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Voor u ligt het beleidsplan 2017-2021 van Bond Beter Leefmilieu (BBL): het startpunt van 
een nieuwe, uitdagende periode die voor ons ligt. Want de duurzame samenleving ligt 
meer dan ooit binnen handbereik. In 2050 kunnen we in een wereld leven die afgestapt 
is van fossiele brandstoffen, draait op een volledig hernieuwbare, circulaire economie, 
die toelaat dat we met zijn allen een goed leven leiden – niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst. Niet alleen hier, maar overal.

Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken, de handen in elkaar slaan met 
bondgenoten en zo de hindernissen op weg naar die nieuwe samenleving neerhalen. 
Dit beleidsplan is ons kompas om die route aan te vatten.

Het plan is het voorlopige eindpunt van een jarenlang vernieuwingstraject dat we 
doorliepen. We hebben in de periode 2012-2016 honderden mensen en organisaties 
actief betrokken bij het denkproces. Onafhankelijke experten, sleutelfiguren uit 
sociaal-economische netwerken, milieu- en natuuractivisten, de leden van onze 
algemene vergadering, onze bestuurders en – last but not least – onze medewerkers en 
vrijwilligers, die uiteindelijk een groot deel van het verhaal waar zullen moeten maken.

Het resultaat is een beleidsplan in vijf delen. We beginnen met onszelf te herdefiniëren 
in de eerste twee hoofdstukken: Bond Beter Leefmilieu is nu een netwerkorganisatie, 
een schakel die verschillende organisaties, burgers, overheden en ondernemingen met 
gelijklopende doelen samenbrengt. Want enkel zo kunnen we de maatschappelijke 
uitdagingen waar we voor staan tackelen. Dit uitdagingen, dat zijn de verschillende 
transities waar we voor staan, de switch die we op verschillende domeinen moeten 
maken om de duurzame, hernieuwbare samenleving te realiseren. Deze positie 
leggen we uit in het derde hoofdstuk. Vervolgens vertalen we dit in de strategische en 
operationele doelstellingen die we willen waarmaken tegen 2021. Onze sleutelwoorden: 
oplossingen. Innovatie. Ondernemerschap. Impact.

Vijf jaar aanloop is niet niets. Het vergde doorzettingsvermogen en wilskracht van onze 
medewerkers en bestuurders. Het was afscheid durven nemen van een aantal klassieke 
activiteiten in onze werking, die niet langer strategisch bleken. Het was ook, in de 
nasleep van de financieel-economische crisis, durven optreden met minder middelen, 
maar met meer maatschappelijke impact. En het was vooral de platgetreden paden 
durven verlaten en nieuwe horizonten verkennen.

Aan die horizon lonkt de nieuwe samenleving. We staan te popelen om eraan te 
beginnen. Met een nieuw inhoudelijk kompas op zak, met onze hoofden vol frisse 
ideeën. Met ons brede netwerk. Met ons bereik van ruim 1,5 miljoen mensen. Met 
stevige ambitie. Voor de toekomst.

Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu

30 juni 2016

Duurzame samenleving  
binnen handbereik

”Aan de horizon lonkt de nieuwe 
samenleving. We staan te 
popelen om eraan te beginnen. 
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Inhoudstafel

Hoe kwam dit beleidsplan tot stand?

Handleiding voor het lezen van het beleidsplan

1. Identiteit. Bond Beter Leefmilieu, netwerkorganisatie met 173 natuur- en 

milieuverenigingen in Vlaanderen

1.1 Visie

1.2 Missie

1.3 Onze vier kernwaarden

2. BBL als organisatie

2.1 1971-2016: bijna een halve eeuw in de bres voor een beter leefmilieu

2.2 BBL in 2016: een netwerk van organisaties, met formele koepelwerking als 
onderdeel

2.3 Wat we in 2015 realiseerden

2.4 Onze interne en bestuurlijke organisatie

3. Onze positionering in 2017-2021

De samenleving van de toekomst

3.1 Onze thema’s: voeding, grondstoffen, energie, ruimte en mobiliteit

3.2 Van vijf thema’s naar de duurzame samenleving

3.3 Onze vier doelgroepen: burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke 
organisaties

3.3 Onze aanpak: methoden, communicatie en marketing

4. Strategische en Operationele Doelstellingen 2017-2021

Hoe kwamen we tot deze doelen?

Strategische Doelstelling 1: BBL versnelt met zijn netwerk de transities naar een 

duurzame samenleving en heeft daarvoor de nodige kennis, competenties en 

middelen met hen opgebouwd

OD 1.1 BBL en zijn netwerk delen een actuele visie over de noodzakelijke 
transities naar een duurzame samenleving en de wijze waarop we die willen 
bereiken
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OD 1.2 BBL verbreedt en vergroot de competenties en expertise van de 
organisaties binnen het netwerk door kennisuitwisseling op basis van 
praktijkervaring en toegankelijke dienstverlening

OD 1.3 BBL zet zijn netwerk aan om de transitievraagstukken vanuit 
maatschappelijke innovatie en met meer ondernemerschap aan te pakken

OD 1.4 BBL biedt zijn netwerk toegang tot meer en gevarieerde 
financieringsbronnen en -methodes

Strategische Doelstelling 2: BBL stuwt het beleid van overheden vooruit zodat de 

transities naar een duurzame samenleving versnellen

OD 2.1 BBL zoekt via advies en overleg met andere actoren uit het middenveld 
naar oplossingen op vraag van overheden

OD 2.2 BBL ontwikkelt proactief met ondernemingen, Europese partners en 
actoren in het middenveld voorstellen en aanbevelingen voor overheden

OD 2.3 BBL lanceert ideeën bij de publieke opinie en vergroot het draagvlak voor 
gewenste alternatieven bij gangmakers in de samenleving

OD 2.4 BBL biedt geëngageerde, bezorgde burgers en organisaties instrumenten 
om hun stem naar het beleid te laten weerklinken

Strategische Doelstelling 3: BBL versnelt samen met lokale actoren de transities in 

onze steden en gemeenten

OD 3.1 BBL zorgt ervoor dat lokale actoren de ideeën en mogelijkheden over 
transitie op lokaal niveau kennen en vertalen naar hun eigen werking

OD 3.2 BBL stelt zijn netwerk in staat activiteiten te realiseren en in te spelen op 
de uitdagingen en behoeften van onze steden en gemeenten

OD 3.3 BBL initieert en baant de weg voor multipliceerbare of opschaalbare 
oplossingen voor lokale transitienoden en linkt het milieuthema aan 
maatschappelijke noden en uitdagingen.

OD 3.4 BBL investeert ‘seed money’ in lokale verenigingen om te werken rond 
transitie binnen steden en gemeenten.

Strategische Doelstelling 4: BBL stimuleert via koploperbedrijven, 

werknemersorganisaties en ‘early adopters’ de vergroening van de economie

OD 4.1 BBL brengt transitie-uitdagingen in bij het bedrijfsleven via 
multistakeholderaanpak, samenwerkingen met individuele ondernemingen en 
bedrijfssectoren en stuurt zo aan op positionering en strategische beslissingen 
inzake verduurzaming van producten- en diensten

OD 4.2 BBL zoekt met werknemersorganisaties via gezamenlijke visie, strategie 
en activiteiten naar mogelijkheden voor de vergroening van de economie

OD 4.3 BBL zorgt ervoor dat producten en diensten, gebruikt door ‘innovatoren’, 
ingang vinden bij ‘early adopters’

5. Financiering

5.1 Kader en instrumenten van ons financieel beleid
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Hoe kwam dit beleidsplan tot 
stand?
Dit beleidsplan is het orgelpunt van een traject dat liep van 2012 tot en met 2015.

Wat wil de milieubeweging bereiken in 2020 en in 2050?

We zetten het aanlooptraject in in 2012, met het formuleren van een ‘langetermijnvisie 
2050 en doelen 2020 voor de milieubeweging’. BBL deed een internationale en 

Europese verkenning en toetste de resultaten hiervan af aan de uitdagingen waar 
Vlaanderen voor staat. 

We spoorden zo een aantal kernthema’s op (energie, ruimte, materialen) die negatieve 
trends vertonen en waar Vlaanderen in hoofdzaak via ‘transitie’ en ‘systeeminnovatie’ 
serieuze vooruitgang kan boeken. We zochten welke randvoorwaarden nodig zijn om 
een transitie te verkrijgen in elk van die kernthema’s.

Los van de terugkoppeling in algemene vergadering en raad van bestuur werd voor een 
stakeholder-aanpak gekozen: 

• Drie expertgroepen: per kernthema brachten we mensen bij elkaar met de kennis 
en ervaring om onze ideeën rond de doelstellingen 2050 en 2020 samen met 
ons af te toetsen op hun haalbaarheid en realisme. We konden rekenen op de 
bereidwillige input van 40 externe organisaties en/of onafhankelijke experten.

• Twee focusgroepen met een 30-tal deelnemers: een eerste focusgroep was 
samengesteld uit mensen uit ons breed relatienetwerk (overheid, maatschappelijk 
middenveld, opiniemakers, wetenschappers enzovoort). Zij gaven vanuit hun 
persoonlijke achtergrond een maatschappelijke toets. In de tweede focusgroep 
bekeken professionals en vrijwilligers uit de natuur- en milieubeweging vanuit hun 
achtergrond hoe dit kader inspirerend kan werken voor onze sector. 

• Parallel liep de G700, een online informatie- en inspraakcampagne bij 700 mensen 
uit onze lidorganisaties. Een reeks pollvragen gelinkt aan een website met 
basisinformatie over het visietraject betrok de lidorganisaties bij het definiëren van 
die doelen.  

2013: We scherpen onze visie en missie aan

We gingen een traject aan dat bestond uit een 12-tal sessies met medewerkers en 
bestuurders van BBL, onder begeleiding van communicatie- en marketingexpert Geert 
Vanhees (4Growth). We formuleerden een scherpe visie en een uitdagende missie.

2014: We definiëren de bouwstenen voor de duurzame samenleving 

Op basis van verdere verdieping van de ‘langetermijnvisie 2050 en doelen 2020 van 
de milieubeweging’ werkte het beleidsteam de vijf cruciale bouwstenen uit die nodig 
zijn om de duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie 
vorm te geven. De voorziening en het gebruik van energie, voeding, grondstoffen, 
ruimte en mobiliteit moet helemaal anders. We willen die transities versnellen naar 
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100% hernieuwbare energie, duurzame voedingsproductie, circulaire economie en een 
open ruimte met sterke kernen en nieuwe mobiliteitsdiensten. 

2015: We werken dit concreet uit in het BBL-beleidsplan 2017-2021

Ons vertrekpunt was een startnotitie gebaseerd op de verworven inzichten uit de 
periode 2012-2015.

In 6 multidisciplinaire klankbordgroepen formuleerden medewerkers uitdagingen voor 
Bond Beter Leefmilieu. Het resultaat: meer dan 80 beleidsuitdagingen. Deze gebruikten 
we om verder te bouwen aan een duidelijk strategisch kader voor 2017-2021. Op basis 
van deze uitdagingen kwamen we intussen tot een eerste voorstel met 4 Strategische 
Doelen en 13 onderliggende Operationele Doelen.

Overzicht klankbordgroepen: 

• netwerk en verenigingen  (11/9 en 22/9)

• burgers (29/9)

• communicatie (2/10)

• lokale besturen (11/9 en 17/9)

• bedrijven (5/10)

• Vlaamse en federale overheden (12/10)

Op alle bijeenkomsten van de algemene vergadering en de raad van bestuur brachten 
we verslag uit over het proces, praatten we voorstellen ten gronde uit en hakten we de 
knopen door.  

Na de algemene vergadering van de raad van bestuur stelden we een redactieteam 
samen op het secretariaat en koppelden we wekelijks terug met het managementteam. 

2016: naar een afgewerkt BBL-beleidsplan 2017-2021 en jaarplan 2017

Op 11, 12, 18 en 19 januari 2016 participeerden alle 35 medewerkers van BBL aan minstens 
één sessie rond verdieping, verheldering en eerste vertaling van een strategische 
doelstelling naar het jaarplan 2017.

Ondertussen werkten we verder aan het beleidsplan 2017-2021 dat in de finale versie ter 
goedkeuring werd voorgelegd aan de leden van de algemene vergadering van 24 maart 
2016. Diezelfde algemene vergadering delegeerde de goedkeuring van het jaarplan 2017 
aan de raad van bestuur, in de zitting van 16 juni 2017. 
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Handleiding voor het lezen van het beleidsplan

ONZE ACTIVITEITEN IN 2017-2021

Missie, visie en waarden
Wie we zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan

geschiedenis
Waar we vandaan komen

Organisatie
Hoe we ons organiseren

Netwerk
Met wie we ons organiseren

BBL in 2015
Onze activiteiten in 2015

Onze thema's
Vijf noodzakelijke transities: energie, 
voeding, ruimte, grondstoffen, mobiliteit

Onze doelgroepen
Zij brengen de transities in de praktijk: 
burgers, ondernemingen, organisaties, 
overheden

Onze aanpak
De methodes, communicatie en marketing waarmee we onze doelgroepen helpen de vijf 
transities te versnellen

Sterker netwerk
Strategische doelstelling 1: 

BBL versnelt met zijn netwerk de transities 
naar een duurzame samenleving en heeft 
daarvoor de nodige kennis, competenties 
en middelen met hen opgebouwd

1
identiteit

2
organisatie

3 
Positionering

4 
Doelstellingen

5
Financiering

Beter beleid
Strategische doelstelling 2: 

BBL stuwt het beleid van overheden 
vooruit zodat de transities naar een 
duurzame samenleving versnellen

Lokaal transitie 
versnellen
Strategische doelstelling 3: 

BBL versnelt samen met lokale actoren de 
transities in onze steden en gemeenten

Groenere economie
Strategische doelstelling 4: 

BBL stimuleert via koploperbedrijven, 
werknemersorganisaties en ‘early 
adopters’ de vergroening van de economie

Financieel beleid
Hoe we een financieel gezonde 
organisatie willen zijn en 
blijven
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1. Identiteit. 
Bond Beter Leefmilieu, 
netwerkorganisatie 
met 173 natuur- 
en milieuverenigingen 
in Vlaanderen
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Identiteitskaart

Naam Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Rechtsvorm vzw

Personeel 26,7 VTE in 2016 (26,4 VTE in 2015)

Resultatenrekening 2015 Opbrengsten: € 2.924.078 

Werkingskosten: € 1.214.466 

Personeelkosten: € 1.623.544 

Resultaat: €86.068

Balans Het balanstotaal einde 2015 bedroeg € 3.351.456

waarvan € 2.203.606 eigen vermogen, 

€ 625.774 schulden op meer dan 1 jaar

Leden 170 natuur- en milieuverenigingen

1.1 Visie 

 

1.2 Missie

Onze missie: Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en 
milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in 
Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame 
samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. En we maken dit 
concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve 
oplossingen te werken.

Onze strategie: We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. 
We inspireren en activeren hen met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen 
we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt 
hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan 
het beleid van overheden. 

We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te 
wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. >
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1.3 Onze vier kernwaarden

We handelen vanuit volgende kernwaarden die de identiteit van BBL bepalen:

BBL is een geloofwaardige organisatie     
We stellen ons steeds ongebonden en onafhankelijk op, zijn grondig in onze analyses en 
tonen ons oprecht fier op onze successen. Zo groeien we zelfbewust en vastberaden en 
krijgt onze deskundigheid echt waarde in de wereld. 

BBL is een open organisatie      
We zijn transparant en tonen authentiek begrip voor elke constructieve mening die iets 
toevoegt aan ons eigen DNA. Zo vinden we raakvlakken in de samenleving en voeden 
we onze eigen kracht en onafhankelijke meerwaarde. 

BBL is een verbindende organisatie
We verbinden ons met onze leden en onze bondgenoten. Door authentiek te investeren 
in deze relaties groeit het inzicht en wederzijds vertrouwen. En ontwikkelen we samen 
de kracht om de stappen te zetten die nodig zijn om ons doel te bereiken. 

BBL is een oplossingsgerichte organisatie  
Centraal staat de uitdaging om duurzaam te evolueren. We volgen wat er vandaag 
gebeurt, leggen de focus op morgen en kijken welke innovaties de wereld nu kunnen 
vernieuwen. We tonen ons hierbij proactief, denken out-of-the-box en nemen een 
360°-perspectief aan om voor elke uitdaging een passend antwoord te vinden.
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2. BBL als organisatie 
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2.1 1971-2016: bijna een halve eeuw in de bres voor een 
beter leefmilieu

1971: Hoe het begon

Eind jaren 60 laat milieuminnend Vlaanderen voor de eerste keer van zich horen: het 
chemische bedrijf Progil wil zich in België vestigen, en met een ‘mars op Gent’ is het 
eerste massaprotest tegen vervuiling een feit. Andere betogingen, studiedagen en 
acties volgen. Maar de impact op de politieke besluitvorming blijft uit: daarvoor zijn de 
initiatieven te geïsoleerd.

Dat kan beter, denken de zes mannen die in 1971 samenkomen in Brussel. Het is de tijd 
van het ‘Limits to Growth’-rapport van de Club van Rome, dat het verband aantoont 
tussen de ongebreidelde economische groei, energieverspilling, de uitputting van 
grondstoffen en de achteruitgang van natuur en milieu. Michel Didisheim, Jan Tanghe, 
Pierre Dulieu, Dominique de Wasseige, Baudouin du Bus en Mark Dubrulle willen 
voor de Belgische milieubeweging ook een dergelijke globale visie ontwikkelen. Het 
resultaat: de oprichting van de tweetalige Belgische organisatie Bond Beter Leefmilieu 
– Inter-Environnement. Hun eerste doel is het beïnvloeden van de politiek, om zo een 
daadwerkelijk verschil te maken in het Belgische milieubeleid.

1976: BBL wordt Vlaams

In 1976 splitste de organisatie zich op in Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement 
Wallonie. Wat later kwamen daar nog de twee Brusselse broertjes Inter-Environnement 
Bruxelles en Brusselse Raad voor het Leefmilieu bij. De vier federaties blijven wel 
geregeld samenkomen om te overleggen en samen hun strategie uit te zetten waar dat 
nodig en nuttig is.

Bond Beter Leefmilieu ontwikkelt zich verder als ‘koepel’ van de Vlaamse natuur- en 
milieuclubs: het aantal lidorganisaties groeit van twintig tot een zestigtal tegen het 
eind van de jaren 80.

In 1977 zag België zijn grootste betoging tegen kerncentrales: 5.000 mensen kwamen op 
straat om te protesteren tegen de verdere uitbouw van nucleaire energie in ons land. 
In dit publieke debat was BBL vooral actief achter de schermen: met lobbyen, met het 
opstellen van dossiers en studies en met perswerk.

Jaren 90: BBL als erkende gesprekspartner

Met de eerste staatshervorming wordt milieu en natuur de volwaardige bevoegdheid 
van de gewesten. Het Milieu- en Natuurplan Vlaanderen van minister Kelchtermans 
betekent een stevige impuls voor de Vlaamse milieubeweging: vanaf nu wordt Bond 
Beter Leefmilieu officieel erkend door de overheid als organisatie en krijgt een plek 
in een reeks officiële adviesorganen. Op die manier geeft BBL raad over zowat alle 
milieugerelateerde wetgeving waar het jonge Vlaanderen werk van maakt en verwerft 
een positie waarin ze actief met de overheid kan samenwerken om te komen tot een 
geïntegreerd milieubeleid. 

”In 1971 werd Bond Beter 
Leefmilieu - Inter Environnement 
opgericht. Hun eerste doel: het 
beïnvloeden van de politiek, om 
zo een daadwerkelijk verschil 
te maken in het Belgische 
milieubeleid.   
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Jaren 2000: van koepel naar netwerk
In het nieuwe millennium blijft Bond Beter Leefmilieu inzetten op de corebusiness van 
beleidsbeïnvloeding. Tegelijk gaat BBL ook actief investeren in zijn groeiend netwerk 
van aangesloten organisaties: dit zijn er ondertussen meer dan 170. Daar komt nog bij 
dat BBL ook een projecten- en campagnewerking uitbouwt om zijn voorbeeldfunctie te 
benadrukken. Dit gaat van het adviseren van intercommunales over grote campagnes 
zoals Met Belgerinkel naar de Winkel, dat mensen wil aanzetten zich duurzaam 
te verplaatsen, tot Ecobouwers, dat mensen die ecologisch willen (ver)bouwen 
samenbrengt.

Vandaag is Bond Beter Leefmilieu meer dan de klassieke milieukoepel: we verenigen 
niet alleen lokale natuurclubs, maar brengen ook bredere sociale organisaties, 
burgerbewegingen en bedrijven samen. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit 
en ongezonde omgevingskwaliteit zijn maatschappelijke uitdagingen die we breed 
moeten tackelen. We zetten in op innovatie en ondernemerschap en bundelen de 
krachten met alle relevante spelers om zo de transitie naar een samenleving waar 
het voor iedereen goed leven is en we niet langer op de natuur, het milieu en onze 
gezondheid wegen, realiteit te maken. 

“De Bond Beter Leefmilieu / Inter-Environnement was een unicum in Europa omwille van zijn holistische 

benadering van het ontluikende milieubewustzijn. Nadruk werd gelegd op de ethische grondslagen en de breed 

maatschappelijke dimensie van het initiatief. Het ging erom gestalte te geven aan een nieuwe beschaving, 

waarin we vertrokken van de vraagstelling over de zin en de finaliteit van het leven zelf. De missie - anno 2016 

- is meer dan ooit actueel. Zij overstijgt politiek en ideologie. Zij vraagt om 

belangeloze expertise en actie op vele gebieden. De rol van BBL is onmisbaar.”

Marc Dubrulle, stichter van Bond Beter Leefmilieu/Inter-Environnement Wallonie (1971), 
nationaal secretaris BBL / IE (1971-1976), Algemeen secretaris van BBL-Vlaanderen en Secrétaire 
général van IE Wallonie (1976-1980)
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2.2 BBL in 2016: een netwerk van organisaties, met 
formele koepelwerking als onderdeel

BBL maakt zijn missie waar als netwerkorganisatie. We versterken, verenigen en 
vertegenwoordigen verenigingen, stichtingen en vennootschappen in Vlaanderen die 
willen meewerken aan de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig 
hernieuwbare, circulaire economie. Het betreft een breed netwerk - dat niet-formeel en 
inhoudgedreven is - waarbinnen de federatieve werking het formele onderdeel betreft. 

In dit hoofdstuk omschrijven we de voornaamste kenmerken van het netwerk, alsook 
de rollen die BBL erin vervult. We omschrijven onze rol als federatie, het formele deel 
van het netwerk en geven aan welke interacties we aangaan met onze leden. 

Een breed netwerk: niet-formeel en inhoudgedreven

Het netwerk van BBL bestaat uit de honderden organisaties (verenigingen, stichtingen 
en ondernemingen) met ad-hoc- of kernactiviteiten, hetzij op het vlak van natuur 

en milieu, hetzij op het snijvlak van één of meer maatschappelijke thema’s die de 

transitiedoelen kunnen bevorderen. 

Met het netwerk zetten we prioritair in op activiteiten die een bijdrage leveren tot 
het realiseren van onze visie, missie en doelen. In 2015 bijvoorbeeld brachten we 
organisaties, burgers en bedrijven samen rond de klimaattop, verzet tegen diesel en de 
strijd voor hernieuwbare stroom. 

Het netwerk is niet formeel vastgelegd in allerlei regeltjes, maar bestaat uit concrete, 
inhoudelijke samenwerkingsverbanden. Het wordt niet gedomineerd door formeel 
aangestuurde en bestuurlijke relaties, maar functioneert door actoren die de wil hebben 
om samen aan oplossingen te werken voor maatschappelijke noden en uitdagingen. 

We spreken van een netwerkactiviteit wanneer er een identificeerbare link is met Bond 
Beter Leefmilieu. 

In dit kader kan BBL optreden als: 

• samenbrenger van de betrokken actoren,

• detector van een maatschappelijke nood, 

• aanbrenger van een idee, 

• uitdenker van een concept,

of ook nog als: 

• mede-ontwikkelaar van een oplossing, 

• coördinator en/of uitvoerder van een activiteit.

De relaties binnen ons netwerk zijn dynamisch. Ze kunnen ‘top down’ of ‘bottom up’ 
zijn, maar meer en meer zetten we in op contacten en samenwerking tussen ‘peers’, 
gelijken (P2P-relaties). 

“In de computerwereld wordt een netwerk van computers die zich op hetzelfde hiërarchische niveau bevinden 

een peer-to-peer-netwerk genoemd. Peer-to-peer, letterlijk ‘van gelijke tot gelijke’, kortweg p2p, wordt steeds 

meer ook buiten de computerwereld gebruikt om fenomenen te beschrijven waarbij mensen en organisaties 

elkaar horizontaal benaderen. Horizontaal betekent hier: op voet van gelijkheid en zonder (of met minimale) 

tussenkomst van bijvoorbeeld een andere organisatie, een bedrijf of de overheid.”

Michel Bauwens, pionier van de peer-to-peer-economie



beleidsplan 2017-2021 17

In 2015 brachten wij deze organisaties, burgers en bedrijven samen. 
Allemaal timmeren zij op hun manier aan een duurzame samenleving. 
Wij blijven gaan, voor de toekomst.

Te beginnen met 2016.
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Een breed netwerk waarin we diverse rollen opnemen

We nemen verschillende rollen op in het netwerk dat we samen met de geëngageerde 
organisaties, stichtingen en ondernemingen creëren:

BBL als wegbereider

We creëren opportuniteiten voor verenigingen en organisaties die de transitie naar 
een duurzame samenleving willen versnellen. We definiëren noden en uitdagingen om 
reële stappen te zetten richting een duurzame samenleving. We creëren draagvlak bij 
beleidsmakers op Europees, federaal, Vlaams en lokaal niveau voor de oplossingen die 
ons netwerk wil realiseren.

BBL als contactlegger tussen actoren

We optimaliseren de complementariteit en diversiteit binnen het netwerk. We brengen 
organisaties en ondernemingen samen die vanuit gedeelde doelstellingen aan 
oplossingen willen werken.   

BBL en Solvay als wegbereiders van ‘The road to Paris, september - december 2015’

120 bedrijven, ngo’s en academici ondertekenden een open brief waarin ze oproepen tot actie tegen de 

opwarming van het klimaat. Via deze open brief verklaren bedrijfsleiders en middenveldorganisaties dat ze 

het klimaatprobleem hoog op de politieke agenda willen zetten, terwijl ze hun eigen CO
2
-voetafdruk blijven 

verminderen. Deze ongeziene coalitie wou eerst en vooral de Belgische regering aansporen om zo ambitieus 

mogelijk te zijn in haar klimaatbeleid en tijdens de onderhandelingen op de COP21-klimaatconferentie in Parijs. 

De verzamelde partijen waren het erover eens dat de regering de lat zo hoog mogelijk moest leggen bij de 

onderhandelingen rond de vermindering van CO
2
-

uitstoot (40-70% reductie tegen 2050). 

Wouter De Geest (UNGC NB), Thomas Leysen (The Shift) en Jean-
Pierre Clamadieu (Solvay) overhandigen de open brief aan Minister van 
Buitenlandse Zaken D. Reynders en Minister van Duurzame Ontwikkeling 
M. Marghem. BBL en Solvay finaliseerden op vraag van The Shift de 
brief.  

Energy Saving Pioneers is een coalitie van 

voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd 

door BBL. De groep bestaat uit bedrijven, lokale 

besturen, middenveldorganisaties. Ze informeert 

beleidsmakers omtrent de socio-economische 

meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing. 

De coalitie ijvert voor een ambitieus Belgisch 

energiebesparingsbeleid. 
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BBL als incubator

We faciliteren en activeren organisaties en ondernemingen om meer impact te 
genereren en zo de transitie te versnellen. We begeleiden hen individueel of in groep, 
en vertalen resultaten en methodes vanuit de ene organisatie naar de andere.

BBL als innovator

We ontwikkelen, vaak in samenwerking met een aantal organisaties binnen ons 
netwerk, nieuwe oplossingen om de transitie te versnellen. We focussen hierbij op 
diensten en producten die ontbreken of waar grote effectiviteitswinsten kunnen 
geboekt worden. We zijn ook zelf mee actief op het terrein: een onmisbaar leerproces 
voor onze organisatie.

Dienstenplatform steden en gemeenten bundelt operationele werking van 21 organisaties

In 2015 namen we het initiatief voor een nieuw samenwerkingsverband van 21 natuur- en milieuorganisaties. 

Met dit samenwerkingsplatform beogen BBL en de 21 organisaties de dienstverlening te versterken en beter 

af te stemmen op de noden van steden en gemeenten in Vlaanderen. Door middel van twee werksessies 

concretiseerden we de actuele noden, de lacunes en sterktes van het aanbod van de 21 organisaties en 

werkten we een actieplan uit om onze diensten te professionaliseren, beter af te stemmen en effectiever te 

communiceren. Deze werksessies werden versterkt met het marktonderzoek gevoerd door zes studenten aan de 

Universiteit Gent. De komende jaren zetten we verder in op dit platform met experimenten en verdere verfijning 

van het gezamenlijk aanbod. Zo versterkt BBL de krachten van al deze organisaties om transitie in steden en 

gemeenten te versnellen.

BBL en Samenhuizen vzw droegen bij tot 5 concrete vastgoedinvesteringen in 
Vlaamse gemeenten 

Samen met Samenhuizen vzw begeleidden we 5 lokale besturen die 

gemeenschappelijk eco-wonen willen faciliteren als instrument voor 

klimaatvriendelijke kernversterking. Er kwamen vijf investeringen uit de bus.

Onze huidige verspreide manier van wonen met lage dichtheid, in huizen die 

weinig energiezuinig zijn, is op vele vlakken nefast voor ons leefmilieu. Ook 

de economische kosten zijn torenhoog. Het antwoord: klimaatvriendelijke 

kernversterking. Gemeenschappelijk eco-wonen kan hier structureel aan 

bijdragen.

In de praktijk worden geïnteresseerde woongroepen geconfronteerd met 

heel wat moeilijkheden: het vinden van een site, stedenbouwkundige 

voorschriften, ecologische voorschriften en regelgeving allerhande.

De lokale overheden, als coördinatoren van het lokale woonbeleid, houden 

veel sleutels in handen en spelen een cruciale rol in het laten slagen van 

initiatieven tot gemeenschappelijk eco-wonen.

Foto: (c) Luc Jonckheere, Samenhuizen vzw
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BBL als federatie

We geven structuur aan de Vlaamse milieubeweging. BBL is belangenbehartiger en 
vertegenwoordiger van de als natuur- en milieuvereniging erkende organisaties 
naar de overheid toe, binnen werkgeversorganisatie Sociare en binnen de Verenigde 
Verenigingen. We nemen standpunten in over het (milieu)beleid vanuit overleg met en 
inzicht in de vele stemmen binnen ons netwerk.

Onze rol als federatie, het formele deel van ons netwerk

173 van de organisaties in ons netwerk zijn momenteel verbonden aan BBL als lid: ze 
hebben een of meerdere kernactiviteiten op vlak van natuur en milieu of zijn actief op 
het snijvlak van één of meer maatschappelijke thema’s die de transitiedoelen kunnen 

bevorderen. 

Ook met hen zetten we prioritair in op activiteiten die een bijdrage leveren tot 
het realiseren van onze visie, missie en doelen. Bovendien beslissen de leden ook 

formeel mee over het gevoerde beleid en de strategie van BBL. Zij bepalen dus onze 
langetermijnstrategie en onze opstelling voor de komende jaren. 

In april 2016 voerden we een statutenaanpassing door, gericht op:

• Het introduceren van onze netwerk- en koepelfunctie. Het DNA van BBL wordt 
bepaald door het ‘koepel’-zijn van de natuur- en milieuorganisaties in Vlaanderen: 
gezamenlijk inhoudelijk optreden en specifieke dienstverlening voor onze leden 
maakt hier deel van uit. We breiden dit DNA uit door ook onze ‘netwerkfunctie’ te 
benadrukken, waarbij we activiteiten opzetten voor en met leden en niet-leden

• Het verder uitbreiden naar andere types van lidmaatschap, van ‘vzw’s en feitelijke 
verenigingen’ naar ‘verenigingen, stichtingen en vennootschappen’. BBL wordt 
zo een opener organisatie. Alle leden beschikken over gelijke rechten. Naast 

Kleine vzw’s worden sneller vrijgesteld van btw

BBL werkte in de schoot van de Verenigde Verenigingen in 2015 intensief mee aan twee dossiers die belangrijke 

opstekers waren voor het verenigingsleven in Vlaanderen.

Kleine vzw’s kregen in juni 2015 een mooie opsteker: toen besliste de federale ministerraad de btw-drempel 

van 15.000 tot 25.000 euro te verhogen. Deze wijziging, die ook door de Verenigde Verenigingen al langer werd 

bepleit, zorgt voor een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor kleine verenigingen. De uitbreiding 

van deze vrijstelling gaat in vanaf 1 januari 2016.

Maar ook de wet op de overheidsopdrachten dringt buitenproportionele administratieve lasten op aan kleine 

verenigingen. BBL werkte actief mee aan het pleidooi om ook hier het grensbedrag van 8.500 naar 25.000 euro 

op te trekken. De federale regering besliste hiertoe in oktober 2015.

In 2016 telt BBL een algemene vergadering met 173 verenigingen: 31 gewestelijke verenigingen 
(actief in heel Vlaanderen), 34 regionale verenigingen (actief in minstens 5 gemeenten), 96 
lokale verenigingen (lokale verenigingen en JNM-afdelingen aangesloten bij BBL, actief in 1 of 
enkele gemeenten) en 12 verenigingen met leefmilieu als nevendoelstelling.>
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verenigingen kunnen ook stichtingen en vennootschappen lid worden. Onze 
leden zijn opgericht op particulier initiatief, zijn actief in Vlaanderen, hebben 
doelstellingen die stroken met die van BBL en hun activiteiten zijn gericht op het 
creëren van maatschappelijke waarde (en niet op winstuitkering bij vennoten/
aandeelhouders). 

Het is de wil van BBL om verder door te groeien naar een sterk netwerk.

De Algemene vergadering van 24 maart 2016 besliste tot twee belangrijke aanpassingen in de statuten van de 

vereniging:

ARTIKEL 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN

Art. 2. Sectie 2. Activiteiten 

1. BBL Vlaanderen wil via een koepelwerking voor leden en netwerking met leden en niet-leden bijdragen tot de 

realisatie van transitiedoelstellingen op korte en lange termijn. Hiertoe worden activiteiten en samenwerking 

opgezet op lokaal, bovenlokaal, Vlaams, federaal, Europees en internationaal niveau.

ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP 

Art. 3. Sectie 1. Leden

1. Er zijn minstens vijf leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de V&S-wet.

2. Leden beschikken in beginsel over rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van feitelijke verenigingen die 

worden vertegenwoordigd door natuurlijke personen. 

3. Verenigingen, stichtingen en vennootschappen kunnen tot BBL Vlaanderen toetreden indien:

• ze opgericht zijn op particulier initiatief;

• hun doelstellingen stroken met het verenigingsdoel van BBL Vlaanderen zoals bepaald in artikel 2;

• ze blijk geven van werkelijke activiteit in Vlaanderen;

• hun activiteiten niet primair gericht zijn op winstuitkering bij aandeelhouders, maar op de realisatie van 

maatschappelijke doelstellingen. 
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BBL gaat volgende formele interactie aan met zijn leden:

Bestuurlijk

De leden bepalen zowel de formulering als de opvolging van de strategie en 
vijfjarendoelstellingen van BBL. De participatie van verenigingen en deelname van 
verenigingen aan het bestuur van BBL verloopt als volgt:

• onze 173 aangesloten leden (verenigingen, stichtingen en vennootschappen) 
maken deel uit van onze algemene vergadering die 2 maal per jaar samenkomt; 

• onze raad van bestuur bestaat uit 18 leden, waarvan twee derde verkozen worden 
voor een periode van drie jaar uit onze leden.

Zie ook ‘2.4 Onze interne en bestuurlijke organisatie’

Inhoudelijke spreekbuis namens de leden

Onze werking is gericht op het bevorderen van onderlinge samenwerking en advies 
aan overheid in de naam van de leden. We interageren dynamisch in ons netwerk in 
functie van het optimaal inspelen op de bovenlokale, Vlaamse, federale als Europese 
beleidsagenda:

• Onze Europese thema’s worden rechtstreeks opgevolgd en afgestemd met onze 
zusterfederaties European Environmental Bureau (EEB), ECOS, Transport and 
Environment (T&E) enzomeer. Er wordt dagelijks aan beleidsuitwisseling gedaan. 
BBL maakt deel uit van het bestuurlijk weefsel en vertegenwoordigt zijn Europese 
structuren in Vlaanderen. 

• De federale en intergewestelijke werking wordt gecoördineerd in het de facto 
samenwerkingsverband de vier milieufederaties (BBL, IEW, BRAL, IEB samen 
met WWF Belgium, Greenpeace Belgium, Natuurpunt en Natagora). Er wordt 
dagelijks aan beleidsuitwisseling gedaan. De ‘vier milieufederaties’ stemmen 
driemaandelijks fysiek met elkaar af in Brussel.

• De Vlaamse beleidsagenda in de brede zin wordt afgestemd met tientallen 
organisaties in ons netwerk (bv. open ruimte: Natuurpunt, Bos+, Vogelbescherming 
Vlaanderen).

• De afstemming rond de bovenlokale en provinciale thema’s verloopt hetzij 
vast via de tussenstructuren in onze sector (West-Vlaamse milieufederaties, 
Limburgse milieukoepel), hetzij ad hoc en rechtstreeks via onze landelijke en lokale 
verenigingen, bewonersgroepen.

Zie ook ‘2.3 Wat we in 2015 realiseerden’

Ondersteuningsbeleid van organisaties en hun management

We ondersteunen onze leden op een doordachte en effectieve wijze. Deze is 
inhoudgedreven en vraaggestuurd. Inhoudgedreven, dat wil zeggen: gericht op de 
transitiedoelstellingen op korte en lange termijn. En vraaggestuurd: vanuit de kansen 
en barrières die we ontdekken door bevraging bij de leden en persoonlijk contact.

Dit gaat over deze activiteiten: 
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• Ondersteunen van verenigingen inzake bestuurlijke aspecten en 
managementskills, laagdrempelig beschikbaar maken van deze informatie

• Praktijkgerichte, peer-to-peer-uitwisseling rond uiteenlopende onderwerpen

• Methodiekontwikkeling van verenigingen

• Maatschappelijke innovatie stimuleren

Officiële vertegenwoordiging bij overheden en sociaal overleg

BBL vertegenwoordigt ‘de sector van natuur- en milieuorganisaties’ ook officieel bij de 
overheid en in het sociaal overleg met de werknemersorganisaties.

• Vlaamse overheid (LNE), inzake de organisatie en opvolging van het decreet en 
BVR inzake de erkenning en subsidiëring van natuur- en milieuverenigingen

• BBL is bestuurder van Sociare, de socioculturele werkgeversfederatie die bemiddelt 
in paritair comité 329. Met collectieve arbeidsovereenkomsten, nieuws, opleidingen 
en vacatures.

• BBL zetelt in het Paritair Comité 329, in 1993 opgericht en is daarmee het jongste 
comité van de non-profit. De socioculturele sector kent dan ook niet minder dan 17 
subsectoren, waarvan ‘natuur en milieu’ er één is. 

• BBL is bestuurder van de Verenigde Verenigingen, het netwerk en de spreekbuis 
van middenveldorganisaties in Vlaanderen. De Verenigde Verenigingen stimuleert 
uitwisseling tussen middenveldorganisaties en bundelt hun krachten in functie 
van meer invloed en bredere erkenning voor de maatschappelijke taken van 
middenveldorganisaties bij beleid en samenleving.

Zie ook ‘2.3 Wat we in 2015 realiseerden’

Kenniscafé ‘Groeien als organisatie’

Hoe werk je gezamenlijk naar eenzelfde doel toe? Hoe ondersteun je optimaal groeiende ledenaantallen via 

een goed vrijwilligersbeleid? Hoe bereik je effectief doelen door een goede managing van je team? Over deze 

vragen en meer bogen Act4Change, JNM, Natuurpunt De Torenvalk, Natuurpunt Houtland, Natuurpunt Gent, 

Natuurpunt Schijnvallei, StuJardin, UGent1010 en Climate Express zich tijdens het kenniscafé. 
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De natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen:  
wie zijn ze en wat doen ze?

In 2011 maakten we via een uitgebreid onderzoek een profiel op van de sector. In enkele kerncijfers geven we hier de 

variatie, complementariteit en veelzijdigheid van de natuur- en milieuverengingen in Vlaanderen weer. 

Kerncijfers

• 14.900 vrijwilligers zetten zich in voor een natuur- of milieuvereniging

• 485 voltijdse equivalenten werken professioneel aan verbetering van natuur- en milieu in Vlaanderen

• 289.000 leden sloten zich aan bij een natuur- of milieuvereniging

• Samen organiseerden de natuur- en milieuverenigingen 18 000 activiteiten, waar 2.300.000 keer aan werd 

deelgenomen door leden, vrijwilligers en sympathisanten. 14.294 van deze activiteiten zijn gericht op particulieren.

Thema’s

De belangrijkste thema’s waar de natuur- en milieuverenigingen in hoofdzaak het verschil in willen maken, zijn natuur 

en biodiversiteit (63% van de verenigingen), open ruimte en ruimtelijke ordening (48%), water (36%), klimaat (32%) en 

mobiliteit (28%).

 

Soorten verenigingen

Binnen de Vlaamse milieusector tekenen verschillende types van verenigingen zich af:

• Ledenverenigingen: zetten in op dienstverlening aan leden en het versterken van hun stem

• Koepelvereniging (BBL): zet in op het versterken, verenigen en vertegenwoordigen van een breed netwerk aan 

natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen 

• Thematische verenigingen: verdiepen zich in een breed scala aan natuur- en milieuthema’s en zetten hierrond tal 

van activiteiten op

• Vormingsorganisaties: zetten specifiek in op natuur- en milieu-educatie

• Opvangcentra: verzorgen gewonde of verzwakte dieren en dragen zo bij tot het behoud van de biodiversiteit

• Actiegroepen: zoeken oplossingen voor lokale uitdagingen

• Buurtwerkingen: verenigen burgers lokaal rond specifieke natuur- of milieuthema’s

• Transitiegroepen: zoeken nieuwe oplossingen voor transitie-uitdagingen, vaak op lokaal niveau

Methodes

Gewestelijke verenigingen geven aan expertise op te bouwen rond afgelijnde thema’s: ze geven advies, werken nieuwe 

handelingsmodellen uit en stimuleren innovaties in duurzaamheid.

Bij regionale verenigingen geldt het nabijheidsprincipe ook in hun werking: ze zetten in op het beheer van 

natuurgebieden, natuur- en milieuzorg in de regio, en kaarten lokale problematieken aan.

Bereik en doelgroepen

In 2011 werd 2.300.000 keer deelgenomen aan activiteiten georganiseerd door de Vlaamse natuur- en 

milieuverenigingen: gemiddeld 65.000 deelnemers per gewestelijke vereniging, 3.500 deelnemers per regionale 

vereniging en 725 deelnemers per lokale vereniging.
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Evoluties

Natuur- en milieuverenigingen zijn, net zoals andere verenigingen, onderhevig aan maatschappelijke evoluties. 

Binnen het maatschappelijk middenveld in het algemeen in Vlaanderen kunnen we zien dat verenigingen op zoek 

zijn naar meer maatschappelijke impact en tegelijk vergrijzen én verjongen. Ze geven aan in te moeten spelen op de 

toenemende individualisering binnen de maatschappij. Bovendien stellen we vast dat er een shift is naar onder andere 

meer missiegedreven partnerships en crowdfunding om een grotere diversificatie van inkomsten te voorzien. 

Binnen de Vlaamse milieusector in het bijzonder tekenen zich een aantal specifieke trends af. Zo zien we een steeds 

grotere inhoudelijke verbreding: verenigingen zijn steeds meer bezig met thema’s die niet louter de focus natuur en 

milieu hebben (bv. autodelen, stadslandbouw, energiearmoede). Ook het omgekeerde gebeurt: andere sectoren krijgen 

oog voor leefmilieu en zoeken toenadering tot de organisaties binnen de natuur- en milieusector. Sommige verenigingen 

specialiseren zich steeds meer, bijvoorbeeld rond duurzaam bouwen of open ruimte. En ten slotte duiken er steeds meer 

nieuwe initiatieven en innovatie op, zoals bussinessmodelinnovatie (bv. coöperaties, verdienstelijking) en innovatie in 

marketingstrategieën.

Impact van de sector

De Vlaamse natuur- en milieuverenigingen geven aan volgende resultaten te beogen met hun werking:

• Een zinvolle tijdsbesteding bieden aan deelnemers en vrijwilligers

• Burgers bewustmaken via campagnes en vormingsmomenten

• Verduurzamen van lokaal tot Europees beleid

• Aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden: beschermen en verhogen van de biodiversiteit

• Handelingsmodellen aanbieden: veranderen van houding, gedrag om milieuwinsten te boeken

• Verduurzamen van beleid van ondernemingen en andere organisaties via advies en dienstverlening

We kunnen concluderen dat de natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen divers zijn en een waaier aan thema’s en 

activiteiten ontplooien. Ze hanteren klassieke formules en zijn tegelijkertijd vernieuwend. Ze sensibiliseren, informeren 

en adviseren, en spreken zo een breed publiek aan. Ze beschikken over een unieke inhoudelijke kennis die ze ook 

ten dienste stellen van overheden, scholen, ondernemingen en burgers. De natuur- en milieuverenigingen zijn sterk 

verankerd in het middenveld en zijn continu in evolutie, net als de maatschappij. 
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2.3 Wat we in 2015 realiseerden

In 2015 ontplooide BBL in totaal 125 verschillende activiteiten met zijn netwerk. Deze 
activiteiten werden tot en met 2015 ondergebracht in vier clusters: 

1. Het versterken, verenigingen of vertegenwoordigen van verenigingen, 

2. Het beleid van overheid vooruit stuwen, 

3. Het verduurzamen van de samenleving via activiteiten gericht naar burgers, 
(lokale) besturen en ondernemingen 

4. Communicatie en marketing. 

De werking ‘algemene zaken, administratie en financiën’ biedt ondersteunende 
diensten.

In dit hoofdstuk geven we per cluster een beknopte omschrijving en een aantal cijfers 
die de belangrijkste ‘outreach’ illustreren. 

Versterken, verenigingen  of vertegenwoordigen van onze organisaties

Tot en met 2015 zetten we hier vooral in op het ondersteunen van onze leden 
via ondersteuningsbeleid van organisaties en hun management en officiële 

vertegenwoordiging (zie 2.2).

Onze kernopdracht wordt bepaald en omschreven in het decreet (1991) en 
Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van 
natuur- en milieuverenigingen. We zetten vorming en begeleiding op inzake 
‘organisatieontwikkeling en managementsondersteuning’. We doen aan 
kennisoverdracht naar onze leden. 

Speciale aandacht gaat naar het inhoudelijk aansterken van de organisaties binnen 
ons netwerk, het inzetten op innovatie, het verbreden en versterken van hun financiële 
basis.

Foto: Quentin Rey
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Een bloemlezing van onze resultaten in 2015: 
Onze doelgroep in dit deel van onze werking bestaat uit 173 verenigingen:

• 33 gewestelijke verenigingen (actief in heel Vlaanderen), 

• 34 regionale of provinciale verenigingen (actief in minstens 5 gemeenten)

• 96 lokale verenigingen (actief in 1 of enkele gemeenten, BBL en JNM-afdelingen)

• 10 verenigingen met leefmilieu als nevendoelstelling

In 2015 organiseerden we binnen de sectorwerking kwaliteitszorg en 
organisatieontwikkeling 13 workshops, infomomenten of werkbijeenkomsten rond 
uiteenlopende onderwerpen. In 2015 behandelden we volgende onderwerpen:

• Het schrijven van een beleidsplan (6 workshops)

• Het optimaliseren van de communicatie (3 workshops)

• De financiering van de organisaties (1 workshop)

• Dienstenplatform lokale besturen (2 werksessies)

• De rol van de milieubeweging op de klimaatconferentie in Parijs (1 inhoudelijke 
avond)

Deze activiteiten werden bijgewoond door in totaal 291 (niet unieke) deelnemers. 
Gemiddeld namen 22 deelnemers deel. 

Alle bij ons aangesloten gewestelijke verenigingen, alle regionale verenigingen en 30% 
van de verenigingen met milieu als nevendoelstelling namen deel aan één tot negen 
activiteiten in ons aanbod. Dit resulteerde in totaal in meer dan 1.400 deelnemersuren.

Met onze twee workshops rond het nieuwe mestactieplan (MAPV) bereikten we in 
totaal 34 personen uit 15 lokale verenigingen in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en 
Limburg.

We moderniseerden onze nieuwsbrief naar lidorganisaties met tips en informatie voor 
hun werking (de ‘Bewegingsbabbel’), en maakten hem aantrekkelijker. De vernieuwing 
is een succes: 20% meer geïnteresseerden (nu 577 abonnees in totaal) ontvangen 
de nieuwsbrief. Gemiddeld wordt de nieuwsbrief telkens door meer dan 200 mensen 

geopend.

Ons ledenportaal op de website met een up-to-date activiteitenaanbod voor 
lidorganisaties, nieuwsberichten voor hun werking en informatie over het schrijven van 
een beleidsplan, trok 3.777 unieke bezoekers in 2015. 

Met de twee werksessies ‘Dienstenplatform steden en gemeenten’ over BBL stuurden 
we proactief aan op een nieuw en vrijwillig samenwerkingsverband met 21 organisaties. 
Zo werden 9 concrete noden van besturen op gemeentelijk niveau geconcretiseerd en 
werd het bestaande aanbod (79 diensten) in kaart gebracht en geanalyseerd (sterktes, 
lacunes en acties). In het najaar van 2016 en 2017 gaan we van start met de uitrol van 
dit gebundelde aanbod (zie ook hoofdstuk 4, SD3).
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Het vooruit stuwen van het beleid van overheden

Hier is tot en met 2015 vooral ingezet op de functie ‘inhoudelijke spreekbuis namens 

de leden’ (zie 2.2). Onze activiteiten zijn voornamelijk gericht op het beïnvloeden van 
het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties via onze beleidswerking. 
We werken op een breed inhoudelijk terrein en zijn daarbij actief op diverse niveaus. 
We zetten in op beleidsbeïnvloeding, overleg en advisering. We sluiten coalities om de 
doelen te realiseren. We zetten juridische acties op om de uitvoering van wetgeving af 
te dwingen. We wensen de media te bereiken om het maatschappelijk en politiek debat 
te beïnvloeden.

Een bloemlezing van onze resultaten in 2015: 
In 2015 hield BBL de vinger aan de pols in meer dan twintig uiteenlopende 

milieudossiers en bereikte door zijn beleidswerk, vaak ondersteund door zijn netwerken 
of campagnes, enkele mooie resultaten:

Klimaat

• Dossier COP21: bij organisaties en ondernemingen bracht BBL zijn visie in, 
respectievelijk via een mobilisatie met de Klimaatcoalitie en een succesvolle brief 
van 120 ondernemingen in The Shift aan de bevoegde ministers. Het jaar eindigde 
met zowel een intern-Belgische inspanningsverdeling en een beter dan verhoopt 
klimaatakkoord in Parijs.

• Dossier ETS: afstemming met Europese partners en advisering rond de hervorming 
van het Emissie Handelssysteem (ETS). In het dossier is nog geen beslissing 
gevallen. 

Energie

• Dossier Renovatiepact: in Vlaanderen hebben we intensief meegewerkt aan 
het Renovatiepact. Het ‘efficiëntie-eerst’-principe voor het energiebeleid vindt 
daardoor stilaan ingang. Door de inzet van zowel het projecten- en beleidsteam als 

Foto: Matthew Wiebe
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de Energy Savings Pioneers-coalitie met bedrijven werken we constructief mee aan 
het energiebesparingsbeleid met een deskundige en beleidsrelevante input.

• Dossier Energiepact: we drukten op het belang van de uitbouw van een 
energievisie aan de hand van een Energiepact met de verschillende stakeholders. 
Het proces richting een Vlaams Energiepact is intussen opgestart.

• Dossier biomassacentrales: we opiniëren over de (maatschappelijke) kost van de 
geplande biomassacentrales in Vlaanderen en formuleren alternatieven hiervoor. 
Onze dossiers, geschreven door de experts van 3E, en het bijhorend perswerk 
leiden ertoe dat het draagvlak voor de biomassacentrale in Langerlo aanzienlijk 
vermindert. De idee wint terrein om meer in te zetten op wind en zon.

• Dossier sluiting kerncentrales: we hebben voor de beslissing een brede coalitie van 
organisaties en ondernemingen verenigd rond een open brief waarin ze de sluiting 
van de oudste centrales bepleit. Slechts twee politieke partijen verdedigen de 
kerncentrales nog, de anderen keuren de verlenging expliciet of impliciet af. 

• Dossier verlenging kerncentrales: we hebben in 2015 de eerste stappen gezet om 
een verdere levensduurverlenging van de kerncentrales te vermijden.

Duurzame mobiliteit

• Vergroening van de verkeersbelasting: we ijverden ervoor om weg te sturen 
van dieselwagens met te hoge NOx-emissies en te focussen op technologieën 
met toekomst voor nul-emissies, dus niet op voertuigen op gas. Dit advies 
is grotendeels opgevolgd in de vergroening van de verkeersfiscaliteit en de 
vormgeving van de premie voor elektrische wagens.

• Dossier kilometerheffing: de kilometerheffing voor vrachtwagens komt er. Wij 
ijverden voor voldoende hoge en gedifferentieerde heffingen op een zo groot 
mogelijk wegennet. Mede door de acties van BBL, zoals een opiniepeiling met 
positieve resultaten, was er voldoende publieke steun voor de invoering van de 
kilometerheffing voor vrachtwagens.

• Dossier #dieselgate: naar aanleiding van het schandaal richtten wij een coalitie op 
met Test-Aankoop, Kom op tegen Kanker en het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Onze 
coalitie ijvert bij beleidsmakers voor wagens die ook in realiteit aan alle uitstoot- 
en CO

2
-normen voldoen. We verloren een stemming in het Europees Parlement 

erg nipt, maar alle Belgische Europarlementariërs (uitgezonderd drie) volgden ons 
stemadvies op.

• Dossier Oosterweel: we volgen dit dossier op, communiceren onze standpunten 
over de beslissing van de Vlaamse regering en ondersteunen initiatieven als 
Ringland.

• Dossier Brabantnet: we ondersteunen ‘De Lijn Vlaams-Brabant’ in hun plannen voor 
nieuwe tramverbindingen in de Vlaamse rand.

Circulaire economie

• Dossier statiegeld: we ijverden voor de invoering van statiegeld op 
drankverpakkingen. Het werk kreeg heel wat media-aandacht en leidde tot een 
positieve dynamiek rond statiegeld. Uiteindelijk besliste de Vlaamse regering om 
de sector van de drankverpakkingen en Fost Plus nog een kans te geven om het 

”We zagen ons advies opgevolgd 
in de vergroening van de 
verkeersfiscaliteit.   
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zwerfvuil tegen te gaan. Maar de invoering van statiegeld wordt in het vooruitzicht 
gesteld. 

• Dossier maatschappelijke dimensie circulaire economie: samen met 
middenveldorganisaties binnen het Transitienetwerk Middenveld en vanuit 
onze rol binnen het Vlaams Materialenprogramma jagen we andere vormen van 
consumeren en produceren aan.

Landbouw- en voedingssysteem

• Dossier coalitievorming duurzame voeding: we willen in de toekomst meer 
focussen op de consumptie-zijde: door de vraag naar duurzame voeding te 
vergroten, zal het aanbod volgen. 2015 was een overgangsjaar waarbij alle spelers 
in het veld in kaart zijn gebracht via face-to-face contacten.

• Dossier businessmodellen voor stadslandbouw: op voorstel van VELT engageerde 
BBL zich in een IWT-project waarbij businessmodellen voor stadslandbouw 
worden uitgewerkt en een hub wordt opgestart die ondernemerschap inzake 
stadslandbouw wil stimuleren. We verzorgden mee de projectopbouw en 
verdedigden het project bij de jurering. Het project loopt door in 2016.

• Dossier MAP5: beleidsbeïnvloeding via lobby en perswerk, beleidsadvisering en 
netwerkvorming. 

Ruimte

• Dossier ruimteneutrale ontwikkeling: we onderzochten en toonden aan hoe een 
ruimteneutrale ontwikkeling er kan uitzien. Onze voorstellen genereerden een 
positieve lokale dynamiek. 

• Dossier verhandelbare bouwrechten: we zetten het idee van verhandelbare 
bouwrechten op de politieke agenda. Het idee wordt nu opgepikt in de 
ontwerpversies van het Beleidsplan Ruimte.

• Drie dossiers shoppingcentra: we werkten rond de drie voorstellen voor 
shoppingcentra in het noorden van Brussel (Uplace, Just Under The Sky en 
NEO). Die shoppingcentra gaan immers regelrecht in tegen een kernversterkend 
winkelbeleid. De plannen voor Uplace zijn bijgestuurd, maar niet ingetrokken.

• Dossier omgevingsvergunning: we verzekeren voldoende garanties voor het 
evalueren van ‘Best Beschikbare Technieken’ als evenwicht tegenover het 
permanente karakter van de omgevingsvergunning.

• Dossier ‘Best-Grid-project’: in 2015 werkte BBL, samen met Elia, mee aan een 
Europees onderzoeksproject over het verbeteren van procedures voor en 
participatie bij het ontwikkelen van nieuwe hoogspanningsleidingen, het ‘Best 
Grid-project’. 

• Dossier Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: we geven advies en volgen de 
evoluties binnen de opmaak van dit plan op.

”We zetten het idee van 
verhandelbare bouwrechten op 
de politieke agenda.  
Het idee wordt nu opgepikt 
in de ontwerpversies van het 
Beleidsplan Ruimte.  
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BBL vertegenwoordigde de milieubeweging extern via verschillende netwerken, 

adviesraden en organen.

• BBL is gesprekspartner in 10 Vlaamse, 5 federale en 3 provinciale advies- en 
overlegorganen (bv. de Minaraad, de adviesgroep pesticiden, het overlegcommissie 
luchthavens enzovoort)

• BBL neemt deel aan 3 intergewestelijke milieunetwerken (zoals de Klimaatcoalitie, 
Trage Wegen vzw, Grenzeloze Schelde), 6 Europese netwerken en overlegorganen, 
en op internationaal vlak maakt BBL deel uit van de Foundation for Environmental 
Edication (FEE). 

• Ten slotte zijn er 4 niet-gouvernementele netwerken buiten de milieubeweging 
waaraan BBL deelneemt (bv. de Verenigde Verenigingen, Netwerk Bewust 
Verbruiken).

In 2015 vertegenwoordigde BBL de natuur- en milieuverenigingen in (meer dan) 12 

strategische adviesraden of andere overlegfora op bovenlokaal niveau:

• Minaraad – Strategische adviesraad

• Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed 

• Mobiliteitsraad Vlaanderen – strategische adviesraad 

• Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij – Strategische adviesraad

• Technische werkgroep Nutriënten

• SIGMA-plan: klankbordgroep en werkgroepen

• De transitiearena Duurzaam materialenbeheer, Plan C

• Stuurgroep van het Vlaams Materialenprogramma (VMP)

• Overlegplatform Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Huishoudelijke Afvalstoffen 

• Federale Raad Duurzame Ontwikkeling

• Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)

• Technisch Comité voor de flexibele mechanismen

• Renovatiepact: werkgroepen

• Transversale beleidsnota: participatie in werkgroepen en werksessies
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Het verduurzamen van de samenleving via activiteiten gericht naar burgers, 
(lokale) besturen en ondernemingen

Hier zetten we tot en met 2015 activiteiten op vanuit onze netwerkrollen: ‘BBL als 
wegbereider’, ‘BBL als matchmaker’, ‘BBL als incubator’, ‘BBL als innovator’. (zie 4.2) 

Het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen via projecten 
en campagnes beoogt een gedrags- en houdingverandering van het beleid, de 

bedrijfswereld en van bevolkingsgroepen. Vanuit deze acties en campagnes willen we 
bovendien het publieke of politieke debat voeden.

Een bloemlezing van onze resultaten in 2015: 

Energie

Onze projectwerking omtrent het thema energie is de meest omvangrijke met 22 
projecten in 2015. Deze deelwerking focust in hoofdzaak op energiebesparing bij 
particulieren en op het ondersteunen van het klimaatbeleid van steden en gemeenten.

Met het project ‘Ecobouwers’ dragen we sterk bij tot het verkleinen van de ecologische 

voetafdruk van het Vlaamse woningbestand. De website Ecobouwers.be is met 1 
miljoen bezoeken de drukst bezochte Vlaamse website rond duurzaam bouwen. 
Bouwers en verbouwers worden er geïnspireerd door voorbeeldgebouwen en kunnen 
er op het forum terecht met concrete vragen. Met de jaarlijkse ‘Ecobouwers Opendeur’ 
inspireren we toekomstige (ver)bouwers aan de hand van concrete realisaties: 4.500 
geïnteresseerde bezoekers ontdekten meer dan 230 energiezuinige woningen over 
heel België. Door de samenwerking met koplopers uit de bouwsector en met onze 
lidorganisaties actief rond bouwen en wonen (Dialoog, Passiefhuis Platform, VIBE…) 
slagen we er in om zowel de bouwsector als steden en gemeenten versneld te doen 
inzetten op duurzaam bouwen en renoveren.
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Ook door simpele ingrepen kan er in huis heel wat energie bespaard worden. Met 
deze boodschap in het achterhoofd ontwikkelden we in samenwerking met Eandis een 
laagdrempelige informatiesessie over energiebesparing voor particulieren. In 2015 zijn 
er verspreid over Vlaanderen 41 ‘Energiefit-sessies’ georganiseerd. De website topten.

be en de bijhorende app ‘Ecogator’ spelen hier perfect op in. Deze tools geven concreet 
koopadvies aan bij de aankoop van (huishoud)toestellen. Op zoek naar de meest 
energiezuinige frigo, printer, lampen…? Dan ben je bij de website topten.be of de app 
‘Ecogator’ aan het juiste adres. De app werd in 2015 meer dan 3.000 keer gedownload.

Naast projecten omtrent ‘energiebesparing in huis’ zette het energieteam sterk in op 
het versterken van het lokaal klimaatbeleid. De ‘Convenant of Mayors’ is een initiatief 
van de Europese commissie dat zich richt naar lokale besturen, met als doel een 
verlaging van de CO

2
-uitstoot op het hele grondgebied. Ondertussen ondertekenden 

zowat 2 op 3 Vlaamse gemeenten deze convenant. BBL ondersteunde samen met 
partners Ecolife en Zero Emission Solution tientallen gemeentebesturen bij de opmaak 
van hun klimaatplan. Dit resulteerde in meer betrokkenheid van inwoners, bedrijven… 
bij het tot stand komen van die plannen of BBL leverde concrete maatregelen aan voor 
de klimaatplannen. De komende jaren zal BBL en partners ook mee instaan voor de 
kwalitatieve uitvoering van deze klimaatplannen. In totaal werden met meer dan 560 

uren begeleiding aan meer dan 35 lokale besturen aangeboden.

Mobiliteit

De projectwerking mobiliteit zet enerzijds met brede campagnes in op het 

promoten van duurzaam vervoer bij het grote publiek. Anderzijds zet het team met 
concrete projecten naar bedrijven in op het vergroenen van woon-werkverkeer en 

dienstverplaatsingen.

In samenwerking met UNIZO, de Gezinsbond en anderen organiseerden we de 
veertiende editie van de grootste fietscampagne in Vlaanderen: ‘Met Belgerinkel naar 

de Winkel’. Met deze campagne zetten we handelaars en gemeenten aan om het fietsen 
naar de winkel te faciliteren en belonen we burgers die met de fiets of te voet inkopen 
doen. Deze brede campagne liep in 2015 in drie op de vier Vlaamse gemeenten. Uit de 
evaluatie van de campagne blijkt dat 65% van de deelnemende handelaars de klanten 
effectief aanzet om meer te fietsen. Tot 48% van de tienduizenden deelnemende 
klanten geeft aan dat ze effectief vaker de fiets hebben gebruikt naar aanleiding van de 
campagne.

Met het internationaal project ‘Cleaner Car Contracts’ engageerde BBL in 2015 drie van 
de grootste leasebedrijven om werk te maken van een vergroening van het Vlaamse 
bedrijfswagenpark. Samen met BBL vragen de leasebedrijven Vlaamse fleet owners 
om vooruitstrevende doelstellingen te onderschrijven op vlak van het terugdringen 
van de uitstoot van hun bedrijfsvloot. Het consultantbedrijf Deloitte gaf als eerste 
fleetowner het goede voorbeeld. De groep van Cleaner Car Contracts-bedrijven wordt in 
de toekomst uitgebouwd zowel in Vlaanderen als internationaal, in samenwerking met 
Stichting Natuur en Milieu uit Nederland.

Ter ondersteuning van de belangrijke rol die elektrische, gedeelde mobiliteit in de 
toekomst zal spelen, is BBL in 2015 een samenwerking aangegaan met de Belgische 

”Samen met UNIZO en de 
Gezinsbond organiseerden we 
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, 
de grootste fietscampagne van 
Vlaanderen.  
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taxifederatie GTL. Onze gezamenlijke ambitie luidt: “hoe kom je tot de elektrificatie van 

de volledige Vlaamse taxivloot in 2020?”. We gingen van start met een proefproject in 
Antwerpen met 2 elektrische taxi’s. We willen dit model snel verspreiden naar andere 
steden en tegen eind 2016 concrete beleidsaanbevelingen formuleren om versneld onze 
gezamenlijke ambitie te kunnen waarmaken.

Ruimte

Met ons projectwerking omtrent het thema ruimte focussen we vooral op de doelgroep 
steden en gemeenten gezien zij de sleutel in handen hebben om te komen tot meer 
kernversterking.

In 2015 hebben we ingezet op het inspireren van lokale besturen en andere lokale 
woonactoren (OCMW’s…) omtrent ‘gemeenschappelijk en ecologisch wonen’. We 
begeleidden in samenwerking met onze lidorganisatie Samenhuizen vzw vijf 
voorbeeldprojecten waar concepten van kernversterking, samenwonen en duurzaam 

bouwen werden gecombineerd. Deze voorbeeldprojecten werden breed uitgedragen 
op een studiedag met ruim 150 deelnemers. Dankzij een concreet draaiboek kunnen 
geïnteresseerden de komende jaren aan de slag met dit concept in Vlaanderen. 
Ook de barrières werden in kaart gebracht en resulteerde in een rapport met 
beleidsaanbevelingen.

Circulaire economie

De projectwerking grondstoffen richtte haar peilen in 2015 op het aankoopbeleid van 
lokale besturen, als hefboom voor de transitie naar een circulaire economie. 

In samenwerking met partners Plan C, The Shift, VVSG en OVAM startten we het project 
‘De Circulaire Aankopers’. We ondersteunen drie strategische, circulaire aankopen en 
zetten ze in de spotlights als pilootprojecten in Vlaanderen. Samen met de stad Hasselt 
zoeken we naar een circulaire kantoorinrichting van hun toekomstige stadhuis, in 
Kortrijk wil men verlichting als dienst gaan aankopen en Eandis wil nadenken over de 
aankoop van hun duurzame elektrische fietsen voor lokale besturen.

Foto: Dirk Kerstens
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Daarnaast werd een traject opgestart om het aankoopbeleid van de stad Hasselt te 
verduurzamen. In 2015 startten we met een evaluatie van het huidige aankoopbeleid, 
om te komen tot verbeteracties.

BBL trekt sinds 2015 ook aan de kar om vanuit het brede middenveld de circulaire 
economie vorm te geven. Als voorzitter van de werkgroep circulaire economie van het 

Transitienetwerk Middenveld zorgen we voor kruisbestuiving en concrete samenwerking 
tussen diverse initiatieven en organisaties. 

Duurzaam toerisme

BBL is licentiehouder van de internationale keurmerken ‘Blauwe Vlag’ en ‘Groene 

Sleutel’. De Groene Sleutel is een keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische 
bedrijven. Met het behalen van de Groene Sleutel engageert een hotel, meetinglocatie 
en dergelijke zich om op een duurzame manier te werk te gaan. Er wordt zorgvuldig 
omgesprongen met water, energie en afval, zonder toe te geven op vlak van comfort.

115 Vlaamse toeristische bestemmingen ontvingen in december 2015 in Hostel H in 
Hasselt hun Groene Sleutel-erkenning. Het is het tiende jaar dat Bond Beter Leefmilieu 
en Toerisme Vlaanderen de Groene Sleutels uitreiken, het aantal stijgt nog elk jaar. 9 
locaties ontvingen het kwaliteitslabel voor de eerste keer, 5 locaties ontvingen hun 
tiende Groene Sleutel op rij. Intussen bezitten 2.350 toeristische ondernemingen uit 
50 landen het internationale ecolabel ‘Green Key’ omdat ze ecologisch en duurzaam 
ondernemen. De ondernemingen worden jaarlijks gecontroleerd.

Foto: Kasteelhoeve Wange
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Communicatie en marketing

In 2015 zetten we intensief in op de verdere ontwikkeling van een strategische 
communicatiestrategie voor BBL, met als doelstelling om een duidelijker beeld van BBL 
te schetsen en een coherente aanpak uit te zetten van de manier waarop we met BBL 
naar de buitenwereld treden.

Samen met communicatiebureau Choco vernieuwden we onze corporate 
communicatiekanalen. We maakten een aantal inhoudelijke keuzes rond de 
positionering van BBL om verder in te zetten op nieuwe en/of vernieuwde 
communicatiemiddelen, met een sterk accent op online.

De communicatieafdeling van BBL opereert vanuit 3 strategische 
communicatiedoelstellingen:

• Het versterken van het corporate imago bij de verschillende doelgroepen en 
inzetten op de naamsbekendheid van BBL.

• Het binden van doelgroepen aan BBL door het gedrag of de houding ten aanzien 
van de organisatie positief te beïnvloeden. 

• Kennis, attitude en gedrag van de doelgroepen rond prioritaire BBL-thema’s 
vormen en verbeteren.

In de loop van 2016 zal het communicatieteam verder werk maken van een update 
van het communicatieplan in het kader van de nieuwe strategische en operationele 
doelstellingen van de organisatie.

In september 2014 zag onze eerste corporate communicatiestrategie het licht, met het 
doel op een meer coherente manier naar de buitenwereld te treden en projecten en 
campagnes beter in de markt te plaatsen. De strategie bouwt voort op de business-
strategie en beschrijft de merkstrategie en de communicatiekoers voor 2015-2016. 

Dit betekent in concreto dat we in 2015 en 2016 de BBL-website vernieuwen en zwaar 
inzetten op digitale communicatie zoals nieuwsbrieven en sociale media. 

Een bloemlezing van onze resultaten in 2015:
Onze vaste nieuwsbrief, het Milieunieuws, bereikt in totaal 27.447 mensen (31/12/2015). 
Alle nieuwsbrieven van BBL samen bereiken 195.777 mensen (corporate: Milieunieuws, 
Beleidsbabbel, Gemeentebabbel, Bewegingsbabbel; Projecten: Belgerinkel, Ecobouwers, 
Energiejacht, Mobimix, Topten).

Via onze social media geven we verscheidene doelgroepen continu informatie over BBL, 
milieuthema’s en ons netwerk. Het bereik van de socialmediakanalen van BBL geeft 
volgende cijfers:

• 4.058 likes op Facebook, met een gemiddeld bereik van 1.500 personen per bericht

• De BBL-Twitter, waarop we inspelen op de meest actuele onderwerpen, heeft 3.002 

volgers. Onze tweetende medewerkers hebben in totaal meer dan 2.000 volgers.

Onze corporate website www.bondbeterleefmilieu.be, waar alle informatie over ons 
netwerk en over natuur- en milieugerelateerde dossiers te vinden is, kreeg in 2015 ruim 

190.000 bezoeken te verwerken.
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2.4 Onze interne en bestuurlijke organisatie 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de wijze waarop het secretariaat van de 
organisatie is georganiseerd. Dit in relatie tot de bestuursorganen van de vzw. Tot slot 
schetsen we ook onze governance-aspecten. 

Het secretariaat van BBL: 5 teams met professionals en vrijwilligers, 
managementteam en directie

Het secretariaat van BBL is gevestigd in Brussel. 

Een 33-tal medewerkers is actief binnen een van volgende 5 teams: 

• Team ‘netwerk’, gericht op het versterken, verenigingen of vertegenwoordigen 
van organisaties. In 2015 bestond het team uit 3,8 VTE. Hun activiteiten kostten 
238.000 EUR. Hun inkomsten kwamen uit subsidies, lidgelden, giften en projecten 
(sponsoring en partnerships bedrijven, verkoop, subsidies en opdrachten).

• Team ‘beleid’, gericht op het vooruit stuwen van het beleid van overheid. In 
2015 bestond het team uit 5,7 VTE. Hun activiteiten kostten 467.000 EUR. Hun 
inkomsten kwamen uit subsidies, lidgelden, giften en projecten (sponsoring van en 
partnerships met bedrijven, verkoop, subsidies en overheidsopdrachten).

• Team ‘projecten’, gericht op het verduurzamen van de samenleving via activiteiten 
gericht naar burgers, (lokale) besturen en ondernemingen. In 2015 bestond het 
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team uit 10,13 VTE. Hun activiteiten kostten 1.342.000 EUR. Hun inkomsten kwamen 
uit subsidies en projecten (sponsoring en partnerships bedrijven, verkoop, 
subsidies lokale besturen en overheidsopdrachten).

• Team ‘communicatie en marketing’. In 2015 bestond het team uit 3,7 VTE.  De 
kosten van hun activiteiten zijn gedeeltelijk mee verrekend in de kosten van 
de andere teams. Hun eigen (corporate) activiteiten kostten 145.500 EUR. Hun 
inkomsten kwamen uit overhead van projecten en projectfinanciering (sponsoring 
en partnerships bedrijven, verkoop, subsidies en opdrachten).

• Ondersteunend team ‘algemene zaken, administratie en financiën’.  In 2015 
bestond het team uit 3,5 VTE. Hun activiteiten kostten 178.400 EUR. Hun inkomsten 
kwamen uit overhead van projecten, subsidies en lidgelden.  

De activiteiten in het jaarplan 2017 die uitwerking geven aan de strategische en 
operationele doelen van het beleidsplan 2017-2021, komen meestal teamoverschrijdend 
tot stand. 

Een 10-tal vaste of wisselende vrijwilligers en stagiairs ondersteunt de medewerkers.

Elk team heeft een coördinator. De coördinatoren maken deel uit van het 
managementteam, dat elke maandagochtend samenkomt en de coördinatie van de 
dagelijkse activiteiten regelt. 

Twee van de coördinatoren vormen samen de directie: de algemeen directeur en de 
zakelijk directeur. De directie treedt gezamenlijk op voor de aan hen gedelegeerde 
bevoegdheden. 

 

De vzw en zijn mensen

• 35 medewerkers en 10 vrijwilligers in 5 teams met dagelijkse afstemming

• 5-koppig managementteam en 2-koppige directie komt wekelijks samen

• 19 bestuurders vergaderen tweemaandelijks

• 170 afgevaardigden van de leden vormen de algemene vergadering die zesmaandelijks 
samenkomt

>

“Werken bij BBL betekent deel uitmaken van een dynamisch team van gemotiveerde collega’s in een flexibele 

en innovatieve werkomgeving. Als netwerkmedewerker kom ik dagelijks in contact met interessante spelers uit 

het middenveld en krijg ik de kans mij te verdiepen in maatschappelijk relevante thema’s. Het is motiverend 

en uitdagend om met tal van stakeholders te bouwen aan een duurzame 

toekomst.”

Laurien Spruyt, netwerkmedewerker Bond Beter Leefmilieu 
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Een sterke delegatie van bevoegdheden naar de directie

Er is een sterke delegatie van de operationele bevoegdheden naar de directie van 
de organisatie. De directeur en de coördinator ‘algemene zaken, administratie en 
financiën’ kunnen BBL statutair en buiten rechte vertegenwoordigen via het orgaan van 

vertegenwoordiging. 

Ze zijn bevoegd voor het benoemen en ontslaan van personeel, het afsluiten van 
overeenkomsten met externe consultants, financiële verrichtingen met bank- en 
kredietinstellingen, het indienen van bezwaarschriften en de handtekeningbevoegdheid 
bij het afsluiten van overeenkomsten (tot een bepaalde financiële bovengrens) die ter 
bekrachtiging worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Daarnaast omvatten de 
bevoegdheden van het orgaan van vertegenwoordiging eveneens alle handelingen van 
dagelijks bestuur.

De leden van het orgaan van vertegenwoordiging worden bij publicatie in het Belgisch 
Staatsblad aangesteld. 

Bron: De meeste recente samenstelling van het Orgaan van Vertegenwoordiging staat 
op www.bblv.be/page.php/6. 

Een raad van bestuur die waakt over en stuurt op de strategische en 
operationele doelen 

De raad van bestuur is de eerste ‘sparring partner’ van secretariaat en directie. De raad 
komt 6 keer per jaar samen en waakt over en stuurt de uitvoering van de strategische 
doelen van de vereniging. De raad controleert en stimuleert ook het dagelijks 
management van de vereniging, georganiseerd in het orgaan van vertegenwoordiging. 

De raad van bestuur wordt driejaarlijks verkozen door de leden van de algemene 
vergadering. De raad is evenwichtig samengesteld: qua verhouding tussen mannen en 
vrouwen, tussen lokale en landelijke leden en tussen door verenigingen voorgedragen 
en onafhankelijke bestuurders. 

Het bestuur telt maximum 19 leden. Twee derde van de bestuurders worden benoemd 
op basis van voordrachten door onze verenigingen. Een derde van de raad bestaat uit 
onafhankelijke bestuurders, uit wier midden ook de voorzitter wordt verkozen. 

Vertrouwen krijgen en vertrouwen geven

“BBL is binnen de social-profit-wereld een trekker als het gaat over corporate governance. ‘Vertrouwen krijgen 

en vertrouwen geven’ is het bestuurlijk motto binnen BBL. ‘Vertrouwen dat overigens elke dag opnieuw 

verdiend dient te worden’. Zaken als het ‘vier-ogen-principe’ en ‘scheiding van bestuurlijke en uitvoerende 

functies’ zijn gemeengoed op BBL. Op basis van dit bestuurlijk model kan een 

complexe, veelzijdige organisatie als BBL op een democratische en effectieve 

manier worden geleid.”

Vera Dua, voorzitter BBL 



beleidsplan 2017-2021 40

De bestuurders treden collectief op als college. Individuele bestuurders hebben in 
principe geen specifieke interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

BBL definieert onafhankelijkheid van bestuurders tweeledig: het betreft bestuurders die 
niet uit naam van een lidvereniging zetelen en omwille van hun specifieke expertise 
(inhoudelijk, financieel/fiscaal, juridisch) worden opgenomen. Verder dienen de 
bestuursfuncties van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester politiek 
onafhankelijk te zijn. 

De meeste recente samenstelling van de raad van bestuur van BBL:  
www.bblv.be/page.php/6. 

Een algemene vergadering die de langetermijnkoers van de vereniging vastlegt 

Twee keer per jaar, in maart en oktober, komt de algemene vergadering samen. Die 
heeft de bevoegdheden zoals omschreven in de vzw-wet van 2002. 

De 170 afgevaardigden van onze leden bepalen de grote lijnen van de werking van Bond 
Beter Leefmilieu. Ze spreken zich uit over de jaarplanning, de begroting, het financieel 
verslag en de toetreding van nieuwe leden. 

Overzicht leden algemene vergadering: www.bblv.be/page.php/11B. 
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BBL als netwerk BBL als federatie

• Meer dan 300 organisaties (verenigingen, 
stichtingen en vennootschappen), al dan niet lid 

van BBL

• Ad-hoc- of kernactiviteiten op vlak van natuur 

en milieu of op het snijvlak van één of meer 

maatschappelijke thema’s die de transitiedoelen 
kunnen bevorderen

• Niet-formele en inhoudgedreven interactie zowel 
voor leden als niet-leden

• Activiteiten hebben identificeerbare link met BBL

• Verschillende rollen van BBL: 

• BBL als wegbereider

• BBL als contactlegger tussen actoren

• BBL als incubator 

• BBL als innovator

• BBL als federatie

• 173 organisaties (verenigingen, stichtingen en 
vennootschappen) die lid zijn van BBL

• Een of meerdere kernactiviteiten op vlak van 
natuur en milieu of op het snijvlak van één of meer 

maatschappelijke thema’s die de transitiedoelen 
kunnen bevorderen

• Formele en niet enkel inhoudgedreven interactie 
met enkel de leden van BBL:

• bestuurlijk

• inhoudelijke spreekbuis namens de leden

• ondersteuningsbeleid van organisaties en hun 
management

• officiële vertegenwoordiging bij overheden en 
sociaal overleg

• activiteiten hebben identificeerbare link met 
BBL

Activiteiten Bestuurlijke organisatie

• Het versterken, verenigingen of vertegenwoordigen 
van verenigingen

• Het beleid van de overheid vooruit stuwen

• Het verduurzamen van de samenleving via 
activiteiten gericht naar burgers, (lokale) besturen 

en ondernemingen

• Communicatie en marketing

• De werking ‘algemene zaken, administratie en 
financiën’ biedt ondersteunende diensten.

• Interne organisatie:

• 35 medewerkers in vijf teams

• managementteam

• directie

• Bestuurlijke organisatie

• raad van bestuur

• algemene vergadering

• orgaan van vertegenwoordiging

• Corporate governance

• functiescheiding

• vier-ogen-principe

• gebruiksregels

Samenvatting hoofdstuk 2
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3. Onze positionering 
in 2017-2021 
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De samenleving van de toekomst

Onze visie op 2050: gezonde leefomgeving en minimale milieuhinder

In 2012 hebben we samen met onze leden een langetermijnvisie Vlaamse 
Milieubeweging voor 2050 en concrete doelen voor 2020 ontwikkeld. Het is een 
dynamisch kader, dat stelselmatig verder kan aangepast worden en mee kan evolueren 
in de tijd.

In 2050 is de leefomgeving gezond en de milieuhinder tot een minimum beperkt. 

De fossiele economie ligt achter ons. We hebben de overgang gemaakt naar een 
hernieuwbare, circulaire economie: die is noodzakelijk om ons welvaartspeil en de 
sociale bescherming van de vorige eeuw door te zetten in deze eeuw. Deze economie 
laat ook toe dat anderen nu en in de toekomst een goed leven leiden. Ze beschermt 
de open ruimte, de ecosystemen en de soortenrijkdom in en buiten Vlaanderen. In die 
zin staat ze voor een nieuw evenwicht tussen mens en natuur, waarin de verschillende 
systemen in interactie staan met elkaar, binnen de grenzen van ons ecosysteem (zie 
figuur, bron: European Environmental Agency).

In 2013 en 2014 hebben we deze langetermijnvisie vertaald in een organisatie-eigen 
visie en bijgestuurde missie: 

Een dergelijke duurzame samenleving, die de basis legt voor het goede leven, 

draait op een volledig hernieuwbare, circulaire economie. Volledig hernieuwbaar, 
omdat enkel zon, wind, water, aardwarmte of de mens voortdurend schone energie 
leveren. Circulair, omdat hulpbronnen schaars zijn en hun gebruik het milieu 

BBL wil de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te wegen op het 
milieu, de natuur of onze gezondheid.>
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belast. Concreet betekent die hernieuwbare, circulaire economie zeker 95% minder 
broeikasgassen en 90% minder grondstoffengebruik in Europa. Enkel wanneer de 
deelsystemen binnen de draagkracht van de ecosystemen en binnen de grenzen van de 
socio-economische systemen blijven, kan een duurzame samenleving tot stand komen.

2014 & 2015: een kantelpunt?

De duurzame toekomst komt steeds dichterbij. Het voorbije jaar konden we een aantal 
belangrijke kantelpunten zien. Een kantelpunt, dat is een beslissend moment dat 
onze samenleving omgooit: de overstap van ‘business as usual’ naar duurzaam en 

hernieuwbaar is niet meer te stoppen. Zo werd er in 2014 en 2015 wereldwijd meer 
geïnvesteerd in productiecapaciteit voor hernieuwbare energie dan voor fossiele 
energie zoals steenkool, gas of olie. 

Dat wil zeggen dat alvast de energieproductie een kantelpunt in de transitie bereikte. 
De investeringen in hernieuwbare oplossingen zijn intussen dominant, ondanks het feit 
dat fossiele brandstoffen meer dan de helft goedkoper werden. Het klimaatakkoord van 

Parijs bezegelde de politieke wil om werk te maken van de vergroening in een globaal 
geldend, juridisch bindend akkoord. Nu overheden de klimaatopwarming ruim onder 
de 2 graden willen houden met het doel 1,5 graad te bereiken, zal die transitie naar 

een hernieuwbare, circulaire economie zich het komend decennium snel doorzetten 

in andere sectoren. Ook in transport, het gebouwenpark of het productgebruik zullen 
hernieuwbare en circulaire oplossingen de komende tien jaar dominant worden.

Megatrends die de transitie beïnvloeden

De overgang naar een groene economie zal de komende jaren zowel versneld als 

geremd worden door enkele belangrijke megatrends. Deze trends spelen zich af op een 
internationale schaal, maar hebben een grote invloed op de transitie in Vlaanderen. De 
digitalisering en verdere automatisering laat zowel nieuwe dienstverlening toe zoals 
(autonome) vervoersdiensten of vraagsturing in het energiesysteem, als nieuwe relaties 
en waardecreatie, denk aan de P2P-economie. In onze inhoudelijke oriëntering houden 
we er ten volle rekening mee. 

De klimaatverandering zal zich de komende jaren steeds sterker laten voelen. Tegelijk 
zal de energietransitie leiden tot een verschuiving van inkomsten en macht van 
olieproducerende naar consumerende landen. De instabiliteit die beide veroorzaken en 
de mogelijke massamigratie die eruit voortkomt, zetten de samenleving onder druk. 
Acute schaarste van bepaalde hulpbronnen ten slotte kan leiden tot prijsschokken die 
de noodzaak aan de transitie zullen onderstrepen, maar mogelijk ook bemoeilijken. 
Bijvoorbeeld doordat de publieke opinie teruggrijpt naar de zekerheden of het 
prijsvoordeel die de gekende, maar achterhaalde fossiele hulpbronnen bieden. In 
het uitzetten van een strategie voor het versnellen van transitie naar een duurzame 
samenleving, moeten we dus zo goed als mogelijk rekening houden met deze 
megatrends.

”De duurzame toekomst komt 
steeds dichterbij. Het voorbije 
jaar zagen we een aantal 
belangrijke kantelpunten: de 
overstap van ‘business as usual’ 
naar duurzaam is niet meer te 
stoppen.
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3.1 Onze thema's: 
voeding, grondstoffen, energie, ruimte en mobiliteit

In 2015 hebben we de thema’s waarop we focussen voor de periode 2017-2021 verder 
vormgegeven. We deden dit op basis van de voornoemde langetermijndoelstelling, 
de megatrends, de maatschappelijke context en de rollen en mogelijkheden van 
BBL. In Vlaanderen onderscheiden we vijf cruciale thema’s die een transitie moeten 

doormaken om de duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire 
economie vorm te geven. 

Het gaat hier om energie, voeding, grondstoffen, ruimte en mobiliteit: de voorziening 
en het gebruik daarvan moet helemaal anders. We moeten de transitie versnellen 
naar respectievelijk 100% hernieuwbare energie, duurzame voedingsproductie en 
consumptie, een circulaire economie, een open ruimte met sterke kernen en een 
nieuw mobiliteitssysteem. Hieronder beschrijven we het doel van de 5 transities op die 
domeinen en zo het werkveld van BBL.

Bron: SOER 2015 online: eea.europa.eu/soer
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Voeding  
voor de toekomst

Dat wil zeggen:

Dat agro-ecologie, kwaliteit en eerlijke prijzen richting geven aan de landbouw. De 
consumptie van dierlijke eiwitten en de veestapel moeten met minimum de helft 
afnemen, zowel vanuit gezondheids- als milieuoogpunt. De resterende emissies van de 
veestapel zullen dan bijna alle broeikasgasemissies zijn die in 2050 nog in Vlaanderen 
mogen vrijkomen. Deze transitie doet ook de milieudruk van de landbouw op de 
bodem-, water- en luchtkwaliteit significant dalen.  

De kwaliteit van en eerlijke prijzen voor landbouw- en voedingsproducten komen op 
de voorgrond. Duidelijke en eenduidige informatie over wat duurzame en gezonde 

voeding is, is gegarandeerd. Daarnaast moet er voor iedereen een ruim en betaalbaar 
aanbod van die duurzame voeding zijn. Zowel in de winkel als op restaurant of in 
de grootkeuken van zorginstelling, school of bedrijfskantine. Het zal dus vaker over 
plantaardige producten gaan die in de regio geproduceerd zijn - of als dat niet kan - 
milieuvriendelijk getransporteerd zijn. De voedselverspilling is tot het minimum herleid. 

Zowel de keuzes van de consument, de beslissingen van de voedingssector als de 
opstelling van de (lokale) overheid, moeten die transitie vaart geven.

Zo pakken we dit aan in 2017-2021:

We willen in de eerste plaats via partnerschappen met organisaties uit het middenveld 
de voeding- en distributiesector en de (lokale) overheid mobiliseren voor de transitie. 
Onze acties leiden ertoe dat consumenten steeds meer kiezen voor een duurzaam 

voedselpatroon aan een faire prijs. Dat doen we door ervoor te zorgen dat duurzame 
voedingsproducten ruim beschikbaar, duidelijk herkenbaar en betaalbaar zijn. 

Zowel de (lokale) overheid als de voeding- en distributiesector spelen daarin een 

bepalende rol. De overheid kan haar communicatie over voeding stroomlijnen en via 
fiscale en andere stimuli duurzame voeding betaalbaar maken. De (grote) spelers in 
de voedingsketen kunnen werken aan een ruim en kwalitatief aanbod, promotie en 
informatie. We zorgen ervoor dat succesvolle acties en constructieve voorstellen van 
andere middenveldorganisaties vanuit de overheid en het bedrijfsleven de wind in de 
rug krijgen.

Wij zetten ook in op het vastleggen van adequate normering om de milieu- en 
biodiversiteitsimpact van de landbouw verder te laten dalen. Daarnaast maken 
we samen met anderen werk van een nieuwe voedingscultuur. Kernbegrippen 
zijn authenticiteit, kwaliteit en vakmanschap, lokale identiteit en duurzaamheid. 
We brengen positieve verhalen, inspirerende voorbeelden. We zorgen dat lokale 

initiatieven rond duurzame voeding zich verder verspreiden. Tegelijk brengen we ook 
de uitwassen van het klassiek landbouw- en voedselmodel voor het voetlicht. 
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Grondstoffen  
voor de toekomst

Dat wil zeggen:

Een circulaire economie met slimme, gesloten biologische en technische kringlopen, 
die een totaal andere omgang met producten voorstaat. Deze komt in de plaats van 
de wegwerpeconomie van productie, consumptie en afval. Daarbij gaat Vlaanderen zo 
efficiënt mogelijk om met schaarse hulpbronnen. Doel: de grondstoffenconsumptie met 
90% omlaag brengen. 

Om dit te realiseren, moet die kringloopeconomie snel vorm krijgen. Dat betekent 
niet alleen zo goed als alles recycleren. De productkenmerken en de gebruiksfase 

van producten wordt helemaal anders. De nood aan producten daalt, ze gaan langer 
mee, zijn herstelbaar, demonteerbaar en niet giftig. Sommige producten zijn slim 
of functioneren autonoom. Steeds vaker zijn ze ingeschakeld in netwerken die de 
functionaliteit naar een hoger niveau tillen. Denk aan zelfrijdende voertuigen of het 
‘internet of things’ met de 4de industriële revolutie. Actieve burgers gebruiken ze in 
de diensten- en deeleconomie. De (basis)diensten die producten leveren blijven ruim 
toegankelijk, zelfs als sommige grondstoffen erg schaars worden.

Zo pakken we dit aan in 2017-2021:

Wij leggen een andere klemtoon dan de meeste spelers in de circulaire economie. We 
beperken ons niet tot het einde van de keten, de betere verwerking en recyclage van 
afval, maar focussen vooral op de vormgeving en het gebruik van producten. 

We willen de functionele economie, deelsystemen, slimme producten en netwerken, 
herstel en hergebruik mee helpen uitbouwen en lokaal verankeren. We bewegen 
ons dicht bij de gebruiker en zoeken naar de opschaling van die diensteneconomie. 
Functionele diensten zoals autodelen zijn daardoor ruim beschikbaar in de buurt en 
betaalbaar. Bij de promotie van die functionele diensten zoeken we uitdrukkelijk 
de samenwerking met middenveldorganisaties, gemeentes en de OVAM. Wij nemen 
daarbij de rol op van trekker, ideeënfabriek en matchmaker tussen de verschillende 
organisaties. 

Samen met overheden willen we ook het anders aankopen promoten. Door circulair aan 
te kopen stimuleren overheden een duurzamer aanbod van bedrijven. Door de grote 
aankoopvolumes bij overheden hebben ze een sterke hefboomfunctie.

Om het begin van de keten goed te krijgen, wegen we op het productbeleid. Producten 
moeten niet enkel kwalitatief beter worden ontworpen, maar moeten ook eenvoudiger 
te herstellen of aan te passen zijn. We willen ook dat de garantietermijn omhoog gaat 
en dat producten niet toxisch zijn. De gebruiker krijgt duidelijke informatie over de 
milieu- en energiekenmerken. 

We zullen werken aan een eerlijk speelveld voor de circulaire economie waarbij ook 
de milieukosten van producten en diensten worden doorgerekend. Subsidies voor 
economische activiteiten die niet in dit nieuwe model passen, moeten verdwijnen.  

”Een circulaire economie 
komt in de plaats van de 
wegwerpeconomie. 
Doel: de grondstoffenconsumptie 
met 90% doen dalen.
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Energie  
voor de toekomst

Dat wil zeggen:

Dat het energiesysteem in 2050 zorgt voor zekere, betaalbare, veilige en duurzaam geproduceerde 
energie uit 100% hernieuwbare bronnen. Mede daardoor kunnen de broeikasgasemissies in 
Vlaanderen met 95% dalen. 

Alle energieverbruik in gebouwen, transport, landbouw en industrie komt uit die hernieuwbare 

bronnen. Hernieuwbare elektriciteit en groene warmte dekken de energievraag. De inzet 
van biomassa wordt daarbij beperkt tot een hoeveelheid die duurzaam beschikbaar is. 
Om dat mogelijk te maken, moet de totale energievraag sterk worden teruggebracht door 
energiebesparing en efficiëntiewinsten in alle sectoren. Ze moet ook slimmer gestuurd worden, 
waarbij lokale productie en consumptie beter in evenwicht komen en opslag efficiënt wordt 
ingezet. 

Zo pakken we dit aan in 2017-2021:

We focussen op de energieproductie en het verbruik van gezinnen. Diepgaande en collectieve 
renovaties van het gebouwenpark zijn cruciaal om de energievraag in Vlaanderen terug te 
dringen. We slechten de drempels voor energiezuinig (ver)bouwen door samenwerking met 
andere actoren in en buiten de sector. We sturen daarbij aan op een sterk overheidsbeleid en 
normering van de energieprestaties van alle gebouwen. 

Energierenovaties van woningen en wijken grijpen we meteen ook aan om de energieproductie 
te verduurzamen door de installatie van hernieuwbare energie. We trekken aan de kar van 
(gedeelde) zon bij particulieren en wind in handen van burgers. 

We werken actief samen met bedrijven die inzetten op energiebesparing, energierenovaties 
en lage-energiewoningen. We zetten de kennisuitwisseling en visie-opbouw verder met 
sleutelspelers in de transitie zoals de netbeheerders. Tegenover de belanghebbenden bij het 
fossiele of nucleaire energiesysteem brengen we zo een grote groep van voorlopers samen die de 
kernuitstap voor 2025 mee mogelijk maken.

100% hernieuwbare energievoorziening is slechts mogelijk als flexibele productie en consumptie 

van energie in evenwicht komen. Daarvoor hebben we nood aan een langetermijnvisie, een 
transitie die alle sectoren waarin het energieverbruik plaatsvindt betrekt en ingrijpende 
veranderingen in de werking van het energiesysteem. We schuiven in nauw overleg met 
beleidsmakers oplossingen naar voren over het optimaal evenwicht tussen vraagsturing en 

energieopslag, uitbouw van de netten en bijkomende capaciteit om een snelle en kostenefficiënte 
transitie mogelijk te maken. We creëren ook mee de goede randvoorwaarden voor de groei van 
decentrale productie van hernieuwbare energie door burgers, bedrijven en coöperatieven. Daarbij 
belichten we ook de verschillende stappen om tot een flexibeler vraagbeheer te komen. We 
zetten in deze beleidsperiode belangrijke stappen in de hervorming van de normering, prikkels en 
infrastructuur om tot een doorbraak te komen in vraagsturing, opslag en nieuwe energiediensten 
voor huishoudens. Bij de financiering van het energiebeleid ijveren we ervoor dat energiezuinig en 
flexibel energiegedrag wordt beloond. Cruciaal is een rechtvaardige verdeling van de factuur voor 

de benodigde investeringen en ondersteuning van de nieuwe energie-infrastructuur. 

”We gaan voor zekere, 
betaalbare en veilige 
energie uit 100% 
hernieuwbare bronnen.
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Ruimte  
voor de toekomst

Dat wil zeggen:

Dat Vlaanderen evolueert naar een open en stedelijke regio waarin een 
lobbenstadmodel van multifunctionele stads- en dorpskernen, met het duurzaam 
vervoersnetwerk als ruggengraat, de basis vormt. Deze lobbenstad wordt doorsneden 
door groene, blauwe en gele netwerken. In Vlaanderen zal de (bijkomende) behoefte 
aan wonen, werken en winkelen zoveel mogelijk gerealiseerd worden in of tegen de 
kernen van steden en gemeenten. 

We gaan met zijn allen compacter wonen in groene, leefbare wijken die instaan voor 
de eigen energievraag, bereikbaar zijn met duurzame vervoersmodi en de uitbouw 
van de functionele en deeleconomie faciliteren. De nabijheid en verwevenheid van alle 
functies zijn samen met het medegebruik en de aanpasbaarheid cruciaal. Ze beperken 
het (versnipperde) ruimtegebruik en de nood aan verplaatsingen en verhogen de 
levenskwaliteit en sociale dynamiek.

Zo pakken we dit aan in 2017-2021:

Samen met onze stakeholders ijveren we voor wonen, werken en winkelen in of 

aansluitend bij bestaande kernen. We werken aan de realisatie van voorbeeldprojecten 
en andere initiatieven die de vier andere transities lokaal waarmaken. Dit betekent 
energiezuinige (gedeelde) gebouwen met eigen hernieuwbare productie, zacht, 
gedeeld en elektrisch vervoer, een maximale uitbouw van functionele dienstverlening 
en duurzame voedselvoorziening. Zulke nieuwe investeringen en projecten zijn een 
voorafspiegeling en concretisering in de kernen van de volledig hernieuwbare, circulaire 
economie.

We streven zowel op Vlaams als lokaal niveau naar een beleidskader, instrumenten 

én een praktijk die kwalitatieve inbreiding en kernversterking aanmoedigen en een 
halt toeroepen aan het verder aansnijden van de open ruimte. We manifesteren ons 
nadrukkelijk in dit maatschappelijk debat en verrijken dit vanuit milieuperspectief. 
Verder zoeken we naar aanknopingspunten om ook op het terrein concrete zaken 
in beweging te brengen. We zetten de samenwerking met de bouwsector voort en 
inspireren ook andere spelers over nieuwe woonvormen en vastgoedontwikkelingen 
zoals verenigingen van notarissen en de bankensector. We treden blijvend op tegen 
projecten en ontwikkelingen die ingaan tegen kernversterking en het behoud van 
kwalitatieve open ruimte.

”We gaan met zijn allen 
compacter wonen in groene, 
leefbare wijken.
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Mobiliteit  
voor de toekomst

Dat wil zeggen:

Dat de mobiliteitsvraag en de files in 2050 verminderd zijn door vraagsturing en de 
betere ruimtelijke ordening met bundeling van activiteiten in levendige kernen. Het 
energieverbruik en de vervuiling is sterk teruggebracht door de overgang naar zacht, 

gedeeld of elektrisch vervoer aangedreven door 100% hernieuwbare energie. 

Het aantal benodigde voertuigen en grondstoffenverbruik is eveneens afgenomen door 
de uitbreiding van mobiliteitsdiensten. In de stads- en dorpskernen krijgen andere 
functies in geval van conflict (ruimtelijk) voorrang op de vervoersdiensten. Schadelijke 
emissies, geluidshinder en verkeersslachtoffers behoren tot het verleden. Toch beschikt 
iedereen over een betaalbaar aanbod aan mobiliteitsdiensten om te geraken waar hij of 
zij moet zijn.

Zo pakken we dit aan in 2017-2021:

We werken vanuit een nieuwe visie voor het mobiliteitssysteem aan concrete 
doorbraken in het huidige systeem. De opkomst van zelfrijdende, elektrische 

voertuigen is niet alleen een zegen omdat dat de milieu-impact van transport kan 
verminderen. De elektrificatie laat toe dat alle vervoersmiddelen aangedreven 
worden door hernieuwbare energie en de uitlaatemissies naar nul gaan. Maar dit is 
mogelijk ook een vloek, omdat zo het aantal verplaatsingen nog kan stijgen omdat 
nieuwe groepen beroep doen op de autonome mobiliteit. De elektrificatie zal ook 
de verhoudingen en verschillen tussen privaat en openbaar vervoer aantasten. Wij 
schuiven een visie naar voren die maximale milieuwinst koppelt aan economische 

baten en een ruime maar gestuurde toegang tot mobiliteitsdiensten. Daarbij 
ontwikkelen we ook een positief toekomstbeeld voor het openbaar vervoer.

Een volledige internalisering van alle externe kosten voor alle vervoersmodi is 
cruciaal maar niet voldoende voor de transitie. We zetten samen met relevante 
maatschappelijke spelers zoals het bedrijfsleven en academici de overheid aan om het 
grootste knelpunt weg te werken: de subsidiëring van woon-werkverkeer, in de eerste 
plaats via het stelsel van bedrijfswagens. We pleiten voor een slimme kilometerheffing 

voor alle wegtransport en een voldoende hoge CO
2
-heffing voor lucht- en scheepvaart. 

We zetten samen met onze Europese partners ook in op Europese normering van 

voertuigen en ijveren in Vlaanderen voor een ondersteunend beleid voor elektrisch 

en gedeeld vervoer. Daarbij hebben we oog voor de gezondheidsimpact van transport 
en werken samen met gezondheids- en consumentenorganisaties aan duurzame 
oplossingen. We ondersteunen het werk van andere organisaties om het beleid pro 

voetgangers en fietsers te versterken.

”We maken de overstap naar 
zacht, gedeeld of elektrisch 
vervoer.

Foto: Forian Klauer
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3.2. Van vijf thema'’s naar de duurzame samenleving

Vijf transities versterken elkaar 

De transities op deze vijf fundamentele domeinen grijpen op elkaar in en maken 
de vergroening van de economie mogelijk. Meer zelfs: elk van de vijf thema’s moet 

vooruitgang boeken om de andere te laten slagen. Zo kan de energietransitie de 
klimaatverandering niet voorkomen als de landbouwtransitie achterblijft. En bemoeilijkt 
een slechte ruimtelijke ordening de andere transities. Vergroening kan niet herleid 
worden tot één of twee transities. 

Het laatste thema, dat wij vanuit milieuoogpunt prioritair achten voor Vlaanderen, 
illustreert dit treffend. De mobiliteitstransitie brengt het beste samen van de 
veranderingen in de omgang met ruimte, energie en grondstoffen. Daarnaast legt deze 
transitie nog eigen accenten om de schade en economische nadelen van de huidige 
ontsporing in de mobiliteitsvraag ongedaan te maken.

Alle beleid moet de 5 transities ondersteunen

In alle beleid dat remmend of faciliterend kan inwerken op de transities, moeten we de 
doelgerichtheid naar een hernieuwbare, circulaire economie inbouwen. Dat betekent dat 
onder andere het wetenschaps-, innovatie-, handels-, financieel en bancair, fiscaal, 

sociaal, industrieel en ondernemingsbeleid de transitie moeten faciliteren. Wij zullen ons 
ook op die domeinen begeven om die doelgerichtheid te bepleiten.

Sleutel voor de transitie ligt vaak op het lokale niveau

Het lokale niveau speelt een sleutelrol in de transitie. De toekomstgerichte praktijken 
rond energievoorziening, ruimtelijke ordening, voedingsproductie, functionele diensten 
of gedeeld en zacht vervoer zijn allen lokaal ingebed. Het is zelfs een kenmerk van de 
volledig hernieuwbare, circulaire economie dat ze decentraal wordt aangestuurd vanuit 
de beslissingen van duizenden burgers, ondernemingen en lokale organisaties. 

In die zin kan een geïntegreerde lokale doorvertaling van de vijf cruciale transities vroeg 
het verschil maken. Wij zetten bijgevolg actief in op het informeren en inspireren van 
lokale organisaties en gemeenten, en willen leren uit experimenten en lokaal verworven 
kennis.

Nood aan maatschappijbeeld dat hernieuwbare, circulaire economie ondersteunt

Door investeringen uit het verleden, gewoontes of regels zijn veel maatschappelijke 
spelers gebonden aan de huidige gang van zaken. Om voldoende maatschappelijke 
energie te mobiliseren is er nood aan aantrekkelijke toekomstbeelden, voordelen voor 

de koplopers en stimuli die op alle motivaties van mensen ingrijpen en aansluiting 
zoeken bij dominante normen en waarden. 

Er is nood aan een omgeving waarin de oplossingen duidelijk zijn, binnen het bereik 
van iedereen, gepromoot worden zowel door de communicatie van overheden als 
ondernemingen en deel uitmaken van een breed gedeelde opvatting over de weg 

vooruit. Wij zetten sterk in op dat maatschappijbeeld zodat de transitie voldoende 
kritische massa achter zich krijgt. 
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De milieukwaliteit kan verder verbeteren

Ten slotte zijn verontreiniging van lucht, bodem, water en lawaai- en geurhinder 
- kort samengevat de omgevingskwaliteit - een blijvende bekommernis van de 
milieubeweging. in 2015 haalden we overal in België de Europese normen voor fijnstof. 
Toch is de lucht die we ademen nog niet gezond te noemen. Ook vandaag sterven in 
ons land elk jaar 10.000 mensen vroegtijdig ten gevolge van fijnstof. De luchtkwaliteit 
verbetert te traag. De Vlaamse bodem is sterk vervuild door stikstof en fosfaat. De 
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater scoort nog altijd zeer ondermaats in 
Europees perspectief. Hier blijft onze aandacht naartoe gaan. 

De vijf beschreven transities zullen een positieve impact hebben op de milieukwaliteit. 
Maar waar er niet voldoende vooruitgang geboekt wordt, zullen we ook met specifieke 
initiatieven en acties de overheid aanmoedigen om sneller resultaat te behalen. 
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3.3 Onze vier doelgroepen: burgers, bedrijven, 
overheden en maatschappelijke organisaties

Het versnellen van een transitie is een complex samenspel van een aantal 
maatschappelijke, economische en politieke processen. Daarom onderbouwen we onze 
voorgestelde oplossingen op de volgende wijzen: 

• door barrières en kansen inzake regelgeving te duiden (‘regime’)

bv. een elektriciteitsbevoorrading gebaseerd op hernieuwbare, decentrale 
productie vergt een intelligent distributienetwerk dat veel investeringen en 
faciliterende regelgeving nodig heeft;

• door vernieuwende praktijken aan te reiken en op te schalen (‘niches’), 

bv. de betaalbaarheid - maar ook het draagvlak voor - decentrale, 
hernieuwbare elektriciteitsproductiesites stijgt naarmate burgers ‘prosument’  
(= investeerder, maar ook afnemer van de geproduceerde stroom) worden;

• door globale evoluties, oplossingen en trends te vertalen naar een Vlaamse of 

lokale context (‘landschap’), 

bv. Vlaanderen kan leren uit de proefopstellingen in het buitenland 
inzake de lokale opslag (in batterijen van elektrische wagens of in 
energieopslagsystemen) van hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit.

Ook het netwerk van BBL (zie 2.2) situeert zich doorheen deze drie schaalniveaus 
(regime, niches, landschap). De strategie van BBL om met dat netwerk verandering 
teweeg te brengen, vertaalt zich dan ook in het continu werken op deze drie niveaus 
naar onze verschillende doelgroepen.

Afhankelijk van de transitie-uitdaging en de voorgestelde oplossing richten we ons op 
burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties of verenigingen. We 
benaderen onze doelgroepen op een diverse wijze: we kunnen zowel ‘voor hen werken’ 
als ‘met hen samenwerken’.  
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Hoe we in interactie treden met onze doelgroepen

We bouwen volgende interacties op met onze doelgroepen:

Burgers Bedrijven

Via onder meer onze acties en petities mikken we op 
geëngageerde, bezorgde burgers die een mening 
hebben of ideeën formuleren over de manier waarop we 
een duurzame samenleving kunnen organiseren.

We ontwikkelen campagnes (bv. Ecobouwers) en andere 
activiteiten zodat burgers actoren van verandering 
kunnen zijn in hun omgeving (thuis, wijk, gemeente, 
regio) of via hun bezigheden (wonen, werken, vrije tijd). 

Via informatie en campagnes richten we ons op ‘early 

adopters’- consumenten: zij zijn wegbereiders en dus 
cruciaal om vernieuwende producten en diensten te 
laten doorbreken in de markt (bv. autodelen, duurzaam 
bouwen en wonen).

Via dialoog en overleg met bedrijven en hun 

sectororganisaties kaarten we onze transitie-
uitdagingen aan en sturen we aan op strategische 
beslissingen inzake verduurzaming van producten 
en diensten (bv. Fisch - innovatiestructuur duurzame 
chemie). We hanteren een open benadering naar alle 
sectoren.

We bouwen ook aan eigen netwerken met 
koploperbedrijven (bv. Energy Saving Pionieers) of 
dragen actief bij tot externe netwerken (bv. The Shift).

We leveren advies en diensten gericht op het versterken 

van het verduurzamen van de kernactiviteiten van 
privaatrechtelijke (bv. Bostoen) en publiekrechtelijke 
(bv. Infrax, Eandis en Limburg.net) ondernemingen.

We geven via onze projecten (bv. elektrisch aangedreven 
taxivoertuigen) en campagnes (bv. Ecobouwers) 
bedrijven een zetje om hun producten en diensten 

breder in de markt te zetten. 

Overheden Maatschappelijke  
organisaties of verenigingen

We richten ons op (boven)lokale, Vlaamse, federale en 

Europese overheden en hun instellingen.

We gaan met hen in interactie op hun vraag (via 
gestructureerd of ad-hoc-overleg en/of advisering) of 
we nemen zelf initiatief naar hen toe. 

We beschouwen overheden en hun beleidsmakers als 
gesprekspartner: we reiken hen oplossingen aan voor 
het bereiken van transitiedoelen die BBL voorstelt, we 
stuwen hun beleidsagenda actief vooruit en helpen hen 
om richtinggevende keuzes te maken in de samenleving.

Speciale aandacht gaat uit naar het bestuursniveau in 

steden en gemeenten. Zij zijn steeds meer de motor 
van lokale transitie. Met hen gaan we diverse vormen 
van interactie aan: van het leveren van diensten (bv. 
de opmaak van klimaatplannen) over het co-creatief 
ontwikkelen van oplossingen op maat (bv. samenhuizen 
en kernversterking bevorderen) tot en met campagnes 
op grote schaal (bv. gedragsverandering inzake energie 
en mobiliteit). 

Maatschappelijke organisaties en verenigingen zijn in 
hoofdzaak missiegedreven. 

We richten ons tot leden in ons netwerk: dit zijn 
natuur- en milieuverenigingen en andere organisaties 
die werken rond milieugerelateerde maatschappelijke 
uitdagingen. Deze verenigingen zetten we via onze 
activiteiten ertoe aan hun kaders, vrijwilligers en leden 
te enthousiasmeren rond duurzaamheidsthema’s.

We gaan ook actief in interactie met en zoeken 
samenwerking met verenigingen die geen lid zijn van 
ons netwerk: het gaat in dat geval om maatschappelijke 
actoren die cruciaal zijn voor de realisatie van 
bepaalde transities (bv. armoedeverenigingen bij de 
energietransitie, welzijnsorganisaties bij kernversterking, 
consumentenverenigingen en gezondheidsorganisaties 
bij mobiliteit).



beleidsplan 2017-2021 55

Wat we wensen te bereiken met of via onze doelgroepen

We kunnen in onze activiteiten bij zowel burgers, bedrijven, overheden als verenigingen 
de volgende zes rollen opnemen:

1. BBL voedt het publieke debat. We voeden het maatschappelijk debat en 
positioneren zo de milieubeweging. Via dossiers, communicatiewerk en opinie 
stippelen we de transitie naar een volledig hernieuwbare, circulaire economie uit.

2. BBL spoort maatschappelijke vernieuwing op en draagt ze uit. Proef- of 
icoonprojecten zetten we in de kijker of schalen we op. Hiermee illustreren we dat 
de transitie naar een volledig hernieuwbare, circulaire economie mogelijk is.

3. BBL creëert vraag en draagvlak voor groene oplossingen. We versterken de markt 
voor groene oplossingen. De voorlopers die hierop inzetten, krijgen zo (financiële) 
ademruimte en kunnen investeren in schaalvergroting. Dat leidt tot milieuwinst en 
dalende prijzen voor groene oplossingen. 

4. BBL informeert, verenigt en versterkt voorlopers. Door ons samen met 
duurzame voorlopers achter een gedeelde visie op de transitie naar een volledig 
hernieuwbare, circulaire economie te scharen en samen deze belangen te 
behartigen, verwezenlijken we maatschappelijke impact.

5. BBL port achterblijvers aan waar nodig. We zorgen dat de impact van 
milieuvervuilende praktijken, producten en systemen daalt door inzet van de 
actieve burger en overheid. 

6. BBL realiseert legale en structurele doorbraken. We werken aan veranderingen 
in het wetgevend kader en in de fiscale sturing door de overheid om de transitie 
te versnellen. We helpen de verschillende deelsystemen (energie, landbouw, 
ruimtelijke ordening, materialengebruik en mobiliteit) kantelen zodat de volledig 
hernieuwbare, circulaire economie vorm krijgt.

Elk van de zes rollen kan in min of meerdere mate bij elke van de doelgroepen worden 
toegepast. 
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3.4 Onze aanpak: methoden, communicatie en marketing 

Onze methoden

We beogen via al onze activiteiten een (blijvende) maatschappelijke impact te realiseren. De methodes die we hanteren 
worden bepaald door het domein van de transitie-uitdaging (zie 3.1), de doelgroep(en) cruciaal om deze uitdaging aan te 
gaan (zie 3.3) en de specifieke rollen die we op deze doelgroep wensen los te laten (zie 3.3).

We zetten een brede mix aan methodes in.

Het type van activiteiten dat we inzetten, de toegevoegde waarde ervan en de succesfactoren die de impact ervan 
bepalen, wordt weergegeven in deze matrix. 

Hoe werkt maatschappelijke verandering?

Maatschappelijke verandering tot stand brengen vanuit een of meerdere transitie-uitdagingen is een complexe 

materie. We willen ook hier een lerende organisatie zijn, die in staat is vooraf na te gaan hoe een interventie 

tot verandering of de beoogde resultaten kan leiden. Zo hoort er achter ieder concreet plan van aanpak een 

‘hypothese’ te zitten over hoe een interventie tot verandering gaat leiden. Zo’n logica is ook nodig voor 

gerichte monitoring en evaluatie. We moeten beter dan ooit leren formuleren hoe en waarom onze activiteiten 

(interventies) gaan leiden tot de beoogde resultaten op korte termijn en effecten op langere termijn.

Methode en doelgroep Toegevoegde waarde Succesfactoren

Adviseren en overleggen 
(overheden)
bv. advies- en overlegorganen
bv. ad-hoc-besprekingen met 
overheden
bv. tussenkomsten commissies 
parlement

- Structurele impact realiseren m.b.t. 
transitiedoelen
- Gunstige overheidsregels afdwingen

- Politiek inzicht opbouwen
- Onderhandelingsvaardigheid
- Netwerkmogelijkheden creëren
- Gedragen zijn door onze achterban 
van verenigingen
- Gedegen woordvoerderschap pers
- Heldere communicatie

Adviesverlening 
(bedrijven)
bv. Limburg.net 
bv. Infrax
bv. Eandis
bv. Bostoen

- Inhoudelijke kennisoverdracht
- Bereik en impact bij hun 
klantengroepen
- Realisatie MVO 2.0 (transitiestreven)

- Adviesvaardigheden
- Sterke en relevante inhoud opbouwen 
en aanbrengen
- Kennis sector, bedrijven, diensten en 
markt opbouwen en aanbrengen
- Mogelijkheden creëren voor ons 
netwerk

Coalitievorming 

(bedrijven, burgers, maatschappelijke 
verenigingen)
bv. Energy Saving Pionieers
bv. Klimaatcoalitie

- Structurele impact realiseren m.b.t. 
transitiedoelen
- Relaties uitbouwen met actoren
- Mogelijkheid tot afdwingen van 
gunstige overheidsregels

- Excellent netwerk opzetten
- Sterke en realistische (beleids)doelen 
uitzetten 
- Organisatieskills verwerven
- Gedegen woordvoerderschap pers
- Heldere communicatie



beleidsplan 2017-2021 57

Methode en doelgroep Toegevoegde waarde Succesfactoren

Publiekscampagnes gericht op 
gedragsverandering

(burgers, maatschappelijke 
verenigingen en organisaties)
bv. Ecobouwers

- Structurele impact realiseren m.b.t. 
transitiedoelen
- Merkwaarde & omzet genereren
- Gedragsverandering bij burgers/
consumenten
- Mogelijkheid tot afdwingen van 
gunstige overheidsinterventie

- Sterke en realistische (beleids)doelen 
uitzetten
- Uitrol merk BBL en merkassociaties 
mogelijk maken
- Mogelijkheden creëren voor ons 
netwerk
- Uitbouw van BBL-community-
database 
- Sterke marketing & dito communicatie

Communicatiecampagnes om 
businessmodellen in de markt zetten 

(burgers, maatschappelijke 
verenigingen en organisaties)
bv. promotie autodeelsystemen i.s.m. 
Autodelen.net
bv. bekendmaking crowdfundingmodel 
De Landgenoten cvba

- Structurele impact realiseren m.b.t. 
transitiedoelen
- Sociale innovaties met ‘go to market’-
dimensie initiëren

- Marktpotentieel realiseren
- Kennis sector, bedrijven, diensten en 
markt verwerven
- Mogelijkheid tot uitvoeren 
haalbaarheidsstudie ‘concept’ en 
uitwerken ‘businessmodel’
- Mogelijkheden creëren voor onze 
achterban van verenigingen

Multipliceerbare en opschaalbare 
experimenten en trajecten 
(burgers, overheden, maatschappelijke 
verenigingen en organisaties)
bv. Gemeenschappelijk eco-wonen in 
Vlaanderen

- Potentie aantonen van structurele 
impact m.b.t. transitiedoelen
- Maatschappelijke innovaties met ‘go 
to society’ en/of ‘go to market’ in de 
vitrine plaatsen

- Markt- en/of maatschappelijk 
potentieel kunnen realiseren
- Kennis sector, bedrijven, diensten 
en markt en/of kennis actoren en 
structuren opbouwen en vertalen
- Mogelijkheid tot uitvoeren 
haalbaarheidsstudie ‘concept’ en 
uitwerken ‘businessmodel’
- Mogelijkheden creëren voor onze 
achterban van verenigingen 

Labeling en keurmerken 

(ondernemingen)
bv. Groene Sleutel
bv. Blauwe Vlag

- Betrouwbaar label/keurmerk voor 
bedrijven en consumenten
- Transparantie over milieuprestaties 
realiseren

- Kennis sector, bedrijven, diensten en 
markt
- Communicatie (website)
- (Secundaire) uitrol merk BBL en 
merkassociaties

Participatietrajecten 

(overheden, burgers, maatschappelijke 
verenigingen en organisaties)
bv. burgers betrekken bij de opmaak 
van gemeentelijke klimaatplannen
bv. burgerparticipatie verhogen via 
aandeelhouderschap windturbines

- Structurele impact realiseren m.b.t. 
transitiedoelen
- Vergroten van draagvlak voor 
duurzame oplossingen 
- Gedragsverandering bij burgers/
consumenten

- Kennisparticipatie
- Contacten met overheden, 
uiteenlopende organisaties
- Kennis over specifieke 
transitiethema’s
- Kennisdeling van de uitdagingen op 
lokaal en bovenlokaal niveau
- Mogelijkheden creëren voor onze 
achterban en verenigingen
- Communicatie en doorstroming 
aanbod naar klanten

Lerende netwerken

(ondernemingen, overheden, 
maatschappelijke verenigingen en 
organisaties)
bv. dienstenplatform steden en 
gemeenten
bv. intervisie 
communicatiemedewerkers

- Inhoudelijke kennisoverdracht en 
kennisdeling
- Ontdekken oplossingen voor gedeelde 
noden
- Optimaliseren processen, producten 
en diensten

- Kennis over modereren en 
organiseren lerende netwerken
- Kennis van individuele noden en 
uitdagingen organisaties/overheden/
ondernemingen
- Communicatietools voor 
ondersteuning
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Thema's Doelgroepen

• Voeding (efficiënte en doordachte omgang met 
hulpbronnen in de landbouw en een aantrekkelijk 
en ruim aanbod aan duurzame voeding)

• Grondstoffen - circulaire economie (uitbouw 
en lokaal verankeren van functionele economie, 
deelsystemen, herstel en hergebruik)

• Energie (in woningen)

• Ruimte (wonen, werken en winkelen in of 
aansluitend bij bestaande kernen)

• Mobiliteit (doorbreken nieuw mobiliteitssysteem, 
terugdringen van schadelijke emissies, dalen van 
verplaatsingen)

• Burgers (geëngageerde, bezorgde burgers; actoren 
van verandering in hun omgeving of via hun 
bezigheden; ‘early adopters’-consumenten)

• Bedrijfsleven (bedrijven en hun sectororganisaties; 
netwerken met koploperbedrijven; versterken 
en verduurzamen van de kernactiviteiten van 
privaatrechtelijke ondernemingen)

• Overheden (lokaal, Vlaams, federaal en Europa; 
ad-hoc-overleg en/of advisering; gesprekspartner 
voor bereiken transitiedoelen; aandacht voor 
bestuursniveau steden en gemeenten)

• Maatschappelijke verenigingen en organisaties 

(missiegedreven; leden in ons netwerk; interactie 
en samenwerking met verenigingen buiten ons 
netwerk) 

Rollen Methoden

• Het publieke debat voeden 

• Maatschappelijke vernieuwing opsporen en 
uitdragen

• Vraag en draagvlak creëren voor groene 
oplossingen 

• Voorlopers versterken 

• Achterblijvers aanporren

• Legale en structurele doorbraken realiseren

• Adviseren en overleggen

• Adviesverlening

• Publiekscampagnes

• Communicatieacties om businessmodellen in de 
markt te zetten 

• Participatietrajecten

• Labeling producten en diensten

• Multipliceerbare en opschaalbare experimenten en 

trajecten

• Coalitievorming

• Lerende netwerken

Samenvatting hoofdstuk 3
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4. Strategische en 
operationele doelstellingen 
2017-2021
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Hoe kwamen we tot deze doelen?

In september en oktober van 2015 formuleerden 6 multidisciplinaire klankbordgroepen 
op basis van onze positionering 2017-2021 (thema’s, doelgroepen, rollen en methoden, 
zie hoofdstuk 5) een 80-tal beleidsuitdagingen voor BBL. 

Deze beleidsuitdagingen werden via de ‘eliminatie, prioritering en clustering’ 
omgevormd tot een ontwerp van een strategisch kader, dat vervolgens werd besproken 
en bijgestuurd door de leden van de algemene vergadering (oktober 2015) en raad van 
bestuur (december 2015). 

Dit alles resulteerde in voorliggend strategisch kader voor 2017-2021. Het kader bevat 
4 Strategische Doelen en 13 onderliggende Operationele Doelen. De doelen zijn een 
duidelijke stap in de evolutie van een BBL die keuzes maakt en speerpunten formuleert, 
en zo beschikt over een intern kompas voor de komende vijf jaar. Een kompas dat focus 
en richting aangeeft. 

De strategische en operationele doelen zijn uitdagend voor ons netwerk, onze leden, 
onze bestuurders en ons professioneel team. Ze betekenen geen tabula rasa voor BBL. 
We willen immers voortbouwen op 45 jaar werking en ervaring van onze organisatie. 
We nemen mee wat goed gewerkt heeft de voorbije jaren en tegelijkertijd spelen 
we concreet in op onze aangepaste positionering, zowel wat betreft de inhoud als de 
governance-structuur. We gaan hierbij uit van onze huidige sterktes, maar zijn ons er 
tegelijk van bewust dat leren en groeien ook een deel van ons verhaal zijn.

De strategische en operationele doelen zijn coherent en samenhangend. Het zijn 
functionele clusters. Ze staan niet op zichzelf en dienen elkaar in vele gevallen te 
versterken. Dit geldt eveneens voor de tientallen activiteiten die de doelen concrete 
uitwerking geven.

Onze activiteiten

Het geheel van onze activiteiten - die uitwerking geven aan de strategische en 
operationele doelen - komt in vele gevallen niet tot stand vanuit een 1-op-1-relatie (één 
thema, één doelgroep, één methode). Ze zijn multi-georiënteerd. 

Onze activiteiten: 

• betrekken diverse relevante actoren: overheden, burgers, maatschappelijke 
organisaties en ondernemingen (multi-actor), en/of 

• sturen op verschillende niveaus, van Europees tot bovenlokaal (multi-level), en/of 

• stemmen af op verschillende domeinen: energie, ruimte, voeding, mobiliteit, 
circulaire economie (multi-domein), en/of 

• koppelen langetermijnvisie  aan kortetermijnacties (multi-termijn), en/of 

• zetten in op vernieuwing (innovatie) én op verbetering (optimalisatie).

De strategische en operationele doelen tot stand brengen vereist een bijsturing van de 
wijze waarop BBL zijn activiteiten organiseert en coördineert op het secretariaat:

• Het managementteam bewaakt de samenhang met alle SD’s en OD’s van het 
beleidsplan. 
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Europa en vervuilende (diesel)wagens: Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu en Kom op tegen Kanker slaan de 
handen in elkaar 

In het najaar van 2015 betrapten de Amerikaanse autoriteiten de groep Volkswagen op ‘sjoemelsoftware’ in 

zijn dieselmotoren. Daarmee konden testen die de uitstoot van de wagens moesten meten, vervalst worden. 

‘Dieselgate’ bracht het imago van het bedrijf stevige schade toe.

Het schandaal bracht in Europa het debat in versnelling over het al dan niet verstrengen van de uitstootnomen 

en de wijze waarop deze bij nieuwe wagens worden getest (van labotesten naar testen op de weg).

Einde oktober sloegen Test-Aankoop/Test-Achats, Bond Beter Leefmilieu en Kom op tegen Kanker de handen in 

elkaar (multi-actor) rond dieselgate en besloten initiatieven op te zetten voor eerlijke en propere wagens. Ze 

formuleerden tal van voorstellen naar de Europese raad van de ministers van Leefmilieu (via de gewestministers 

in België) en de Belgische Europarlementsleden (multi-level).

We wezen erop dat uit tests van onder andere Test-Aankoop al jaren blijkt dat er grote verschillen zijn 

tussen de officiële cijfers die autoconstructeurs meegeven en de reële uitstoot van de verschillende emissies 

(o.a. NOx en CO
2
), en dit niet alleen bij Volkswagen maar bij alle merken. De gevolgen voor het milieu, de 

gezondheidseffecten, maar ook de schending van consumentenrechten brachten we onderbouwd naar buiten 

(multi-domein).

We formuleerden voorstellen op korte termijn voor meer realistische testomstandigheden waardoor de reële 

uitstoot van NOx (stikstofoxiden) beter werd benaderd (optimalisatie in de praktijk). We ijverden voor fiscale 

maatregelen die dieselwagens zouden ontraden en op korte termijn de omslag naar voertuigen op aardgas 

of benzinevoertuigen versnellen. We presenteerden scenario’s gericht op een gestage elektrificatie van het 

wagenpark (innovatie), waardoor de band tussen transport en 

fossiele brandstoffen wordt doorgeknipt op een termijn van enkele 

decennia (multi-termijn).

• Voor de uitvoering van elke OD wordt er een coördinator uit het vijfkoppig 
managementteam verantwoordelijk gesteld.

• De activiteiten die tot stand komen onder elke OD zijn vanaf nu in principe 
teamoverschrijdend. Een medewerker uit het team ‘x’ coördineert de projecten 
binnen deze OD en wordt daarbij ondersteund door één of meerdere medewerkers 
uit team ‘x’, ‘y’ of ‘z’. 

De operationele doelen kunnen op een drie manieren uitgewerkt worden:

• of ze zijn recurrent voor de periode 2017-2021, wat betekent dat de uitwerking 
ervan tijdens de beleidsperiode een gelijkaardig patroon kent;

• of ze worden opgebouwd over een tijdslijn, wat toelaat om bijvoorbeeld 
de opbouw van kennis en inzichten in jaar 1 (en volgende) te vertalen in de 
activiteiten van de resterende jaren van de beleidsperiode;

• Of ze zijn niet of beperkt voorspelbaar. Dit geldt vooral voor de doelen die inspelen 
op variabele en door de tijd veranderende beleidsagenda’s van overheden. Bij 
deze operationele doelstellingen zullen we vooral onze interventiekeuzes goed 
omschrijven en deze aan de hand van voorbeelden (uit het jaar 2015) illustreren.
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Strategische Doelstelling 1

BBL versnelt met zijn netwerk de transities naar een 
duurzame samenleving en heeft daarvoor de nodige 
kennis, competenties en middelen met hen opgebouwd 

In 2021 is ons netwerk in staat om met tal van actoren in de samenleving initiatieven op 
te zetten die de transitie naar een duurzame samenleving versnellen. Dit alles binnen 
een dynamische maatschappelijke (sociale, economische, politieke, demografische, 
culturele, enzovoort) context. We bouwden met het netwerk de nodige kennis, 
competenties en middelen op om dit te realiseren.

Ons netwerk is gegroeid: naast de klassieke natuur- en milieuverenigingen maken 
ook meer organisaties die werken rond andere milieugerelateerde maatschappelijke 
uitdagingen deel uit van het BBL-netwerk.

Met de opgebouwde kennis kan het netwerk zich eigentijds en professioneel 
organiseren. Bovendien vinden de organisaties beter aansluiting bij meer 
doelgroepen, zijn ze mee met de nieuwste trends en thema’s, opereren ze vanuit 
een breed maatschappelijk perspectief en maken ze gebruik van een variatie aan 
financieringsmethodes. 

OD 1.1 BBL en zijn netwerk delen een actuele visie over de noodzakelijke 
transities naar een duurzame samenleving en de wijze waarop we die willen 
bereiken 

In 2021 gaan BBL en tientallen organisaties en leden uit het netwerk moeiteloos aan de 
slag met de vijf transities ‘energie, ruimte, mobiliteit, voeding en circulaire economie’. 
We zetten complementaire activiteiten op die richting krijgen vanuit een strategie 
die is aangepast aan de veranderende maatschappelijke context. We zijn in staat om 
internationale trends en tendensen en ook de uitdagingen hier in Vlaanderen optimaal 
en impactgericht te vertalen in onze werking. 
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Eerste jaar (2017): 
We definiëren de noodzakelijke transities en hun opportuniteiten voor ons netwerk in 
Vlaanderen. We verrichten daartoe studiewerk en organiseren focus- en expertgroepen 
over transitiedoelen (op het vlak van voeding en landbouw, energie, mobiliteit, ruimte 
en/of circulaire economie) en maken op basis daarvan een update voor de periode 2017-
2021 van de gezamenlijke visiebepaling ‘langetermijnvisie 2050’. Zo zoeken we naar 
een gezamenlijke strategie vanuit de complementariteit van ons netwerk.

Tweede jaar (2018): 
De opgedane kennis en inzichten delen en internaliseren we bij een grotere groep 
van organisaties en hun kaders binnen het netwerk. Dit doen we onder meer via de 
organisatie van studiedagen, lerende netwerken en lezingen, waarbij we organisaties 
en hun vrijwilligers/kaders enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan binnen 
hun werking. 

Volgende drie jaren (2019, 2020, 2021): 
We zetten verder in op de kennisdeling en internalisering, telkens actualiseren we 
noodzakelijke transities op basis van de resultaten en ervaringen van BBL en de 
organisaties uit ons netwerk. Dit doen we door studiedagen en lezingen te organiseren, 
en lerende netwerken op te zetten.

Indicatoren en streefwaarden:
• Vanaf 2018 integreren minstens 10 leden van het netwerk duidelijk de gedeelde 

strategie rond de transitie(s) die nauw aansluit(en) bij hun visie en missie, binnen 
hun werking. 

• Tijdens de beleidsperiode komen er daar elk jaar 2 organisaties bij.

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• De beleidscoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• Een medewerker uit het team ‘netwerk’, die de projecten binnen deze OD 
coördineert en daarbij ondersteund wordt door het team ‘beleid’ (studiewerk, 
inhoudelijke input, aanbrengen netwerk).

De langetermijnvisie is ons concrete kompas

“Mijn team kijkt uit naar de update in 2017 van onze langetermijnvisie uit 2012. Het heeft BBL en onze leden een 

concreet kompas aangereikt, waarmee we ons nu nog steeds kunnen oriënteren. We weten dat Vlaanderen zijn 

klimaat- en energiedoelstellingen kan halen door in te zetten op noodzakelijke transities als energie, ruimte, 

mobiliteit, voeding en circulaire economie. En we leren ook steeds beter zien 

welke onze concrete bijdrage vanuit het maatschappelijk middenveld is.”

Mathias Bienstman, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu 
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OD 1.2 BBL verbreedt en vergroot de competenties en expertise van de 
organisaties binnen het netwerk door kennisuitwisseling op basis van 
praktijkervaring en toegankelijke dienstverlening

In 2021 is ons netwerk zichtbaar geprofessionaliseerd. De nodige competenties 
en expertise zijn opgebouwd om met impactvolle activiteiten in te spelen op 
maatschappelijke uitdagingen. We zijn een lerend netwerk dat kennisdeling centraal 
stelt. De organisaties hebben een hoger probleemoplossend vermogen en er tekenen 
zich significant stijgende leercurves af binnen en tussen de organisaties in ons netwerk. 
Enkel zo kunnen we onze activiteiten impactvol laten inwerken op de noodzakelijke 
transities.

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
Een doordacht communicatie- en marketingbeleid, efficiënt management en een 

duurzaam financieel beleid, vrijwilligers- en personeelsbeleid blijven belangrijke 
randvoorwaarden voor het opzetten van een succesvolle werking door alle organisaties 
binnen ons netwerk. 

De grote complementariteit en variatie binnen ons netwerk laat ons toe initiatieven te 
nemen die vertrekken vanuit praktijkervaring. We scheppen daarom mogelijkheden 
voor de uitwisseling van ervaringen en peer-to-peer intervisie. De conclusies hiervan 
maken we op een toegankelijke wijze beschikbaar voor ons netwerk. We plannen deze 
initiatieven in op basis van de kansen en barrières die we binnen ons netwerk zien om 
meer doortastend te werk te gaan rond het versnellen van transities. 

BBL biedt zijn kennis en nieuwe evoluties rond deze onderwerpen laagdrempelig 
aan voor organisaties binnen het netwerk: op het online informatiegedeelte voor de 
organisaties binnen ons netwerk stellen we deze kennis ter beschikking. De nieuwsbrief 
naar deze groep van organisaties brengt hen op de hoogte van de meest recente 
evoluties en nieuws over deze onderwerpen.

Door onze ervaring te delen, worden we allen sterker

“Onze sector bevat een schat aan kennis en ervaring over communicatie en marketing. Het is hoog tijd dat 

we die samenbrengen én delen. Dat gaat ons allemaal zoveel sterker maken. 

Reikhalzend kijk ik ernaar uit om bij te leren van mijn collega’s.”

Joris Gansemans, diensthoofd communicatie Natuurpunt
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Indicatoren en streefwaarden:
• De behandelde onderwerpen binnen ons netwerk worden jaarlijks duidelijk 

specifieker en vertrekken steeds vanuit kennisdeling, lerend netwerken en/of het 
verhogen van het probleemoplossend vermogen.

• Minstens drie vierde van de deelnemende organisaties past de opgedane kennis en 
inzichten toe in de eigen organisatie: via follow-up van elk van de trajecten gaan 
we kwalitatief na of en hoe de opgedane kennis en inzichten zijn vertaald bij de 
organisaties in ons netwerk. 

• Minstens tien organisaties delen op minstens twee uitwisselingsmomenten per jaar 
hun kennis over communicatie- en marketingbeleid, efficiënt management of een 
duurzaam financieel, vrijwilligers- en personeelsbeleid met andere organisaties.  

• Het informatiegedeelte voor organisaties binnen ons netwerk op de BBL-website 
kent minstens 1.500 paginaweergaven per jaar.

• De nieuwsbrief met informatie voor organisaties binnen ons netwerk wordt 
geopend door gemiddeld minstens 150 personen per editie.

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• Een manager uit het team ‘netwerk’, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

deze OD.

• Een medewerker uit het team ‘netwerk’, die de projecten binnen deze OD 
coördineert  en daarbij ondersteund wordt door medewerkers uit het team 
‘communicatie’ en de algemeen directeur.
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OD 1.3 BBL zet zijn netwerk aan om de transitievraagstukken vanuit 
maatschappelijke innovatie en met meer ondernemerschap aan te pakken

In 2021 zijn innoveren en ondernemen omarmd door de organisaties in ons netwerk. 
Ze zetten in op het verkennen van nieuwe horizonten. Ze durven over bestaande 
muurtjes kijken en voelen zich zo gesterkt om bestaande en nieuwe maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken waarvoor de oplossingen in vele gevallen niet voor het 
grijpen liggen. Ons netwerk gaat vlot om met kennisopbouw, kritische analyse, nieuwe 
strategieën, concepten en businessmodellen. Bestaande routines en vertrouwde 
methodes zijn overstegen. Trial and error, nieuwe concepten en methodes deden 
hun intrede in de werking van de organisaties in ons netwerk, werden experimenteel 
uitgerold en opgeschaald indien succesvol. 

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
Om succesvol te innoveren zijn nieuwe kennis, competenties en praktijkervaring nodig, 
zodat ‘taaie transitievraagstukken’ via weldoordachte activiteiten kunnen worden 
aangepakt. Dit kunnen we niet op eigen kracht. Gespecialiseerde organisaties (zoals de 
Sociale Innovatiefabriek) en kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten) staan ons 
netwerk bij en leveren kennis en inzichten aan om dit alles te onderbouwen. 

Ondernemen betekent vooral inzetten op initiatieven die de ‘goesting’ om te 
ondernemen aanwakkeren bij organisaties. Het is niet de bedoeling dat organisaties 
in ons netwerk bedrijven worden die economische risico’s gaan nemen, wel dat ze 
zich de ‘cultuur van ondernemend denken en handelen’ eigen maken. Dat gaat over 
initiatief nemen en niet bij de pakken blijven zitten, inhoudelijke risico’s durven nemen, 
experimenten opzetten, aanvaarden dat twee tot drie maal falen de sleutel is tot een 

Belangrijke maatschappelijke uitdagingen kennen geen simpele oplossingen

“In ons land noemen we het ‘belangrijke maatschappelijke uitdagingen’. Over het Kanaal spreekt men van 

‘wicked problems’. En onze noorderburen houden het op ‘taaie vraagstukken’. Welke naam je ze ook geeft, 

uitdagingen als armoede, klimaatverandering of vereenzaming zijn inderdaad groots, belangrijk én moeilijk op 

te lossen. Ze zijn hardnekkig en complex. Er zijn geen simpele oplossingen voor en ze kunnen niet aangepakt 

worden met een eenvoudige wetswijziging, subsidie of louter goede wil. Kenmerkend voor deze uitdagingen is 

immers dat ze vastgeroest zitten in bepaalde patronen en denkwijzen.” 

“Er zijn in Vlaanderen gelukkig veel experimenten van sociale innovatoren - burgers, bedrijven, verenigingen - 

die erin slagen om op een creatieve manier om te gaan met deze interdependente en muli-layered uitdagingen. 

BBL en zijn netwerk behoort tot deze kopgroep. Het is de missie van de Sociale 

Innovatiefabriek om deze doelstelling van BBL te ondersteunen”.

Kaat Peeters, directeur Sociale Innovatiefabriek
Foto (c) Frank Toussaint
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nieuwe succesvolle werking. En indien succesvolle vermarkting - commercialisatie - 
mogelijk is, wordt dit niet uit de weg gegaan. Ook hier worden we bijgestaan door 
externe partners, aanjagers en kansengevers (bv. MakeSense). 

We leggen in een voorbereidende fase de methodes vast om in ons netwerk 
maatschappelijke innovatie en ondernemerschap te verbeteren. Op basis hiervan 
starten we met de uitbouw van projecten samen met een aantal organisaties binnen 
ons netwerk. De resultaten van deze projecten gebruiken we om ons netwerk te 
inspireren, zodat ze zelf met maatschappelijke innovatie en meer ondernemerschap aan 
de slag gaan. Vanuit de resultaten en evaluatie kunnen we jaarlijks nieuwe projecten 
beter richting succes begeleiden. We passen de opgebouwde expertise eveneens toe 
binnen de werking van BBL (OD 1.3, OD 4.1, OD 4.3).

Indicatoren en streefwaarden:
• We zetten jaarlijks met minstens 2 leden van ons netwerk een experiment op dat 

duidelijk vertrekt vanuit maatschappelijke innovatie. De resultaten en voordelen 
hiervan worden gemeten en gebruikt in kennisuitwisseling binnen het netwerk (OD 
1.2) en binnen BBL (OD 1.3, OD 1.4 of OD 4.3).

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• Een medewerker uit het team ‘netwerk’, die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van deze OD.

• Een medewerker uit het team ‘netwerk’, die de projecten binnen deze OD 
coördineert en daarbij ondersteund wordt door medewerkers uit het team 
‘netwerk’ (bv. bij het begeleiden van organisaties uit het netwerk) en uit het team 
‘projecten’ (bv. bij het opzetten van sociaal innovatieve activiteiten).

MakeSense: experimenteel de slag met maatschappelijke innovatie

“Ik ben ondertussen al enkele jaren actief bij MakeSense, een internationaal netwerk dat de impact van sociale 

ondernemers wil versnellen door ze te verbinden met supercoole individuen, die hen met raad en daad willen 

bijstaan.  In 100 steden hebben we al 1.177 organisaties ondersteund en zo 23.000 mensen bij elkaar gebracht. 

Samen werken ze aan oplossingen voor heel concrete uitdagingen, die hopelijk kunnen resulteren in een 

duurzaam economisch model: een product dat of een dienst die in de markt kan worden gezet en zo jobs met 

een maatschappelijke meerwaarde creëert.” 

“Ik wil in de periode 2017-2021 de uitdagende aanpak van MakeSense koppelen aan organisaties binnen het 

netwerk van BBL. Ik ben ervan overtuigd dat hier mooie dingen gaan uitkomen. Samen ontwikkelen we concrete 

oplossingen om het klimaatprobleem aan te pakken, gezonde voeding voor 

meer mensen ter beschikking te stellen of de vergroening van onze economie te 

stimuleren.” 

Elien Sohier, netwerkmedewerker en projectmanager Bond Beter Leefmilieu
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OD 1.4 BBL biedt zijn netwerk toegang tot meer en gevarieerde 
financieringsbronnen en -methodes 

In 2021 is de financieringsmix van ons netwerk versterkt. We trekken nieuwe 
investeerders aan, we delen kennis over nieuwe financieringsmethodes en leiden 
onze organisaties naar bestaande financieringsfondsen. We hebben ook nieuwe 
mogelijkheden en richtingen voor financiële diversificatie binnen ons netwerk 
gevonden. Organisaties in ons netwerk voelen zich gesterkt door de nieuwe 
opportuniteiten om transitie-uitdagingen aan te pakken.

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
We bieden de komende vijf jaar ondersteuningstrajecten inzake financiële diversificatie 
aan: workshops, individuele begeleidingen, collectieve trajecten.

We werken de komende jaren aan de verdere uitbouw van en het aantrekken van 
nieuwe private investeerders voor de stichting Be Planet als fondsenwervend platform 
voor onze sector: de stichting beoogt het lanceren van projectoproepen, lokale en 
regionale crowdfunding-initiatieven (250.000 EUR per jaar). BBL is sinds medio 2015 een 
van de drie hoofdaandeelhouders van deze Belgische stichting.  

Be Planet: een nieuwe stichting die BBL en zijn leden zuurstof geeft

“In 2015 zijn we - als grootste partner - toegetreden tot Be Planet, een nieuwe stichting van openbaar nut. Het 

doel: innovatieve acties die zich richten op het leefmilieu en uitgaan van een positieve aanpak ondersteunen. 

Om dat te realiseren, zamelen we met Be Planet privéfondsen in. Daarvoor richt Be Planet zich op personen die 

op directe en positieve wijze willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. We rekenen 

erop dat in de periode 2017-2021 de stichting voor BBL en zijn netwerk een 

belangrijke middelenverstrekker zal zijn.”

Rudy Van Halle, marketingverantwoordelijke Bond Beter Leefmilieu

VOC Oostende ontdekt met BBL nieuwe financieringsmogelijkheden

“In 2014 volgde ik voor VOC Oostende het BBL-traject ‘Experimenterend op weg met alternatieve financiering’. 

Binnen dit traject werd me onder andere duidelijk hoe mijn organisatie succesvol missiegedreven partnerships 

met ondernemingen kan opzetten. Mijn vereniging paste de kennis toe en kan nu putten uit een meer diverse 

financiering. Ik kijk ernaar uit om ook in de toekomst nieuwe ideeën en businessmodellen mee uit te proberen.”

Claude Velter, VOC Oostende
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We leiden de leden van ons netwerk actief naar bestaande privéfondsen, die BBL mee 
heeft opgericht en/of waarvan BBL medebeheerder van is. Dit geldt voor volgende 
drie fondsen binnen de Koning Boudewijnstichting: Fonds voor duurzaam materialen- 
en energieheer (250.000 EUR per jaar, waarvan een deel voor lokale projecten) 
- Venture Philantrophy Fonds (500.000 EUR per jaar) - Hoogveldfonds van Koning 
Boudewijnstichting (20.000 EUR per jaar). 

We prospecteren actief naar nieuwe, bijkomende financieringskanalen voor de sector 
met betrekking tot het aantrekken van of samenwerken met nieuwe investeerders 
(bijvoorbeeld stichtingen en fondsen buiten de leefmilieusector) en onderzoeken 
nieuwe methodes, zoals growfunding of crowdfunding.

Andere bronnen van financiering dankzij het Venture Philantrophy Fonds

“BBL investeerde de voorbije jaren substantieel in het uitbouwen en bekendmaken van het Venture 

Philantrophy Fonds van de Koning Boudewijnstichting. Een uniek fonds omdat het niet gericht is op het 

ondersteunen van projecten, maar substantiële (financiële) steun biedt zodat organisaties hun structuur, 

managementprocessen en financiële basis kunnen versterken. De steun van het fonds was voor Bos+ cruciaal. 

Het liet ons toe om intensief in te zetten op nieuwe vormen van fondsenwerving. In deze financieel moeilijke 

tijden heeft de steun van het Venture Philantrophy Fund ons toegelaten om 

andere bronnen van financiering aan te boren. Hopelijk volgen nog vele andere 

leden van het BBL-netwerk.” 

Bert De Somviele, directeur Bos+

Crowdfunding en growfunding: mensen en middelen aan elkaar koppelen

“In ons netwerk borrelen jaarlijks tientallen uitstekende ideeën en voorstellen op. Dikwijls heel concreet 

en met een lokale focus. Jammer genoeg blijven heel wat van deze concepten in de schuif liggen omdat 

ze niet gefinancierd geraken. Wij zijn ervan overtuigd dat we heel wat van deze voorstellen aan middelen 

kunnen helpen. Hetzij via ‘crowdfunding’, initiatieven gericht op het ophalen van centen bij burger. Hetzij via 

‘growfunding’ waarbij we netwerken met elkaar verbinden: virtueel en reëel, 

formeel en informeel, sociaal en financieel.”

Elien Sohier, netwerkmedewerker en projectmanager Bond Beter Leefmilieu
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Streefwaarden en indicatoren: 
• Jaarlijks dienen minstens 15 leden van ons netwerk dossiers in voor de 

fondsenwervingskanalen waarbij BBL initiatiefnemer is of op een andere manier bij 
betrokken is. 

• Het aantal projecten binnen ons netwerk die niet gefinancierd zijn door 
overheidsmiddelen, stijgt.

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• Een medewerker uit het team ‘netwerk’, die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van deze OD.

• Een medewerker uit het team ‘netwerk’, die de projecten binnen deze OD 
coördineert en daarbij ondersteund wordt door de marketingverantwoordelijke, 
medewerkers uit het team ‘netwerk’ (bv. voor het aanbrengen van noden van 
netwerkorganisaties) en uit het team ‘projecten’ (bv. bij het op zoek gaan naar 
goede businessmodellen).



beleidsplan 2017-2021 72

Strategische Doelstelling 2

BBL stuwt het beleid van overheden vooruit zodat de 
transities naar een duurzame samenleving versnellen 

In 2021 is BBL meer dan ooit een belangrijke gesprekspartner voor beleidsmakers. De 
oplossingen voor het bereiken van de transitiedoelen die we aanreiken, stuwen het 
beleid vooruit en helpen beleidsmakers om keuzes te maken in de samenleving. 

We onderbouwen onze voorgestelde oplossingen: door barrières en kansen inzake 
regelgeving te duiden (‘regime’), door concrete praktijken vanuit niches aan te 
reiken (‘niches’) en door globale evoluties en trends te vertalen naar alle relevante 
beleidsniveaus in ons land (‘landschap’). 

Bovendien sluiten we - als speler in het maatschappelijk middenveld - coalities met 
bedrijven en organisaties die er (deels) eenzelfde visie op na houden. Zo bouwen we 
ons beleidswerk uit op basis van de input van ons netwerk van verenigingen, burgers 
en ondernemingen.

We hebben het draagvlak voor vele duurzame oplossingen vergroot door onze 
inspirerende stem in het maatschappelijk debat te laten horen. Bovendien bieden we 
geëngageerde en bezorgde burgers instrumenten aan om hun stem naar het beleid te 
laten weerklinken.

We nemen in de periode 2017-2021 op permanente basis initiatieven om het beleid van 
overheden vooruit te stuwen, zodat de transities naar een duurzame samenleving worden 
versneld. Gezien de duur van de beleidsperiode (vijf jaar) is het bijzonder moeilijk om zowel 
deze strategische doelstelling als onderliggende operationele doelstellingen ‘SMART’ te 
formuleren. Aangezien BBL en zijn netwerk in die periode vooral dienen in te spelen op de 
beleidsagenda’s op diverse niveaus, zijn er tal van onvoorspelbare factoren die in die jaren 
kunnen veranderen om de uitkomst van onze activiteiten zo precies mogelijk te kunnen 
formuleren. We zullen bij de operationele doelstellingen vooral onze interventiekeuzes goed 

omschrijven en deze aan de hand van voorbeelden (in het jaar 2015) illustreren. 

Foto: Clark Yu
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OD 2.1 BBL zoekt via advies en overleg met andere actoren uit het middenveld 
naar oplossingen op vraag van overheden  

In 2021 is BBL net als vandaag een gewaardeerde actor binnen het geïnstitutionaliseerd 
advies- en overlegstelsel. We zetten in op deskundig en inhoudelijk onderbouwd advies 
aan overheden, en dit zowel in een geïnstitutionaliseerde als in een ad-hoc-context. We 
stemmen onze inbreng graag af met andere maatschappelijke actoren.  

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
Binnen het geïnstitutionaliseerde advies- en overleglandschap nemen we onze 
verantwoordelijkheid op voor een goed werkend model dat overheden toelaat hun 
beleidsopties goed te onderbouwen en hiervoor voldoende draagvlak te zoeken. 
We gaan in deze raden en fora in interactie met andere actoren uit het middenveld 

(werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, organisaties met betrekking op 
landbouw en open ruimte, gezins- en consumentenverenigingen enzovoort). 

We brengen onze transitiethema’s (energie, ruimte, circulaire economie, voeding) in bij 
de zoektocht naar oplossingen. We zetten vooral in op een actieve inbreng rond cruciale 

dossiers in Vlaamse strategische adviesraden (zoals de Omgevingsraad en de SERV).

‘We zetten een bredere transitiefocus op de beleidsagenda van de Vlaamse overheid’

“Vlaanderen kent een lange traditie van maatschappelijk overleg, ook over de thema’s die onze agenda 

domineren. Namens onze leden advies verstrekken aan overheden - in voorafgaand overleg met andere 

maatschappelijke spelers - is een van de kerntaken van BBL. Het was dé reden waarom BBL in 1971 werd 

opgericht. We krijgen zo de kans om over nieuwe en bestaande wetgeving onze inbreng te doen en dit binnen 

fora waarin we onze stem ook moeten aftoetsen aan deze van anderen: werkgevers (Voka, Unizo, Boerenbond), 

vakbonden (ACV, ABVV, ACLVB), middenveld (Gezinsbond).”

“In de periode 2017-2021 blijven we hier actief in investeren. De Omgevingsraad, die milieu en ruimte 

zal integreren, is voor ons een uitstekende gelegenheid om een bredere 

transitiefocus in te brengen in de beleidsagenda van de Vlaamse overheid.”

Mathias Bienstman, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu
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Binnen het ad-hoc-overleg leveren we input en voorstellen op positienota’s, 
groenboeken en witboeken die door overheden aan stakeholders worden voorgelegd. 
Ook gaan we in op individuele vragen van overheidsadministraties, enzovoort.

We vertegenwoordigen ons netwerk in strategische adviesraden of andere overlegfora 
op Vlaams, bovenlokaal of lokaal niveau. 

‘Vlaanderen = circulaire economie: hoger mikken om beter ons doel te bereiken’

“We maken in Vlaanderen deel uit van tientallen raden, commissies en platformen die zijn geïnitieerd door 

de overheid. Impactvolle beleidsadvisering betekent ons richten op beleidsprocessen, waarin onze thema’s, 

expertise en deskundigheid effectief tot hun recht kunnen komen. Het Vlaams Materialenprogramma is daarvan 

een mooi voorbeeld. Vlaanderen is al jarenlang Europees koploper inzake gescheiden inzameling en recyclage 

van afval. De voorbije jaren zetten we ook actief in op een materialenbeleid, gericht op het maximaal sluiten 

van kringlopen. We kregen hiervoor een onderscheiding op het Wereld Economisch Forum in Davos begin 2016.”

“Vlaanderen wil nu nog een tandje bijsteken door beleid en acties te gaan bundelen rond circulaire-economie- 

doelstellingen. Deze sluiten 100% aan bij de transitie-agenda van BBL. Dit wordt dus een prioriteit voor ons. 

We maken graag deel uit van het overheidsplatform dat dit geheel invulling en 

sturing zal geven.”

Rob Buurman, beleidsmedewerker circulaire economie Bond Beter Leefmilieu

‘Renovatiepact: in 2050 is ieder huis energiezuinig’

“Een mooi voorbeeld van dit ad-hoc-overleg is het Vlaamse Renovatiepact 2050. Dat is een initiatief van de 

Vlaamse regering om tegen 2050 alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te maken, zodat oude huizen en 

appartementen net zo weinig uitstoten als nieuwbouw. Het Renovatiepact is een initiatief van de Vlaamse 

ministers Turtelboom (Open VLD), Homans (N-VA) en Schauvliege (CD&V). Voorafgaand aan het pact werden de 

bouwsector en middenveldorganisaties in tal van werkgroepen aan het werk gezet om concrete voorstellen uit 

te werken.” 

“We hebben in 2015-2016 vanuit BBL actief hieraan meegewerkt omdat het initiatief prima overeenstemt met 

onze transitiedoelstellingen. Ook in de periode 2017-2021 blijven we hoog inzetten op deze beleidsuitdaging. 

We realiseren zo onze doelen, creëren mee maatschappelijke impact en werken 

samen met alle actoren uit de bouwsector aan concrete oplossingen voor 

prangende problemen.”

Sara Van Dyck, beleidsmedewerker energie Bond Beter Leefmilieu
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We baseren ons beleidsadvies in ons netwerk op overleg, terugkoppeling en 
gezamenlijke standpuntbepaling.

Streefwaarden en indicatoren: 
• We geven jaarlijks advies over minstens 20 dossiers in strategische adviesraden en 

ad-hoc-overlegvragen.

• We gaan jaarlijks over minstens 1 beleidsdossier of -traject in interactie met ons 
netwerk (gezamenlijke standpuntbepaling of overleg).

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• De beleidscoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• Medewerkers uit het team ‘beleid’, die de projecten binnen deze OD coördineren en 
daarbij ondersteund worden door medewerkers uit het team ‘communicatie’.
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OD 2.2 BBL ontwikkelt proactief met ondernemingen, Europese partners en 
actoren in het middenveld voorstellen en aanbevelingen voor overheden 

In 2021 spelen we proactief in op de gehele beleidscyclus van overheden, het dynamisch 
proces van agendavorming over besluitvorming en beleidsuitvoering tot en met de 
beleidsevaluatie. In diverse fasen van deze beleidscyclus zetten we in op de noodzaak 
om samen met anderen op zoek te gaan naar concrete voorstellen en aanbevelingen. 
We gaan daartoe in op inhoudelijke interactie met maatschappelijke organisaties uit 
tal van sectoren. We kaarten onze dossiers bij de overheid aan via ad-hoc-overleg 
met beleidsmakers, tussenkomsten op parlementaire commissies, seminaries 
met beleidsactoren, demonstratiebezoeken enzomeer. We brengen ook hier onze 
transitiethema’s (energie, ruimte, circulaire economie, voeding) in bij de zoektocht naar 
oplossingen.

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
Samen met ondernemingen werken we voorstellen en aanbevelingen uit die concrete 
transities een duw in de rug kunnen geven. 

Energy Saving Pioneers: een unieke coalitie

“Twee jaar geleden kreeg ik bij BBL de kans om Energy Saving Pioneers uit de grond te stampen. Een waar 

succes: anno 2016 is het een coalitie van 30 vooruitstrevende bedrijven, lokale besturen en de milieubeweging, 

gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu. Grote spelers als Rockwool, Recticel, Viessmann en Philips maken er 

deel van uit. Maar ook kmo’s vinden de weg naar ons.” 

“We organiseren driemaandelijks een netwerkevent. Vorig jaar formuleerden we op een van die events in 

aanwezigheid van minister van Energie Turtelboom aanbevelingen voor de Vlaamse overheid om de Vlaamse 

renovatiemarkt richting energieneutrale gebouwen te pushen. ESCO-bedrijven zouden die markt een stevige 

duw in de rug kunnen geven. Ook de komende jaren gaan we met deze coalitie 

op dit elan verder.”

Jonathan Lambregs, beleidsmedewerker klimaat en mobiliteit Bond Beter Leefmilieu
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Samen met onze Europese partners werken we aan het vertalen van concrete 
vraagstukken van het Europese naar het Vlaamse beleid, en vice versa.  

Samen met actoren uit het Vlaamse middenveld formuleren we voorstellen en 
aanbevelingen vanuit complementaire doelstellingen (bv. met armoedeorganisaties, 
via Transitienetwerk Middenveld enzovoort). 

Indicatoren en streefwaarden: 
• Jaarlijks ontwikkelen we vanuit bovenstaande aanpak met ons netwerk of met 

maatschappelijke organisaties minstens 5 beleidsdossiers die in interactie met 
overheden worden uitgerold.

Dit wordt binnen BBL een taak voor:
• De beleidscoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• Medewerkers uit het team ‘beleid’, die de projecten binnen deze OD coördineren en 
daarbij ondersteund worden door medewerkers uit het team ‘communicatie’.

Mind the Gap: samen met Transport & Environment zet BBL het probleem van uitstootnormen bij wagens op de 
agenda

“Het Dieselgate-schandaal was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen voor tal van 

politieke actoren in Europa. Voor BBL was het de gelegenheid bij uitstek om nog eens het probleem van de 

uitstoot en normering van verbrandingsmotoren, van personenwagens en vrachtvoertuigen aan te kaarten: in 

het najaar van 2015 lanceerden we met onze Europese zusterorganisatie Transport & Environment de campagne 

‘Mind the Gap: between test and real-world car CO2’. We kregen veel gehoor bij beleidsverantwoordelijken, in 

Europa, maar ook op federaal en Vlaams niveau in ons land. Het is dit type van 

samenwerking dat we ook de komende vijf jaar beogen.”

Elien Raport, teamcoördinator mobiliteit Bond Beter Leefmilieu

Verhandelbare bouwrechten: idee dat werkelijkheid wordt in 2016?

“We lanceerden na de verkiezingen in 2014 het idee van verhandelbare bouwrechten. Dit concept werkten we 

uit samen met architecten, planologen en hun verenigingen. Het systeem maakt het mogelijk slecht gelegen 

bouwgronden in landelijk gebied te ruilen voor bouwmogelijkheden in de stads- of dorpskernen. Het idee 

haalde het regeerakkoord en de beleidsnota van minister Joke Schauvliege. De minister bekijkt hoe het systeem 

van verhandelbare bouwrechten en planologische ruil een plaats kan krijgen in het geüpdatete Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen. Dit is een typevoorbeeld van hoe middenveld en overheid 

elkaar kunnen versterken en aanvullen.”

Erik Grietens, beleidsmedewerker ruimte Bond Beter Leefmilieu
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OD 2.3 BBL lanceert ideeën bij de publieke opinie en vergroot het draagvlak 
voor gewenste alternatieven bij gangmakers in de samenleving

In 2021 is BBL een actieve speler in het maatschappelijk debat. We zijn in staat het 
draagvlak voor onze voorstellen in de samenleving te vergroten. We zijn geen ‘stand 
alone’-organisatie en gaan (scherpe) dialoog met de samenleving niet uit de weg. 
We reiken de publieke opinie en gangmakers in de samenleving onze analyses van de 
noodzakelijke transities en hun einddoel aan, en we gaan vanuit debat op zoek naar 
sterkere ideeën en inzichten voor oplossingen die een transitie naar een duurzame 
samenleving versnellen.

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
Via opiniëren (blogs, opiniebijdragen in de media), studiedagen, congressen 
enzomeer, wakkeren we het debat aan over goede praktijken (bv. een beleidskader 
voor ecologische co-housingprojecten, beleidskaders voor de deeleconomie) en 
beargumenteren we mogelijke oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen (bv. de 
voordelen van een mobiliteitsbudget voor werknemers). 

Toont de Duitse Energiewende de koers voor het Belgische energiebeleid?

“Duitsland kan ook op vlak van energie een gidsland zijn. Het sluit zijn kerncentrales, zet in op hernieuwbare 

decentrale energieproductie en tackelt de juridische, technische en financiële aspecten die hiermee gepaard 

gaan. Jammer genoeg wordt Duitsland ook dikwijls als een onrealistische case naar voren gebracht: ‘te duur, 

onhaalbaar, te tijdrovend om de klimaatdoelen te halen”.

“BBL, Greenpeace en WWF hebben hier in 2015-2016 actief op gewerkt. Via een studiedag in het federaal 

parlement (in samenwerking met de fractie van CD&V), opiniebijdragen en een eigen publicatiereeks trachten 

we de publieke opinie een genuanceerd beeld te geven van de Energiewende. Een beeld dat de problemen niet 

onder tafel veegt, maar ook de successen benadrukt.”

“Het is belangrijk dat BBL ook opiniërend naar buiten treedt. Niet om de tegenstellingen in het publieke debat 

te vergroten, maar integendeel via goed onderbouwde bijdragen in de juiste richting te sturen. Een Belgische 

Energiewende is immers niet alleen noodzakelijk voor het klimaat, maar biedt 

ook enorme economische opportuniteiten.”

Sara Van Dyck, beleidsmedewerker energie Bond Beter Leefmilieu
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We gaan op zoek naar de juiste boodschap om de gewenste alternatieven ingang te 
laten vinden bij een breed publiek (bv. via moderne en gerichte communicatie).

Streefwaarde en indicatoren: 
• Jaarlijks werken we 10 opiniërende alternatieven uit die succesvol in de publieke 

opinie worden gebracht.

• Gedurende de beleidsperiode zetten we minstens twee studiedagen per jaar op die 
als doel hebben mogelijke oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen uit te 
tekenen.

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• De beleidscoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• Medewerkers uit het team ‘beleid’, het team ‘netwerk’ en medewerkers uit het 
team ‘communicatie’ die de projecten binnen deze OD coördineren.
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OD 2.4 BBL biedt geëngageerde, bezorgde burgers en organisaties 
instrumenten om hun stem naar het beleid te laten weerklinken

In 2021 geven we geëngageerde, bezorgde burgers hefbomen om hun ideeën over 
oplossingen meer weerklank te doen vinden. Door campagnes en sociale actie 
kanaliseren we hun mening en die van ons netwerk naar de beleidsmakers. De meer 
dan 250.000 Vlamingen die lid zijn van natuur- of milieuorganisaties en de enkele 
miljoenen Vlamingen die we bereiken met onze activiteiten, geven we zo actief een 
stem. 

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
Het netwerk van BBL heeft een achterban van meer dan 250.000 Vlamingen en 
realiseert via acties en campagnes een jaarlijks bereik van enkele miljoenen mensen. 

Vele geëngageerde, bezorgde burgers en verenigingen hebben een mening of ideeën 
over de manier waarop we een duurzame samenleving kunnen organiseren. Wij geven 
deze burgers hefbomen om hun ideeën over oplossingen voor en mening over het 
beleid meer weerklank te doen vinden. 

Via campagnes of sociale actie over onderwerpen die noodzakelijk zijn om de transitie 
naar een duurzame samenleving te versnellen, brengen we de mening van ons netwerk 
en de burgers onder de aandacht. We ontwikkelen tools (petities, polls, platformen) 
die burgers kansen geven concrete input te bezorgen en/of de mening van BBL en zijn 
netwerk te onderschrijven en deze zo richting beleidsmakers te kanaliseren. 

Duizenden stemmen voor het klimaat

“Dat de langverwachte klimaatmars in Parijs na de aanslagen in november 2015 afgelast werd, betekende 

dat twee jaar en duizenden uren organisatiewerk in het water vielen. Maar: wij zijn niet te stoppen, de 

klimaatverandering wel. Overal ter wereld stonden op 29 november klimaatacties op het programma, van 

Nieuw-Zeeland tot Brazilië, dus werd er halsoverkop naar een alternatief voor België gezocht. Onder het motto 

‘alles voor de veiligheid’ manifesteerden duizenden mensen op 29 november in hun living, bed, tuin, noem 

maar op. Met #WeAreMarching stuurden ze foto’s en filmpjes de wereld in via sociale media. Op 6 december 

lieten 14.000 bezorgde burgers hun stem horen op de klimaatmanifestatie in Oostende. Zo konden de Belgen 

alsnog een sterk maatschappelijk signaal uitzenden naar de onderhandelaars op 

de internationale klimaatconferentie.”

Laurien Spruyt, netwerkmedewerker Bond Beter Leefmilieu
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Streefwaarden en indicatoren: 
• Jaarlijks ontwikkelen of organiseren we minstens 1 sociale actie, campagne of tool 

die burgers in staat stelt hun idee of mening naar het beleid te formuleren.

• Jaarlijks versterken we de stem van minstens 20% van de organisaties binnen ons 
netwerk met deze sociale actie, campagne of tool.

• Jaarlijks verenigen we ons achter minstens twee campagnes die in het middenveld 
ontstaan. 

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• De beleidscoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• Medewerkers uit het team ‘beleid’ en het team ‘netwerk’, die de projecten binnen 
deze OD coördineren en daarbij ondersteund worden door medewerkers uit het 
team ‘communicatie’.
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Foto: Jan van Bostraeten
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Strategische Doelstelling 3

BBL versnelt samen met lokale actoren de transities in 
onze steden en gemeenten 

In 2021 werken we met een breder netwerk van verenigingen, lokale besturen en andere 
lokale actoren samen aan lokale verandering. 

Efficiënt ruimtegebruik, energiebesparing, gebruik van spullen, gezonde en lokale 
voeding, deelauto’s en hernieuwbare energieproductie raken zo meer en meer lokaal 
ingebed. 

We doen dit door de kracht van al deze lokale actoren te doen toenemen. We geven hen 
informatie en bieden hen toegang tot een aantrekkelijk en inhoudelijk productaanbod 
vanuit ons netwerk. We investeren in de lokale kracht van ons netwerk door binnen een 
door BBL gecoördineerd samenwerkingsverband via kennisopbouw en -deling beter op 
lokale uitdagingen in te spelen. We zetten samen met hen inspirerende, experimentele 
en opschaalbare initiatieven op. 

Met gerichte communicatie, levendige verhalen en duidelijke info inspireren we lokale 
besturen, ondernemingen en burgers om (samen met ons) aan de slag te gaan. De 
samenwerking resulteert in een versnelling van de transitie naar een duurzame 
samenleving. Dat betekent: welzijn voor iedereen en een volledig hernieuwbare 
circulaire economie.

We geven lokaal gevormde organisaties financiële prikkels om hun initiatieven met 
meer impact op te starten.

Foto: Picjumbo
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OD 3.1 BBL zorgt ervoor dat lokale actoren de ideeën en mogelijkheden over 
transitie op lokaal niveau kennen en vertalen naar hun eigen werking

In 2021 hebben we via actieve interactie en communicatie lokale actoren geïnformeerd 
en geïnspireerd over de transitie-uitdagingen waar onze steden en gemeenten 
voor staan. Lokale besturen kunnen die uitdagingen mee vertalen in concrete 
beleidsuitdagingen voor hun lopende beleidsperiode van 6 jaar, burgers voelen zich 
gesterkt om in hun woning, wijk of ruimere omgeving concrete initiatieven op te zetten 
en we reiken haalbare hefbomen aan voor de lokale economie.

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
Voor de 5 thema’s die we voor ogen hebben, reiken we lokale actoren (burgers, 
verenigingen, bedrijven, besturen) inspirerende voorbeelden en impactvolle 

uitvoerbare acties aan. 

We zorgen ervoor dat deze voorbeelden en acties de doelgroep bereiken via gerichte 

communicatie. We putten hiervoor uit de inzichten die we opbouwen en de acties die 
we ontwikkelen bij onze andere operationele doelstellingen. Tegelijk gaan we ook actief 
op zoek naar enthousiasmerende, goede voorbeelden van buiten ons netwerk. 

We brengen deze verhalen aan de man via onze eigen communicatiekanalen (zoals 
onze website, gerichte nieuwsbrieven, sociale media, inspiratie- en studiedagen, 
workshops) en die van andere actoren uit ons netwerk. 

Duurzaam lokaal beleid, net wél in tijden van crisis

“Op zondag 14 oktober 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De lokale besturen staan in 

het jaar daarop voor een belangrijke opdracht: de plannen opmaken voor het bestuur van de volgende zes jaar. 

De verantwoordelijkheden en verwachtingen ten opzichte van lokale besturen zijn groot, terwijl de middelen 

niet beduidend toenemen. De opmaak van deze langetermijnplanning biedt dan ook vele kansen om te werken 

aan een lokaal beleid met veel toegevoegde waarde op ecologisch, sociaal en economisch vlak.” 

“Via een memorandum en studiedag kan BBL het belang en de opportuniteiten van een duurzaam beleid 

en de rol en mogelijke aanpak van het lokale bestuur schetsen. We wijden ook aandacht aan manieren om 

de financiering van een duurzaam beleid waar te maken. Tegelijk kunnen we ook tal van concrete vragen 

beantwoorden.” 

Jessika De Lille, projectmanager lokale besturen Bond Beter Leefmilieu
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Mogelijke acties zijn:
• Maandelijks per transitiethema 1 inspirerend en toepasbaar verhaal brengen in 

onze eigen communicatiekanalen. In onze communicatie spreken we de mensen 
daarbij aan vanuit hun rol en mogelijkheden in de samenleving. Een ambtenaar 
ruimtelijke ordening en een burger of een bedrijf kunnen elk vanuit hun rol aan de 
slag met bijvoorbeeld mobiliteit en ruimtegebruik. 

• Inspiratiedagen en workshops organiseren voor lokale ambtenaren en politici en 
andere lokale actoren.

• Samen met lokale actoren een memorandum met beleidsaanbevelingen en 
concrete actievoorstellen ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 opmaken en bekendmaken.

Streefwaarden en indicatoren: 
• Elk jaar brengen we minimum 12 inspirerende en concreet toepasbare verhalen via 

onze communicatiekanalen. 

• We organiseren elk jaar voor minimaal 2 van onze thema’s of overkoepelende 
transities een inspiratiedag/studiedag/workshop. 

• We bereiken een mix aan lokale actoren binnen minstens de helft van onze steden 
en gemeenten. Via follow-up gaan we kwalitatief na of en hoe ze hiermee aan de 
slag zijn gegaan. 

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• De programmacoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• Medewerkers uit het team ‘projecten’ en het team ‘communicatie’, die de projecten 
binnen deze OD coördineren en daarbij ondersteund worden door medewerkers uit 
het team ‘netwerk’ en het team ‘beleid’.
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OD 3.2 BBL stelt zijn netwerk in staat activiteiten te realiseren en in te spelen op 
de uitdagingen en behoeften van onze steden en gemeenten  

In 2021 spelen we in samenwerking met de organisaties uit ons netwerk flexibel 
en dynamisch in op tientallen concrete uitdagingen en behoeften van steden en 
gemeenten. We versnellen via vraag- en aanbodgerichte activiteiten de transitie op 
lokaal niveau. Ons samenwerkingsverband is ‘mean and lean’, werkt oplossingsgericht 
en gaat uit van onderlinge complementariteit. 

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
“Een flexibel activiteitengedreven samenwerkingsverband biedt het beste antwoord 
op de gezamenlijke nood van tal van organisaties in ons netwerk om diensten te 
ontwikkelen die in lijn zijn met de opportuniteiten binnen steden en gemeenten.” Dit 
was de conclusie van een onderzoek dat we in 2015 lieten uitvoeren door een pro bono 
consultancybureau. Het bureau bracht de risicofactoren en slaagkansen in kaart van 
een samenwerkingsverband van organisaties dat concrete diensten zou aanbieden 

aan (actoren binnen) steden en gemeenten. Zowel de inhoudelijke uitdagingen en 
behoeften, de in te zetten methoden, het organisatiemodel als het businessconcept 
kwamen aan bod. 

De organisaties binnen een toekomstig samenwerkingsverband zijn in staat expertise 
en diensten in te brengen vanuit een brede waaier aan maatschappelijke domeinen: 
milieu, natuur, ruimte, energie, mobiliteit, deeleconomie, landbouw, voeding, zorg, 
welzijn, armoede enzovoort. Dit samenwerkingsverband leert continu bij vanuit 
praktijkervaring en focust op de vele opportuniteiten van het lokale niveau. BBL zal dit 

samenwerkingsverband inhoudelijk aansterken en begeleiden, logistiek ondersteunen, 
hun diensten gebundeld aanbrengen bij lokale spelers en sterke communicatie tot 
stand brengen.

In het najaar van 2016 lanceren we ons samenwerkingsverband. In de periode 2017-2021 
bouwen we onze werking gestaag en met het oog op meer impact uit: 

• Voor een succesvolle operationalisering is een goede kennis van de uitdagingen en 
behoeften van onze steden en gemeenten nodig. BBL gaat samen met het netwerk 
op zoek naar deze kennis en de methodes om hier het best op in te spelen.

• Vanuit de complementariteit en gedeelde strategie binnen het netwerk kunnen 
we maximaal op uitdagingen van steden en gemeenten inspelen. BBL faciliteert, 
verzamelt en coördineert daarbij het aanbod van ons netwerk voor het lokale 
niveau. 

• De organisaties in het samenwerkingsverband, inclusief BBL, experimenteren met 
nieuwe ideeën en doen zo nieuwe inzichten op. BBL zorgt ervoor dat deze inzichten 
gedeeld en gebruikt worden om het aanbod continu te verbeteren.
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Streefwaarden en indicatoren: 
• Het samenwerkingsverband slaagt erin om 20% meer afname van de bestaande 

diensten en producten van de organisaties binnen steden en gemeenten te 
realiseren.

• 15 nieuwe diensten of producten die de komende vijf jaar aangeboden worden 
door het samenwerkingsplatform en afgenomen worden door lokale actoren, zijn 
ondubbelzinnig toe te schrijven aan deze samenwerkingsvorm. 

• Via follow-up gaan we kwalitatief na of de organisaties met de resultaten van het 
samenwerkingsverband hun diensten en producten verbeterd hebben. We gaan na 
welke toegevoegde waarde het samenwerkingsplatform realiseert en vertalen de 
feedback in een bijgestuurd aanbod. 

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• De programmacoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• Medewerkers uit het team ‘netwerk’ (bv. afstemming organisaties) en het 
team ‘projecten’ (bv. opzetten experimenten), die de projecten binnen deze OD 
coördineren en daarbij ondersteund worden door medewerkers uit het team 
‘communicatie’ (bv. uitbouw communicatiedienstenplatform).

Ninove: duurzaam lokaal beleid werkt tot in de 
kleinste adertjes van onze stad

“Niet alleen onze inwoners, maar ook de eigen 

diensten en externe actoren zoals de lokale 

werkgevers werden actief betrokken bij de 

totstandkoming van het klimaatactieplan. De 

ondersteuning die BBL hiervoor voorziet en het 

grote aanbod aan haalbare en impactvolle acties 

en ideeën is van onschatbare waarde om tot 

een succesvol 

klimaatbeleid te 

komen.”

Tania De Jonge, 
burgemeester Ninove

“Als stad willen we komen tot een duurzaam 

beleid in al onze geledingen. We willen het beleid 

ook samen met onze inwoners vormgeven én 

uitvoeren. Een degelijk participatieproces met 

de inwoners is onontbeerlijk voor een gedragen 

beleid en uitvoerbare acties. Door participatief te 

werk te gaan, komen verrassende, interessante en 

uitvoerbare ideeën naar boven waar iedereen aan 

wil meewerken.” 

Wouter Vande Winkel, 
schepen van Leefmilieu, 
Ninove
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OD 3.3 BBL initieert en baant de weg voor multipliceerbare of opschaalbare 
oplossingen voor lokale transitienoden en linkt het milieuthema aan 
maatschappelijke noden en uitdagingen

In 2021 is BBL een speler die tal van experimenten en proefprojecten in steden en 
gemeenten heeft opgezet en daardoor een inspirerend palmares heeft opgebouwd. Het 
betreft multipliceerbare en/of opschaalbare praktijken, concepten voor producten en 
diensten, die we willen verankeren als mogelijke beleidsrealisaties uit te voeren door 
lokale besturen, als concepten voor de lokale economie, als handelingsperspectief voor 
(groepen van) burgers, als duurzame project- en campagnemodellen voor de leden 
in het BBL-netwerk. Om onze oplossingen succesvol te verankeren, zoeken we steeds 
verbanden op met maatschappelijke noden en uitdagingen die zo een hefboom kunnen 
zijn voor de transities die we beogen. 

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
We ontwikkelen voorstellen en instrumenten die eigentijdse antwoorden bieden op 
lokale transitienoden. Daarmee bedoelen we onder meer de ontwikkeling van een 
antwoord op vraagstukken die niet vanuit één specifiek beleidsdomein of een bepaalde 
doelgroep kunnen worden opgelost, maar een bundeling vergen van kennis, inzichten 
en praktijkervaring uit diverse domeinen en doelgroepen. Het gaat om het in kaart 
brengen en wegwerken van wettelijke, juridische, sociale en economische barrières en 
het tonen van een goede praktijk in pilootprojecten. De expertise die we opbouwen met 
deze voorstellen en instrumenten gebruiken we om ons netwerk verder aan te sterken 
(zie OD 3.2).

Onze voorstellen en instrumenten geven antwoorden op vragen als: “Hoe 
wijkrenovaties realiseren?”, “Hoe de baten van een grondrechtenruil optimaal 
benutten?”, “Hoe samenwoonprojecten met een hoge ecologische toegevoegde waarde 
realiseren?”, “Hoe efficiënte deelnetwerken tot stand brengen die diverse producten 
(auto’s, gereedschappen, infrastructuur)  en diensten (hernieuwbare energie) doen 
groeien?”, “Hoe kunnen lokale ondernemers inspelen op de circulaire economie?”, “Hoe 
kernversterking en decentrale zorg(diensten) voor ouderen aan elkaar koppelen?”. 

De multipliceerbare en/of opschaalbare praktijken en concepten voor producten en 
diensten, willen we verankeren als mogelijke beleidsrealisaties uit te voeren door lokale 
besturen, als concepten voor de lokale diensteneconomie, als handelingsperspectief 
voor (groepen van) burgers of als duurzame project- en campagnemodellen voor de 
leden in het BBL-netwerk. 
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Streefwaarde en indicatoren: 
• We realiseren jaarlijks 2 multipliceerbare of opschaalbare activiteiten die 

oplossingen bieden vanuit de link tussen nieuwe of bestaande transitie-
uitdagingen of thema’s.

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• De programmacoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• Medewerkers uit het team ‘projecten’ (bv. projectcoördinatie deelprojecten) en 
het team ‘beleid’ (bv. opsporen beleidskansen), die de projecten binnen deze 
OD coördineren en daarbij ondersteund worden door medewerkers uit het team 
‘netwerk’ (bv. interactie met organisaties) en het team ‘communicatie’ (bv. 
verzorgen communicatie deelprojecten).

Garage Swap: nieuwbouwprojecten met minder parkeerplaatsen

“Met het project ‘Garage Swap’ zullen we zoeken naar gemeentebesturen die een afwijking op de 

stedenbouwkundige regel ‘x aantal parkeerplaatsen per nieuwbouwproject’ willen toestaan. In zo’n 

nieuwbouwproject willen we parkeerplaatsen ruilen voor deelmobiliteitsoplossingen en coöperatieve 

hernieuwbare energie. Hiervoor is een andere zienswijze nodig op het bouwen van nieuwbouwprojecten, net 

als een intensieve en participatieve samenwerking met het gemeentebestuur, de projectontwikkelaar en de 

(toekomstige) buurtbewoners. We voeren dit project eerst uit in een 5-tal gemeenten in Vlaams-Brabant. 

Vervolgens is het onze ultieme ambitie om dit project de norm te maken binnen elke stad of gemeente van 

Vlaanderen. Dit project wordt getrokken door Impact Matters, met als partners 

BBL, Autodelen.net, Ecopower en Coopkracht.” 

Mike Desmet, teamcoördinator energie Bond Beter Leefmilieu
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OD 3.4 BBL investeert ‘seed money’ in lokale verenigingen om te werken rond 
transitie binnen steden en gemeenten 

In 2021 hebben we aan lokale verenigingen kansen geboden mee een belangrijke rol 
op te nemen bij het versnellen van lokale transitie: zij hebben het lokale netwerk, 
staan in nauw contact met de burger en hebben vaak een directe invloed op de lokale 
beleidsvoering. Op lokaal niveau zijn echter onvoldoende financiële middelen ter 
beschikking om voldoende en impactvolle initiatieven te doen ontstaan. BBL voorziet 
daarom de nodige financiële prikkels om deze lokale initiatieven op te starten.

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
We stellen via één of meerdere ‘call for projects’ jaarlijks minimum 35.000 EUR 
beschikbaar voor projecten die inspelen op lokale transitiedoelen en uitgevoerd worden 
door lokale verenigingen in ons netwerk. BBL verdeelt deze middelen op basis van 
ingediende projectvoorstellen of behaalde resultaten. Via laagdrempelige en gerichte 
communicatie over inspirerende voorbeelden, thema’s en methodieken stimuleren we 
lokale verenigingen om met hun activiteiten een grotere bijdrage te leveren aan lokale 
transitie. 

We ijveren bovendien voor het lokaal oormerken van middelen binnen bestaande 
fondsen. 

We willen deze ondersteuning als ‘seed money’ valoriseren: goede lokale praktijken van 
verenigingen worden zo via BBL en zijn netwerk gecapteerd, en, indien opschaalbaar of 
multipliceerbaar, verspreid binnen de communicatiekanalen en de dagelijkse werking 
van het netwerk. 

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer:  
projecten met een regionale focus: steun tot maximaal 25.000 euro

“Het oormerken van projectmiddelen voor lokale verenigingen is een belangrijke hefboom voor BBL. Recent 

deden we dit nog bij het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, een samenwerking tussen Indaver 

nv, BBL vzw en ABLLO vzw. Het fonds - dat volledig gespijsd wordt door privémiddelen - wil duurzame en 

innovatieve projecten rond materialen- en energiebeheer in Vlaanderen ondersteunen. Tot voor kort was dit 

enkel voor organisaties die zich richten op heel Vlaanderen. Nu dus ook voor 

projecten met een lokale of regionale insteek.”  

Bram Dousselaere, programmacoördinator Bond Beter Leefmilieu
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Streefwaarden en indicatoren:
• Jaarlijks worden met de ondersteuning van BBL minstens 10 projecten mogelijk 

gemaakt van lokale verenigingen in ons netwerk die bijdragen aan lokale transitie. 

• Via follow-up gaan we elk jaar de resultaten na van de gerealiseerde projecten en 
nemen we initiatief voor de verbetering van de ‘call for projects’ en de ingediende 
projectvoorstellen.

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• Een medewerker uit het team ‘netwerk’, die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van deze OD.

• Medewerkers uit het team ‘netwerk’ (bv. begeleiden van lokale verenigingen, 
uitbouw projectaanvraag), die de projecten binnen deze OD coördineren en daarbij 
ondersteund worden door medewerkers uit het team ‘communicatie’ (bv. uitdragen 
van lokale initiatieven in communicatie).
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Strategische Doelstelling 4

BBL stimuleert via koploperbedrijven, 
werknemersorganisaties en 'early adopters'’ de 
vergroening van de economie

In 2021 spelen we samen met bedrijven, leden uit ons netwerk en burgers een grotere 
rol op het gebied van de vergroening van de economie, die drijft op schone energie 
(zoals zonne- en windenergie en aardwarmte) en die circulair is (afval is grondstof voor 
nieuwe producten). De kern van een nieuwe, groene economie is het schoon en veilig 
produceren en consumeren van goederen, materialen en energie. 

We brengen de transitie-uitdagingen aan bij het bedrijfsleven en sturen aan op 
strategische beslissingen rond de verduurzaming van producten en diensten. 

We werken samen met werknemersorganisaties aan een gezamenlijke visie en strategie 
over de vergroening van onze economie via het bedrijfsleven. Samen met hen zetten 
we activiteiten op om de vergroening van de economie hoog op de maatschappelijke 
agenda te krijgen. 

We ontwikkelen, lanceren en promoten innovatieve producten, business- en 
handelingsmodellen, die ‘early adopters’ in staat stellen hun gedragspatronen om te 
buigen of te doorbreken. De early adopters zijn de wegbereiders, ze zijn cruciaal om 
vernieuwende producten en diensten door te laten breken.

Foto: Danielle MacInnes
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OD 4.1 BBL brengt transitie-uitdagingen in bij het bedrijfsleven via 
multistakeholder-aanpak, samenwerkingen met individuele ondernemingen 
en bedrijfssectoren. Zo stuurt BBL aan op positionering en strategische 
beslissingen inzake verduurzaming van producten en diensten 

In 2021 werken we meer strategisch en in meer structurele verbanden samen met 
ondernemingen in diverse bedrijfssectoren aan de verduurzaming van producten en 
diensten. Ondernemingen spelen een bepalende factor in de vergroening van onze 
economie. Vaak zijn ze ook vragende partij om deze vergroening mee vorm te geven. 
Velen van hen zijn daarom op zoek naar methodes en inzichten om hun producten en 
diensten duurzaam te herdenken. 

BBL wil belangrijke knelpunten voor deze verduurzaming wegwerken door deze 
bedrijven samen te brengen rond gemeenschappelijke uitdagingen of door hen 
individueel te begeleiden. We willen ook ondernemingen die werken vanuit een 
coöperatief model begeleiden, vanuit de overtuiging dat zij in de toekomst een grote 
rol kunnen spelen bij de vergroening van de economie.

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
We zetten in op het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met het 

bedrijfsleven. We verdiepen en verbreden reeds bestaande samenwerkingen. Tegelijk 
investeren we in nieuwe partnerships.

We zetten oplossingen voor transitie-uitdagingen concreet op de agenda van 
multistakeholder-samenwerkingen over sectoren heen. 

The Shift: BBL en bedrijven zetten samen in op ‘change projects’

“Midden 2015 fusioneerden Kauri vzw en Business and Society tot het duurzaamheidsnetwerk The Shift, een 

multistakeholdernetwerk dat meer dan 250 grote, middelgrote en kleine ondernemingen structureel verbindt 

met maatschappelijke organisaties. We realiseren ‘veranderingsgerichte activiteiten’ die de Sustainable 

Development Goals van de VN concreet maken. BBL was een van de drijvende krachten achter de oprichting van 

The Shift en is ook een van de aanjagers van het netwerk. Ik ben dan ook erg verheugd dat BBL de strategische 

kaart trekt van vergroening van de economie via actieve samenwerking met bedrijven. We gaan in de periode 

2017-2021 samen met BBL tal van initiatieven met maatschappelijk impact opzetten: van duurzaam woon-

werkverkeer over het stimuleren van renovatie in de bouwsector tot het verder 

uitrollen van opportuniteiten voor bedrijven in de circulaire economie.”

Sabine Denis, The Shift
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We plaatsen oplossingen voor transitie-uitdagingen concreet op de agenda van een 

sector of individuele ondernemingen binnen een sector:

• We stimuleren technologische innovatie

• We zetten (disruptieve) businessmodellen van ondernemingen mee in de markt. 

• We benadrukken de voortrekkersfunctie in deze of gene sector. 

We doen dit tot op heden met bedrijven als Bostoen nv en Peerby en met netwerken als 
Plan C (binnenkort Platform Circulaire Economie). 

We begeleiden rond enkele specifieke facetten en/of binnen specifieke sectoren 
ondernemingen bij het inzetten op duurzaamheid. 

Begeleiding binnen specifieke sectoren: Eandis, Infrax, Limburg.net, Groene Sleutel

De netbeheerders Infrax en Eandis bereiken alle Vlamingen (burgers, ondernemingen, besturen). Via 

onze activiteiten staan we ze bij in het uitrollen van hun openbare dienstverplichtingen. Gezinnen als 

eindgebruikers, steden, gemeenten springen rationeler om met hun energiegebruik en participeren aan 

energiebesparingsacties. De netbeheerders zijn ook cruciaal in het uitrollen van ‘slimme netwerken’ voor 

decentrale, hernieuwbare energiedistributie. 

Met Limburg.net zetten we concrete projecten en acties op die actief inspelen op afvalpreventie (bv. statiegeld) 

en het reduceren van restafval gekoppeld aan het sluiten van kringlopen.

Via labeling (Groene Sleutel) van meer dan 150 bedrijven stimuleren we een duurzaam toeristisch aanbod in 

Vlaanderen. 

BBL geeft de circulaire economie in Vlaanderen wortels

“BBL is binnen het middenveld reeks enkele jaren een toonaangevende speler in het promoten van de circulaire 

economie: door deelsystemen van burgers (bv. autodelen) actief in de markt te zetten, door vernieuwende 

productdienstcombinaties bij lokale besturen aan de man te brengen (bv. leasen van licht) en door hun actieve 

inbreng in het innovatiesteunpunt van Essenscia, de federatie van de chemische nijverheid.”

“Momenteel timmeren we vanuit de overheid, samen met BBL, aan de opstart van een ambitieus Platform 

Circulaire Economie, dat de komende jaren in Vlaanderen zijn sporen zal 

nalaten.”

Jiska Verhulst, netwerkdirecteur Plan C
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Streefwaarden en indicatoren:
• We realiseren een actieve interactie met meer dan 250 ondernemingen via 

activiteiten gericht op de verduurzaming van producten en diensten. 

• We brengen jaarlijks minstens 5 nieuwe transitie-uitdagingen aan bij 
ondernemingen en/of bedrijfssectoren

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• De beleidscoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• Medewerkers uit het team ‘projecten’ en het team ‘beleid’, die de projecten 
binnen deze OD coördineren en daarbij ondersteund worden door medewerkers 
uit het team ‘beleid’ (bv. inhoud aanbrengen), de marketingverantwoordelijken 
(bv. uitwerken partnerships) en ‘doelgroepen’ (bv. in de praktijk brengen 
samenwerkingsprojecten).
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OD 4.2 BBL zoekt met werknemersorganisaties via gezamenlijke visie, strategie 
en activiteiten naar mogelijkheden voor de vergroening van de economie

In 2021 werken BBL en werknemersorganisaties, elk vanuit hun missie en doelen, in op 
de vergroening van de economie. We hanteren een gezamenlijke visie en strategie over 
de vergroening van onze economie via het bedrijfsleven. We zetten samen activiteiten 
op om de vergroening van de economie mogelijk te maken.

De belangrijkste transitie naar een koolstofarme maatschappij zal tot stand komen 
door enorme technologische en culturele veranderingen met grote implicaties voor 
werknemers in alle sectoren. Het is zaak voor de vakbonden om transities actief mee 
richting te geven. Dat kan door zelf op zoek te gaan naar manieren waarop zorg voor 
het leefmilieu gepaard kan gaan met een goede sociale bescherming en daarvoor zelf 
proactief voorstellen te doen, zowel op bedrijfs- als op sectoraal niveau.

Op bedrijfs- en sectoraal niveau zijn er immers kansen voor de vakbond om actief 
op zoek te gaan naar win-win-win-voorstellen. Op het (inter)nationale niveau en op 
lange termijn is het van belang dat de vakbeweging blijft ijveren voor een duurzame 
economie. De syndicale en ecologische beweging zijn op dit vlak vaak bondgenoten. 

Binnen het Transitienetwerk Middenveld, binnen Arbeid en Milieu vzw en via ad-hoc-
samenwerkingen zoeken we samen met de drie vakbonden synergieën, oplossingen 
voor barrières en opportuniteiten voor de vergroening van de economie. We zetten 
activiteiten op en werken aan een gezamenlijke visie en strategie rond thema’s die ons 
beiden aangaan (bv. mobiliteitsbudget, groene fiscaliteit, bedrijfssectoren in transitie, 
klimaatbeleid, sociale zekerheid en de deeleconomie), omdat ze hefbomen zijn voor 
een snellere vergroening van de economie.  

Vakbonden en milieubewegingen: natuurlijke bondgenoten in een wereld in transitie

“Op bedrijfs- en sectoraal niveau zijn er kansen voor de vakbond om actief op zoek te gaan naar win-win-win-

voorstellen. Op (inter)nationaal vlak is op de lange termijn een andere economie noodzakelijk. In die strijd kan 

de milieubeweging wel eens de meest adequate partner zijn. Ook onder meer door samen werk te maken van 

de realisatie van de 17 strategische doelstellingen van de VN naar een duurzame samenleving. Ze vormen een 

belangrijke kapstok om het duurzaamheidsthema in de onderneming bespreekbaar te maken op weg naar die 

andere economie.”

“Tal van rapporten toonden ook aan dat in de vergroening van economieën een grote toekomst ligt voor 

jobcreatie. Het is een transitie die stap voor stap zal moeten gebeuren, met de nodige aandacht voor de 

sociale kant van het verhaal. Ook hier zie ik de komende jaren tal van 

samenwerkingsmogelijkheden met het netwerk van BBL.”

Pieter Verbeek, adviseur Vlaams ABVV
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Streefwaarden en indicatoren: 
• We realiseren jaarlijks rond minstens 2 gemeenschappelijke thema’s in 

samenwerking met een of meerdere werknemersorganisaties activiteiten die de 
vergroening van de economie moeten versnellen.

• We overleggen minstens 5 keer per jaar met de werknemersorganisaties rond een 
of meerdere gemeenschappelijke thema’s.

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• De beleidscoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• De beleidscoördinator, die de projecten binnen deze OD coördineert en daarbij 
ondersteund wordt door medewerkers uit het team ‘beleid’ (bv. thematische 
inbreng bij gezamenlijke dossiers) en het team ‘netwerk’ (bv. samenbrengen van 
organisaties van het netwerk rond gezamenlijke dossiers).
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OD 4.3 BBL zorgt ervoor dat producten en diensten, gebruikt door 
‘innovatoren’, ingang vinden bij ‘early adopters’

In 2021 hebben we ertoe bijgedragen dat een aantal duurzame producten en 
diensten beter doorgedrongen zijn in de markt. Het betreft producten en diensten 
die noodzakelijk zijn voor transities op verschillende domeinen en daarvoor moeten 
doorbreken van een kleine groep innovatoren naar een grotere groep van burgers 
en consumenten: deeldiensten, energiezuinige uitvoeringen, investeringen in 
totaalrenovaties van woningen enzovoort. We ontwikkelen deze diensten zelf of zetten 
beloftevolle producten, diensten en handelingsmodellen uit ons netwerk extra in de 
kijker. 

Recurrente doelstelling voor de vijf jaren (activiteiten worden telkens 
uitgewerkt in de jaarplannen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021):
Multipliceerbare en/of opschaalbare praktijken en concepten voor producten en 
diensten, willen we verankeren als mogelijke beleidsrealisaties uit te voeren door lokale 
besturen, als concepten voor de lokale diensteneconomie, als handelingsperspectief 
voor (groepen van) burgers, als duurzame project- en campagnemodellen voor de 
leden in ons netwerk. 

BBL ontwikkelt zelf of spoort via zijn netwerk permanent beloftevolle producten, 
diensten en handelingsmodellen op die al door een kleine groep gebruikers 
(de innovatoren) gebruikt worden. We willen deze producten, diensten en 
handelingsmodellen helpen groeien en toeleiden naar een grotere groep gebruikers, 

de ‘early adopters’ (zoals gedefinieerd in ‘de Innovatietheorie’ van Rogers). 

We willen early adopters in staat stellen hun gedragspatronen om te buigen of te 
doorbreken. Zij zijn de wegbereiders en dus cruciaal om vernieuwende producten en 
diensten te laten doorbreken. Zij zijn de groep waarop we in de eerste plaats onze 
aandacht en activiteiten toe richten.

We gaan op zoek naar hefbomen om de producten, diensten en handelingsmodellen 
beter bij de doelgroep van de early adopters aan te brengen: 

We lanceren zelf concepten, zetten hier een eigen campagne- en communicatieplatform 
rond op en mikken op een hoog bereik. 

“We zetten de komende jaren in op onze grote campagne Ecobouwers. Met bijna 1 miljoen bezoekers per 

jaar blijft het de drukst bezochte onafhankelijke bouwwebsite van Vlaanderen. Ecobouwers is meer dan 

ooit een ontmoetingsplaats met massa’s technische informatie en concrete ervaringen over duurzaam 

bouwen. Kandidaat-bouwers en verbouwers komen er in contact met geëngageerde en milieubewuste (ver)

bouwers en met professionals. Ecobouwers heeft maar één doel: meer duurzame en energiezuinige huizen in 

Vlaanderen. We werken aan een database met ‘testimonials’ van meer dan 

800 bouwprofessionals die hun vakkennis bewezen hebben en onafhankelijk 

aangeprezen worden door onze Ecobouwers-bouwheren.”

Jurgen Naets, projectmanager Ecobouwers bij Bond Beter Leefmilieu
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We ontwikkelen en/of promoten concepten of producten van derden. We bieden 
ondersteuning rond communicatie en marketing, door deze concepten en producten 
bekend te maken via onze eigen communicatiekanalen. We ondersteunen duurzame 
deelplatformen (Peerby, Autodelen.net) of coöperatieve samenwerkingsverbanden (De 
Landgenoten, NewB)  om ingang te vinden bij een grotere groep consumenten. Deze 
platformen en verbanden bereiken nu vooral innovatoren.

We bevorderen via onze communicatie en doorheen onze activiteiten duurzame 
oplossingen en praktijken via het coöperatief model, dat inzet en ondernemerschap 
voor en door burgers beloont.

Autodelen is de oplossing bij uitstek. Tijd voor de doorbraak.

“Autodelen is een typisch voorbeeld van een eenvoudig maar innovatief deelconcept dat een hoge 

maatschappelijke impact kan teweegbrengen. Onze organisatie streeft naar een duurzame maatschappij waarin 

autogebruik belangrijker wordt dan autobezit, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een 

auto nodig heeft er een kan gebruiken. We dromen van buurten met veel ruimte, schone lucht en een grote 

verbondenheid. Autodelen is een van de deeloplossingen doordat het inspeelt op diverse beleidsterreinen zoals 

milieu, mobiliteit, sociale cohesie, leefbaarheid van buurten, inclusie en toegankelijkheid.”

“Momenteel kan autodelen nog maar een klein segment van de bevolking bekoren. We gaan dus veel 

doorbraken in de markt moeten realiseren. Door autofabrikanten te laten inzetten op deelsystemen. Door lokale 

besturen ervan te overtuigen om te investeren in aangepaste infrastructuur. In campagnes naar burgers om hen 

warm te maken voor deelconcepten.”

“BBL is voor ons in de periode 2017-2021 een belangrijke partner. De stem van BBL klinkt door bij lokale 

besturen. BBL gaat in concrete interactie met ondernemingen. BBL bereikt via zijn campagnes jaarlijks meer 

dan een miljoen Vlamingen. Net die overlap is belangrijk voor ons. BBL kan ons verhaal mee verweven in zijn 

diverse activiteiten.”

Jeffrey Matthijs, coördinator Autodelen.net

De Landgenoten: een stevige zet voor het coöperatief model 

“De coöperatie De Landgenoten werd eind april 2014 opgericht door een netwerk van middenveldorganisaties, 

waaronder BBL. De Landgenoten kopen landbouwgrond en verhuren die aan bioboeren. De grond kan 

aangekocht worden dankzij de investeringen van burgers in onze coöperatie.”

“Onze eerste resultaten mogen gezien worden. We hebben op anderhalf jaar tijd met zo’n 700 aandeelhouders 

al 8,2 ha grond voor drie boerderijen kunnen verwerven. We zijn verheugd dat 

BBL de komende jaren actief inspanningen gaat doen om het coöperatief model 

verder te doen groeien.”

Kaat Segers, De Landgenoten
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Streefwaarden en indicatoren: 
• Via onze eigen campagnes en communicatiekanalen zetten we producten en 

diensten, gebruikt door innovatoren, in de kijker bij meer dan 1.000.000 potentiële 
early adopters.

• We lanceren jaarlijks 1 nieuw concept dat beloftevolle producten of diensten bij 
early adopters moet brengen

• We ondersteunen of begeleiden jaarlijks minstens 1 organisatie om een beloftevol 
product of dienst naar een grotere groep gebruikers toe te leiden.

Dit wordt binnen BBL een taak voor: 
• De programmacoördinator, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze OD.

• Medewerkers uit het team ‘projecten’, die de projecten binnen deze OD 
coördineren en daarbij ondersteund worden door medewerkers uit het team 
‘beleid’ (bv. thematische inbreng dossiers), het team ‘netwerk’ (bv. interactie 
met netwerkorganisaties) en het team ‘communicatie’ (bv. verzorgen van de 
communicatie van de verschillende projecten).
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5. Financiering
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5.1 Kader en instrumenten van ons financieel beleid 

Kader en instrumenten

Het financieel beleid van de BBL wordt bepaald door de raad van bestuur. Als leidraad 
voor ons financieel beleid geldt het financieel beleidsplan 2015-2019 dat de algemene 
vergadering van BBL in oktober 2014 vastgelegde. 

We worden bijgestaan door het boekhoudkantoor De Blay en partners. Voor de drie 
boekjaren die eindigen op 2014, 2015 en 2016 heeft de algemene vergadering Robrechts 
Lenaerts Bedrijfsrevisoren uit Wemmel als ‘commissaris’ aangesteld om de BBL te 
ondersteunen in deze opdracht. Robrechts Lenaerts controleert daarbij ook de integriteit 
van onze financiële en besluitvormingsprocessen.

De financiële uitvoerende processen zijn gedelegeerd aan maximum drie personen in 
het orgaan van vertegenwoordiging (zie supra). Daarbij wordt het ‘vier-ogenprincipe’ 
toegepast, zodat steeds twee medewerkers gaan over handelingen met financiële 
consequenties. Dit vier-ogenprincipe, ook wel ‘functiescheiding’ genoemd, is bedoeld 
om fraude te voorkomen. BBL beschikt over geen andere anti-fraudemaatregelen.

Uitgaven en opbrengsten

We besteden onze uitgaven aan de uitvoering van ons beleidsplan. Onze uitgaven zijn 
verdeeld over onze projecten en de ondersteuning van het algemene secretariaat.

Onze opbrengsten komen onder meer uit subsidies (gemeentelijke, provinciale, 
Vlaamse, federale en Europese overheden), bijdragen van onze lidorganisaties, 
donateurs, sponsoring van en partnerships met bedrijven, betalende diensten die we 
leveren aan derden en uit de verkoop van campagnemateriaal en promotieproducten. 
BBL kan zijn opdracht blijven vervullen dankzij de volgende diverse bronnen van 
opbrengsten: 

Subsidies

• Structurele subsidies van de Vlaamse overheid (Departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie) in het kader van het Besluit houdende de erkenning en subsidiëring 
van de natuur- en milieuorganisaties voor onze koepelwerking, bewegingswerking 
(ondersteuning streekverenigingen), werking organisatieontwikkeling en 
managementondersteuning bij onze aangesloten verenigingen en onze brede 
beleidswerking (via onze participatie aan de Vlaamse Minaraad).

• Ad nominatum subsidies van de federale overheid (FOD Leefmilieu) voor de 
uitoefening van onze federale beleidswerking inzake leefmilieu, klimaat, energie 
en duurzame ontwikkeling.

Opbrengsten uit projecten, campagnes en onderzoek

• Overeenkomsten met provinciale, Vlaamse en Europese overheidsinstanties, 
waarvoor BBL welbepaalde activiteiten uitvoert

• Contracten voor dienstverlening aan derden

• Sponsoring en advertenties van bedrijven in onze publicaties
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• Deelnemersgelden van lokale besturen, bedrijven en particulieren

• Verkoop van campagnematerialen en promotieproducten

Eigen opbrengsten

• Samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven

• Lidgelden van aangesloten verenigingen

• Fiscaal aftrekbare giften van donateurs

• Gift van de Nationale Bank van België

• Giften van steden en gemeenten

• Zitpenningen en vergoedingen

• Huurinkomsten van zalen (BBL2Meet) en werkplekken

Tewerkstellingsondersteunende maatregelen

• De sociale Maribel, een federale tewerkstellingsmaatregel die bestaat sinds 1997 
en beoogt bijkomende arbeidsplaatsen te creëren in de non-profit-sector om de 
arbeidsdruk te verlichten en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren

• Sociale fondsen en Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding (VIVO)

• Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit- en non-profit-sector 
(houdt o.a. middelen voor kwaliteitsondersteuning en koopkrachtverhoging voor 
werknemers in)

Bond Beter Leefmilieu is niet aangesloten bij de VEF (Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving) en onderschrijft geen andere ethische codes, aangezien wij ons niet in 
eerste instantie op het grote publiek richten. We hebben jaarlijks ruim 100 particuliere 
donateurs, die een drietal keer per jaar informatie over de werking van de milieukoepel 
bezorgd krijgen.

Fiscale attesten, jaarrekeningen en samenwerking met bedrijven

BBL is door de federale overheidsdienst Financiën opnieuw erkend om fiscale attesten 
uit te reiken voor de jaren 2013 tot en met 2018.

Onze jaarrekeningen zijn transparant en raadpleegbaar via de balanscentrale van de 
Nationale Bank. De jaarrekeningen van BBL (ondernemingsnummer 0416.114.756) zijn 
vanaf het jaar 2006 online raadpleegbaar en downloadbaar via cri.nbb.be. 

In onze financiële samenwerking met de bedrijfswereld (hoofdzakelijk sponsoring 
van projecten en campagnes) hanteren wij een aantal afwegingscriteria. In 2012 
ontwikkelden we een afwegingskader voor samenwerking met bedrijven. Dit kader is 
sinds medio 2012 operationeel.
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5.2. Financiering beleidsplan: doorkijk op basis van 
het eerste jaar van de beleidsperiode

Algemene cijfers

We schetsen de financiering van het beleidsplan voor de komende beleidsperiode op 
basis van een doorkijk van het eerste jaar.

We projecteren voor 2017 inkomsten en uitgaven van om en bij de 2,4 miljoen euro. Ons 
doel is een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen aan de Algemene Vergadering 
van maart 2017. De eventuele verliezen worden gedekt door bestemde fondsen uit onze 
reserves, als investeringskost in de organisatie. 

We maakten een projectie van de kosten en opbrengsten van 2017 op basis van de laatst 
beschikbare resultaten van een volledig boekjaar (2015), de geplande activiteiten en de 
reeds ingediende projectvoorstellen. 

Kosten

Aan de kostenzijde gaat 78% van onze totale uitgaven naar personeelskosten: bruto 
lonen, RSZ-bijdragen, eindejaarspremie en diverse personeelskosten zoals vorming en 
opleiding. 

De overige 22% zijn werkingskosten:

• Ongeveer 12% van de totale kosten gaat naar gebouw- en infrastructuurkosten 
zoals onderhoud, telefonie, kopieerkosten. Daarin zitten ook de jaarlijkse kosten 
voor de afbetaling van onze energiezuinige verbouwing vervat. 

• Zo’n 4% van de kosten wordt besteed aan diensten aan de onderneming: o.a. 
sociaal secretariaat, boekhouder, bedrijfsrevisor, adviesverlening. 

• Een laatste categorie van 6% omvat diverse kosten zoals verplaatsingskosten, 
lidgelden, communicatiekosten, aankoop tijdschriften enzovoort.

Opbrengsten

Onze belangrijkste structurele inkomsten zijn de werkingssubsidie verbonden aan 
het beleidsplan (37% van de totale inkomsten) en diverse tewerkstellingssubsidies 
(Maribelfonds, VIA-middelen, goed voor 12% van het totaal). 

Daarnaast halen we 15 à 25% van onze middelen uit andere subsidies, vooral 
projectsubsidies op lokaal, provinciaal, federaal en Europees niveau en nog eens 2% uit 
private fondsen. 

Ongeveer 9 à 12% van onze opbrengsten komt uit de verkoop van diensten: begeleiding 
van overheden en bedrijven, studiewerk in opdracht, studiedagen enzovoort. 

Ruim 10 à 12% van de opbrengsten is afkomstig uit sponsoring door en partnerships 
(doorgedreven inhoudelijke samenwerking) met bedrijven. 

3 à 4% van de opbrengsten is afkomstig uit giften van particulieren en lidgelden 
van BBL-leden. Een bescheiden 1 à 2% van de inkomsten komt voort uit verhuur van 
vergaderzalen en werkplekken, en uit de verkoop van materiaal. 
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EUR Omschrijving

I. Bedrijfsopbrengsten
A. Omzet (btw-plichtige activiteiten)

70 Verkoop goederen Boeken, advertenties, fietsen, 
promotiemateriaal, drukwerk, 
doorgefacturerde verzending enz.

Verkoop boeken

Verkoop advertenties 6.000

Verkoop drukwerk

Verkoop 
promotiemateriaal

1.000

Verkoop diensten Begeleiding, studienamiddagen, 
commissies, studiewerk…

Begeleiding 246.500 Begeleiding bij 
verschillende projecten (o.a. 
participatietrajecten)

Studiewerk 20.000 Studies in opdracht

Doorfacturatie 10.000

Sponsoring/Partnership
Sponsoring 100.000

Partnership 164.000

Huur
Verhuur werkplekken 16.800

Verhuur zalen 14.000

Lidgelden
Lidgelden leden Nvt - niet btw-plichtig

SUBTOTAAL A. 578.300
B. Andere Opbrengsten (niet-btw plichtig)

73 Subsidies (overheden)
Lokale overheden 90.000 Steden, gemeenten, 

intercommunales

Provinciale overheden 85.000

Vlaamse overheid
> Structurele subsidie 860.000 Enveloppefinanciering

> Niet structurele subsidie 60.000 Toerisme Vlaanderen, Komimo 
project

Federale Overheid 100.000 Nationale Loterij, andere Federale 
subsidies

Brussels Hoofdstedelijk 
gewest

10.000

Begroting 2017
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Europese Unie 80.000

Andere 40.000

Steun (privaatrechtelijk) 50.000 Private fondsen, stichtingen 
(Koning Boudewijnstichting, 
Ashoka,...)

Ondersteuning tewerkstelling
Sociale maribel 200.000

VIA middelen 90.000

DAC middelen

Lidgelden
Lidgelden leden 40.000 Aan te rekenen zonder BTW

Giften 35.000

74 Door te storten subsidies
Bijdragen 7.000 Bijdragen aan studie of onderzoek 

door andere NGO’s

Diverse 10.000 Verzekering schade, 
zitpenningen,...

SUBTOTAAL B. 1.757.000

TOTAAL I. Bedrijfsopbrengsten 2.335.300
II. Bedrijfskosten

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
1. Inkopen
2. Wijziging in voorraad: 
toename (+), afname (-)
B. Diensten en diverse goederen

61 Huur
Huur lokalen

Huur en huurlasten 
installaties, machines

6.000

Onderhoud en herstellingen
Onderhoud en herstel 
gebouwen

35.000

Onderhoud en herstel 
kantooruitrusting

4.000

Onderhoud en herstel IT 10.000

Leveringen aan de organisatie
Nutsvoorzieningen
> Elektriciteit 6.000
> Water 1.000
> Gas 3.000
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Organisatie studiedagen/
persconferentie/
evenementen

25.000

Secretariaatkosten Kantoorbehoeften, wettelijke 
kosten

Telefonie, internet 14.000
> Verzending 10.000
> Druk en layout 15.000
> Kantoormateriaal 11.000

Documentatie 10.000 Aankoop publicaties

Communicatie en 
Promotie

55.000 Communicatieadvies, websites, 
promotieproducten….

Catering verhuur 5.000

Vergoedingen aan derden
Boekhoudkantoor/revisor 22.000

Juridische diensten 10.000

Dienstprestaties 40.000

Sociaal secretariaat 9.000

Lidgelden/ bijdragen 30.000

Representatiekosten 6.000 Restaurant, geschenken, ...

Verzekeringen 9.000 Brand, burgerlijke 
aansprakelijkheid, omnium, 
reis,diefstal….

Verplaatsingkosten en verblijfkosten 20.000 Binnenland, buitenland, cambio

Sponsoring (ruiloverenkomsten) 1.000

Diverse 1.000 Onkosten vrijwilligers

SUBTOTAAL B. 358.000
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62 Bruto lonen
Brutolonen 1.085.000

Vakantiegeld 200.000

Eindejaarspremie 87.500

Werkgeversbijdragen 403.000 RSZ werkgever

Andere Personeelskosten
Aanverwante 
personeelskosten

62.000 Interbedrijfsgeneeskundige 
dienst, sociaal abonnement, 
kantinekosten, vorming, selectie…

Toevoeging en 
terugname vakantiegeld

32.000

63 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste 
activa

108.000
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E. Waardevermindering op voorraden, bestellingen in 
uitvoering, vorderingen
F. Voorzieningen voor aan te gane risico's en kosten 13.800 Voorziening onderhoudswerken 

gebouw

64 G. Andere bedrijfskosten
Belastingen en taksen 20.000 Roerende en onroerende 

voorheffing, gemeentebelasting, 
gewest, patrimonium, 
rechtspersonen…

Niet aftrekbare btw 25.000

Door te storten subsidies

TOTAAL II. Bedrijfskosten 2.394.300
III. Bedrijfsresultaat -59.000

IV. Financiële opbrengsten 1.200 Intresten lening, bankkosten, 
negatieve betalingsverschillen

V. Financiële kosten 23.000
Financieel resultaat -80.800 Indien het resultaat bij afsluiten 

van het boekjaar negatief is wordt 
het verlies teruggenomen uit de 
reserves van de organisatie.
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Financiering Strategische en Operationele Doelstellingen 2017-2021

De diverse uitgaven binnen onze werking hebben we gelinkt aan onze strategische en 
operationele doelstellingen. Bij deze verdeling hebben we zowel rekening gehouden 
met de te verwachten personeelsinzet als de werkingskosten voor de uitvoering van het 
beleidsplan 2017-2021 en jaarplan 2017. 

Strategische doelstelling 1 (BBL versnelt met zijn netwerk de transitie naar een 
duurzame samenleving en heeft hier met hen de nodige kennis, competenties en 
middelen voor opgebouwd), die zich richt op ons netwerk, krijgt ongeveer 17% van 
de toegewezen middelen. Hiermee willen we de werking naar ons netwerk verder 
uitbouwen en hen actief betrekken bij de beoogde transities.

45% van de uitgaven gaan naar de realisatie van strategische doelstellingen 2: “BBL 
stuwt het beleid van overheden vooruit zodat de transities naar een duurzame 
samenleving versnellen”. Ons beleids- en netwerkteam zal intensief werken op deze 
strategische doelstelling, die doorgaans weinig eigen (project)inkomsten genereert. 
Daarbij ligt de focus het sterkst op het proactief beleidswerk: we ontwikkelen samen 
met onze partners en netwerk voorstellen en aanbevelingen voor overheden.

In lijn met onze inschatting dat er belangrijke opportuniteiten liggen voor het 
versnellen van transities op lokaal niveau, besteden we 24% van onze werkingssubsidie 
aan strategische doelstelling 3: “BBL versnelt samen met lokale actoren de transities in 
onze steden en gemeenten”. Hier liggen vele kansen, maar is ook nog veel werk voor 
de boeg. Met de investeringen in deze doelstelling willen we de doeltreffendheid van 
ons netwerk verhogen om met lokale actoren de transitie te versnellen. 

Ten slotte gaat er ongeveer 13% van de werkingsmiddelen naar strategische doelstelling 
4, “BBL stimuleert via koploperbedrijven, werknemersorganisaties en ‘early adopters’’ 
de vergroening van de economie”. Hoewel er een aanzienlijke portfolio van activiteiten 
in het jaarplan onder deze SD zetten, is het onze inschatting dat we deze projecten 
het makkelijkst kunnen financieren met andere inkomsten, zoals projectsubsidies en 
partnerships.
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OD SD keuro %
SD1 BBL versnelt met zijn netwerk de transitie naar een duurzame samenleving en 
heeft hier met hen de nodige kennis, competenties en middelen voor opgebouwd
1.1 BBL en zijn netwerk delen een actuele visie over de noodzakelijke transities naar een duurzame 

samenleving en de wijze waarop we die willen bereiken
40 4,65%

1.2 BBL verbreedt en vergroot de competenties en expertise van de organisaties binnen het 
netwerk door kennisuitwisseling op basis van praktijkervaring en toegankelijke dienstverlening

40 4,65%

1.3 BBL zet zijn netwerk aan om de transitievraagstukken vanuit maatschappelijke innovatie en 
met meer ondernemerschap aan te pakken

40 4,65%

1.4 BBL biedt zijn netwerk toegang tot meer en gevarieerde financieringsbronnen en -methode 25 2,91%

SUBTOTAAL 145 16,86%
SD2 BBL stuwt het beleid van overheden vooruit zodat de transities naar een 
duurzame samenleving versnellen
2.1 BBL zoekt via advies en overleg met andere actoren uit het middenveld naar oplossingen op 

vraag van overheden
115 13,37%

2.2 BBL ontwikkelt proactief met ondernemingen, Europese partners en actoren in het middenveld 
voorstellen en aanbevelingen voor overheden

130 15,12%

2.3 BBL lanceert ideeën bij de publieke opinie en vergroot het draagvlak voor gewenste 
alternatieven bij gangmakers in de samenleving

80 9,30%

2.4 BBL biedt geëngageerde, bezorgde burgers en organisaties instrumenten om hun stem naar 
het beleid te laten weerklinken

65 7,56%

SUBTOTAAL 390 45,35%
SD3 BBL versnelt samen met lokale actoren de transities in onze steden en gemeenten
3.1 BBL zorgt ervoor dat lokale actoren de ideeën en mogelijkheden over transitie op lokaal niveau 

kennen en vertalen naar hun eigen werking
75 8,72%

3.2 BBL stelt zijn netwerk in staat activiteiten te realiseren en in te spelen op de uitdagingen en 
behoeften van onze steden en gemeenten

65 7,56%

3.3 BBL initieert en baant de weg voor multipliceerbare of opschaalbare oplossingen voor lokale 
transitienoden en linkt het milieuthema aan maatschappelijke noden en uitdagingen

20 2,33%

3.4 BBL investeert ‘seed money’ in lokale verenigingen om te werken rond transitie binnen steden 
en gemeenten

50 5,81%

SUBTOTAAL 210 24,42%
SD4 BBL stimuleert via koploperbedrijven, werknemersorganisaties en 'early 
adopters'’ de vergroening van de economie
4.1 BBL brengt transitie-uitdagingen in bij het bedrijfsleven via multistakeholder-aanpak, 

samenwerkingen met individuele ondernemingen en bedrijfssectoren. Zo stuurt BBL aan op 
positionering en strategische beslissingen inzake verduurzaming van producten en diensten

40 4,65%

4.2 BBL zoekt met werknemersorganisaties via gezamenlijke visie, strategie en activiteiten naar 
mogelijkheden voor de vergroening van de economie

25 2,91%

4.3 BBL zorgt ervoor dat producten en diensten, gebruikt door ‘innovatoren’, ingang vinden bij 
‘early adopters’

50 5,81%

SUBTOTAAL 115 13,37%
TOTAAL 860 100,00%
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Bijlagen
Bijlage 1 - Overzicht van de bij Bond Beter Leefmilieu aangesloten 
organisaties op 30 juni 2016

Deze bijlage geeft de organisaties weer die als lid aangesloten zijn bij Bond Beter Leefmilieu. Alle volgens het erkennings- 
en subsidiëringsbesluit van natuur-  en milieuverenigingen (13/10/2003) erkende verengingen zijn aangesloten bij Bond 
Beter Leefmilieu. 

Gewestelijk georganiseerde verenigingen
Naam organisatie     Erkenning volgens besluit 2003

Act4Change vzw 

Arbeid & Milieu vzw    Erkend thematische vereniging

ATB De Natuurvrienden vzw 

Autopia vzw 

Bos+ vzw      Erkend thematische vereniging

Catapa vzw 

Climaxi vzw 

Natuurpunt-CVN 

De Milieuboot vzw 

Dialoog vzw     Erkend thematische vereniging

Ecolife vzw     Erkend thematische vereniging

EVA vzw 

Federatie van kinder jeugd-en gezinsboerderijen vzw 

Fietsersbond vzw 

FSC Belgium 

GoodPlanet Belgium vzw    Erkend thematische vereniging

Greenpeace Belgium vzw 

Grenzeloze Schelde vzw    Erkend thematische vereniging

JNM vzw 

KMDA vzw 

Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie vzw 

Nationale Boomgaardenstichting vzw   Erkend thematische vereniging

Natuurpunt vzw     Erkend als gewestelijke ledenvereniging

Natuurpunt Studie vzw    Erkend thematische vereniging

Netwerk Bewust Verbruiken vzw 

Opbouwwerk Pajottenland vzw 

Peerby/WijDelen  
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Pixii vzw 

Preventie Lichthinder vzw 

Pro Natura Sociale Werkplaats 

REScoop.be  

Samenhuizen vzw 

Sams vzw  

Sea First Foundation vzw 

Taxistop vzw 

Trage Wegen vzw     Erkend thematische vereniging

TreinTramBus vzw 

VELT vzw 

VIBE vzw      Erkend thematische vereniging

Vogelbescherming Vlaanderen vzw   Erkend als gewestelijke ledenvereniging

WWF-VLAANDEREN vzw    Erkend als gewestelijke ledenvereniging

Regionaal georganiseerde verenigingen
Naam organisatie     Erkenning volgens besluit 2003

ABLLO vzw      Erkend als regionale vereniging

ALR vzw

Benegora Leefmilieu vzw

Gents MilieuFront vzw    Erkend als regionale vereniging

Limburgs Landschap vzw    Erkend als regionale vereniging

Limburgse Milieukoepel vzw    Erkend als regionale vereniging

MAMA

Marien Ecologisch Centrum vzw

Milieufront Omer Wattez vzw    Erkend als regionale vereniging

Natuur.koepel vzw     Erkend als regionale vereniging

Natuurhulpcentrum vzw

Natuurpunt Antwerpen Noord vzw   Erkend als regionale vereniging

Natuurpunt Brugs Ommeland vzw   Erkend als regionale vereniging

Natuurpunt De Bron vzw    Erkend als regionale vereniging

Natuurpunt De Torenvalk vzw   Erkend als regionale vereniging

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw  Erkend als regionale vereniging

Natuurpunt Gent vzw    Erkend als regionale vereniging

Natuurpunt Houtland    Erkend als regionale vereniging

Natuurpunt Limburg vzw    Erkend als regionale vereniging

Natuurpunt Oost-Brabant vzw   Erkend als regionale vereniging

Natuurpunt Schijnvallei vzw    Erkend als regionale vereniging
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Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever vzw  Erkend als regionale vereniging

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Oostende vzw

Orchis vzw     Erkend als regionale vereniging

Raldes vzw

Red De Voorkempen vzw

Strandwerkgroep België

VMPA vzw

Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw Erkend als regionale vereniging

Vzw Durme     Erkend als regionale vereniging

Werkgroep Isis vzw     Erkend als regionale vereniging

West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Erkend als regionale vereniging

Zenne en Zoniën vzw

Lokaal georganiseerde verenigingen
Naam organisatie     Erkenning volgens besluit 2003

‘t Groot Gedelf

‘t Uilekot vzw

Actiecomité Bessemstraat

Actief Terhagen

Actiegroep Sint-Baafskouter-Rozebroeken

BAS vzw

Boreas vzw

De Gruune Steen vzw

De Paddenbroek vzw

De Papegay vzw

De Raaklijn

De Verrekijker

De witte Pion vzw

Dorpscomité Wilsele-Dorp

Durme vzw afdeling Zele-Berlare-Wichelen

Ecofolie vzw

Fauna Flora Fotoclub Schoten

Gents Ecologisch Centrum

Greenplease vzw

Groen vzw

Groen- en Natuurbeschermingscomité Destelbergen vzw

Groep Leefmilieu Klein-Brabant vzw
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Heempark Genk vzw

Kolena vzw

Koninklijke Vereniging Natura-Limburg

Kringloopcentrum Teleshop  vzw

Leefmilieu Roeselare vzw

Leefmilieu Tongeren

Leefmilieu Wetteren vzw

Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

Milieugroep de Mangelbeek vzw

Milieuwerkgroep Tielrode - Ons Streven vzw

Mobiel vzw

Mondo vzw

Natura Zoniën

Natuur & Milieu Lebbeke

Natuurpunt Borgloon

Natuurpunt De Vlasbek vzw

Natuurpunt M.O.Lennik

Natuurpunt Ruidenberg

Natuurpunt Torhout

Natuurpunt-De Buizerd vzw

Natuurwerkgroep De Gavers vzw

Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Beernem vzw

Poëziebosnetwerk

Steendorp Leefruimte vzw

Sterrebeek 2000 vzw

Stichting Marguerite Yourcenar vzw

stRaten-generaal

UGent1010

Vogelopvangcentrum Brasschaat

Vogelopvangcentrum Geraardsbergen-Lierde vzw

Vogelopvangcentrum Kieldrecht

Vogelopvangcentrum Malderen vzw

Vogelopvangcentrum Merelbeke vzw

Vogelopvangcentrum VOC Neteland

Vzw Aktiegroep Leefmilieu Kempen (VALK)

Wake-Up Kraainem vzw

Werkgroep voor Milieu en Verkeer

WILOO vzw 
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