestuur van Namen wilde graag een manier vinden om duurzame initiatieven op zijn 
grondgebied bekender te maken en te ondersteunen. In dit kader is de duurzaamheidsprijs van de 
provincie Namen in het leven geroepen. De genomineerden van de laatste editie waren I MOVE, 
Ravik Boutik en DurAgr’ISO, een vereniging van landbouwers die een gezonde aarde wil doorgeven 
aan de toekomstige generaties. Een jury van verschillende persoonlijkheden uit de wereld van de 
duurzaamheid besliste in maart om DurAgr’ISO uit te kiezen als laureaat van de prijs.

www.province.namur.be

DE INCIDENCES-PRIJS VAN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

De provincie Waals-Brabant heeft op zijn beurt beslist om de prijs Incidences in het leven te roepen, die voor zijn eerste 
editie la Ressourcerie de la Dyle heeft verkozen als laureaat. Dit recyclagebedrijf geeft een tweede leven aan afval en 
stelt daarvoor zeven mensen tewerk die uitgesloten waren uit het reguliere arbeidscircuit. De twee andere genomineerden 
van 2011 waren Le Crabe en Yellow Events. De prijs werd op poten gezet in het kader van een samenwerking tussen 
de provincie Waals-Brabant en de Stichting voor Toekomstige Generaties, die de prijs methodologisch ondersteund heeft.

www.incidencesbw.be

De Grote Prijs kent navolging
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Dank
Wij willen alle leden van het selectiecomité, alle experten en leden van de jury’s 
die zich ontelbare uren belangeloos hebben ingezet voor de Grote Prijs 2012,  
bedanken. Zonder hun engagement en hun motivatie had deze Grote Prijs niet  
kunnen bestaan.
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Media PartnerMet de steun van

BELGIQUE

Het doel van de Grote Prijs van de Toekomstige Generaties is 
om het publiek te laten kennismaken met voorbeeldige en 
mature initiatieven die er in slagen om de principes van de 
duurzame ontwikkeling toe te passen in de dagelijkse praktijk.

De vier initiatieven die genomineerd zijn voor de Grote Prijs 2012 zijn

>  Terre : anders ondernemen in het noorden en het zuiden
>  BeauVent : promotie van hernieuwbare energie
>  Eco Innovation : een duurzame landbouw in de stad en haar omgeving
>  Stebo : innovatie ten dienste van een regionale, socio-economische ontwikkeling 

Elk van deze kandidaten probeert, elk op zijn schaal, om welvaart te creëren waarin de mens 
en de natuur een ereplaats krijgen en waarbij de economie niet het doel op zich is, maar wel 
een manier om een wisselwerking te bewerkstelligen tussen de mensen en de planeet.

In deze brochure ontdekt u welke weg ze hebben bewandeld om daarin te slagen... 
U kan de initiatieven beter leren kennen dankzij de videoclips die we van elk van hen hebben 
gepubliceerd op :

www.gp-toekomstigegeneraties.be

In samenwerking metEen initiatief van


