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Onze manier van werken
GoodPlanet begeleidt ondernemingen die hun transitie naar een duurzamer ondernemingsmodel willen
versnellen of verdiepen.
Van eenmalige activiteiten tot modules die deel uitmaken van een transitieproces. GoodPlanet werkt op drie
niveaus:
We inspireren en activeren jouw medewerkers, klanten of partners.
We begeleiden workshops en faciliteren de cocreatie van collectieve maatregelen.
We coachen jou of je team bij de implementatie van duurzame initiatieven.
Onze aanpak is volledig modulair. Zo kan je activiteiten selecteren die bij jouw timing, doelgroep en ambities
of interesses aansluiten. De winst die we via onze samenwerking genereren, investeren we in onze duurzame
projecten voor kinderen en jongeren.

Onze thema’s
• Mobiliteit
• Verbondenheid tussen mens en natuur
• Duurzame voeding: van veld tot bord
• Circulaire economie en materialenbeheer
• Duurzame steden en gemeenten
• Klimaatverandering
• Samenleven en diversiteit
• Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
• Teambuildings
• Collega's overtuigen

Mobiliteit
Mobiliteitsworkshops

Agile Mobility Challenge

Een doordacht en duurzaam mobiliteitsbeleid is
essentieel om de efficiëntie en het welzijn van je
werknemers te verbeteren. Bovendien heeft
pendelen een toenemende impact op het milieu.

Tijdens deze challenge ontdek je Brussel op een
verrassende manier. Jullie laten de auto aan de kant
staan en vertrekken op mobiliteits-exploratietocht
waarbij je verschillende vervoersmodi uittest.

Met een sessie rond duurzame mobiliteit maak je
jouw team bewust van alternatieve, multimodale
vervoersmiddelen en opties voor micromobiliteit. We geven antwoord op vragen als: Wat
zijn de voordelen? Hoe gebruik je ze? Welke rol
kunnen ze in jouw professioneel leven spelen?

De uitdagingen nodigen uit tot reflectie en
observatie. Je wordt je bewust van je eigen
transportgewoonten en het vraagstuk van duurzame
mobiliteit en verkeersveiligheid in de stad.

Zo verloopt de workshop

Met een sessie rond duurzame mobiliteit maak je
1. Duurzaam
mobiliteit
in theorie:
welke
jouw
team bewust
van alternatieve,
multimodale
vervoermiddelenenbestaan
er? Hoe elekrische
gebruik je
vervoersmiddelen
innovatieve,
ze?
Welke
veiligheidsen
verkeersregels
opties voor micro-mobiliteit (eenwieler, step,
moeten worden
nageleefd?
hoverboard…)
Wat zijn
de voordelen? Hoe gebruik
je
rol kunnen
in jouw
professioneel
2. ze?
OpWelke
je plaats?
Klaar?zeGo!
Via praktische
en
leven
spelen?
leuke
behendigheidsoefeningen doen we een
eerste ervaring op. Geslaagd voor de test? Dan
krijg
je
jouw
eerste
microrijvaardigheidscertificaat.

Samen met je collega’s beleef je zo gegarandeerd een
fijne, avontuurlijke én zinvolle teambuilding.

Zo verloopt de workshop
• Na een inleidende briefing krijgen jullie de tijd om
jullie route te organiseren
• Elk teamlid neemt een rol op zich tijdens het spel
(organisator, tijdbewaker, zender, …)
• Samen gaan jullie uitdagingen aan en posten jullie
antwoorden op ons online platform. Probeer
zoveel mogelijk punten te scoren!
• Vergelijk de resultaten met andere teams.

Een stap verder gaan?
Koppel deze workshop aan een intern mobiliteitsonderzoek met onze interactieve enquêtekiosken. Via een
eenvoudige druk op de knop laten je medewerkers bijvoorbeeld weten hoe ze vandaag naar het werk of een
evenement kwamen.
Plan deze workshop als onderdeel van je Corporate Travel Plan (CTP) of op eigen initiatief.

Bien-être
et reconnexion
avecen
la natuur
nature
Verbondenheid
tussen mens
Hier is de natuur welkom

Forest Challenge

Is het terrein van je bedrijf volledig verhard? Wil je
het welzijn van jouw werknemers verbeteren en
de biodiversiteit rond je werkomgeving laten
groeien? Stroop de mouwen op en ga voor groen!

Bevorder de samenwerking en teamgeest met een
verrassende teambuilding in de natuur.

Samen toveren we jouw buitenruimte om tot een
levende en gastvrije plek, bijvoorbeeld door een
Tiny Forest te planten, een klein toevluchtsoord
voor je medewerkers waar de lokale biodiversiteit
kan floreren.
Heb je geen ruimte beschikbaar? Wij kennen
verschillende scholen en rusthuizen die samen met
je medewerkers hun groene buitenruimte willen
herontwikkelen.

Met behulp van een kaart of app ga je op stap in het
bos. Je zoekt onderweg naar aanwijzingen en gaat
ludieke, (soms zelfs) sportieve en ecologische
uitdagingen aan.
De “Forest Challenge” brengt je dichter bij elkaar
én bij de natuur. Als team haal je samen de eindmeet
en nadien kijk je terug op een intens en ontspannend
avontuur. Zo gaat iedereen naar huis met een
rugzakje boordevol zuurstof en nieuwe energie!

Zo verloopt deze teambuilding
1.

We spreken af in een mooi, nog wild en
dichtbegroeid stuk van het Zoniënwoud in
Oudergem (andere locaties zijn mogelijk op
aanvraag).

2.

Je volgt een verrassende route en gebruikt
onderweg al je zintuigen om te verkennen, te
bouwen, te voelen.

3.

Via een quiz of leuke uitdagingen leer je meer
over klimaatverandering en de biodiversiteit van
een bos.

4.

Optioneel: ga voor de sportieve versie van de
teambuilding met proeven tegen de tijd en
actievere oefeningen.

Zo verloopt de workshop
1. We ontvangen je medewerkers op een
hartelijke manier. Samen verkennen we het
terrein met al onze zintuigen.
2. We ontdekken de "groene visie" van de ruimte:
Wat is het plan voor deze ruimte? Wat gaan we
samen aanpakken om deze grijze plek om te
toveren tot een groen paradijs?
3. Graven, planten, water geven… Samen met een
coach gaan je medewerkers aan de slag. Na
afloop glundert iedereen van trots over het
eindresultaat.

Duurzame voeding: van veld tot bord
Taste The Future

GoodCook@Work

Wat ligt er op ons bord morgen? Wat eten we
over 10, 20 of 50 jaar? Het houdt ons
dagelijks bewust of onbewust bezig. We
stellen ons vaak de vraag: ‘wat eten we
vanavond?’, maar wat zullen we eten in de
toekomst en welke impact heeft dit op ons en
de planeet? Met deze vragen gaan we op
ludieke wijze aan de slag. We onderzoeken,
proeven en proberen merkwaardige,
ongewone en verassende producten en
ideeën voor een duurzame toekomst.

Samen bereiden we een (h)eerlijke lunch. Tijdens deze
workshop komen alle aspecten van duurzaam voedsel aan
bod en leer je hoe je culinaire tips en adviezen in de praktijk
kunt omzetten. Een kans om ongewone en verrassende
producten te ontdekken, maar vooral om de band tussen
collega's te versterken.

Wat staat er op het menu?
Tijdens jullie event op kantoor of locatie naar
keuze voorzien wij een stand waar
medewerkers, in groepjes of vrijblijvend, de
toekomst van ons voedsel kunnen
exploreren en degusteren.

Wat staat er op het menu?
•

•
•

We maken kennis met duurzame en gezonde voeding en
een aantal uitzonderlijke ingrediënten zoals zeewieren
en gefermenteerde producten.
Samen ruiken, voelen, snijden, mengen, …
Samen smullen, proeven en genieten.

Locatie - Kies jouw favoriete plek:
•

Antwerpen: Simone’s Kitchen

•

Sint-Katelijne Waver: Groentenmuseum ‘t Grom

•

Oelegem: KOOK SAMEN ROND EEN
KAMPVUUR.

•

In jouw bedrijf? Dat kan ook, als je een kleine
keuken ter beschikking hebt.

Een stap verder gaan?
• Kies voor een duurzame cateraar of bespreek met jullie cateraar wat mogelijk is om een duurzamer
aanbod te verkrijgen.
• Scan hoe duurzaam jullie event is via https://www.ovam.be/groeneventscan

Circulaire
Economieeconomie
circulaireen
et materialenbeheer
gestion des ressources
Zero waste challenge

Plastiqu’arts@Stormkop

Wist je dat elk jaar 8 miljoen ton plastic in onze oceaan
terechtkomt? Als er niet snel maatregelen komen, zal
die hoeveelheid de komende tien jaar verdrievoudigen.
Plastic vervuiling is vandaag de dag dan ook één van de
grootste ecologische problemen. Via het atelier zero
waste challenge ontdek je hoe jij plastic vervuiling kan
helpen voorkomen.

Steeds meer plastic stapelt zich op in rivieren,
zeeën en oceanen. Kom met je team de oevers
van de Schelde opruimen en maak van het afval
een kunstwerk. Bedenk hoe je samen, thuis en op
de werkvloer, afval kan voorkomen. Onze coaches
delen hun tips en tricks en begeleiden jullie bij
deze zero afval-missie.

Zo verloopt de workshop
1. Via een interactieve quiz ontdek je de zin en onzin
van plastic verpakkingen die we dagelijks
weggooien.
2. Tawashi? Bee wrap? Experimenteer met
zelfgemaakte, duurzame alternatieven voor plastic
verpakkingen.
3.

Een stap verder gaan?

Geef jezelf aan het einde van de sessie een zero afval
uitdaging. Wij geven je concrete tips mee naar huis om
je te helpen bij je nieuwe zero afval gewoontes.
Verdiep je in technieken voor change management en
nudging. Pas deze vervolgens toe om afval op bureau te
voorkomen en collega’s te inspireren om mee te doen.

Zo verloopt de workshop
1. We gaan op verkenning in de experimentele
haven Stormkop. Onderweg verzamelen we
plastic afval uit de Schelde.
2. In de creatieve werkplaats van Stormkop
maken we een kunstwerk met het gevonden
afval.
3. We wisselen ervaringen uit en stellen een
actieplan op om plastic afval op kantoor en
thuis te vermijden.

Duurzame
steden endurables
gemeenten
Villes et communes
Sustainable Walk
Waar kan je een fairtrade koffie of een ‘zero waste’ lunch
kopen? Welke organisaties in de buurt zetten zich in om
voedselverspilling te voorkomen? Ontdek samen
duurzame plekjes om tijdens de lunchpauze even tot rust
te komen, een handige shoppingroute in de buurt van
jouw kantoor of gewoon hoe leuk de stad is via een
leerrijke, interactieve rondleiding.

Zo verloopt de activiteit
Je kan kiezen tussen twee opties:
1. Een persoonlijke GoodPlanet-gids stippelt een
duurzame wandeling op maat uit in jouw buurt.
2. Of je kiest een wandeling in een stad uit onze
selectie: Hasselt, Antwerpen, Liège, Namur, Gent
en Genk. Samen gaan we op stap.
3. We begeleiden je doorheen een door ons
uitgestippeld parcours, inclusief
teambuildingsuitdagingen onderweg, bijvoorbeeld
aan de hand van een app.
4. Met de fiets op pad gaan is ook mogelijk!

Brussels in Transition Tour
Ontdek De Kanaalzone: de nieuwe, hippe en zelfs
duurzame wijk van Brussel!
Van openbare en particuliere gebouwen die uitblinken
met een fenomenaal laag energieverbruik door
inventieve
ingrepen,
een
verrassende
klimaattentoonstelling
tot
landbouw
in
het
stadscentrum en parken die voor en door de inwoners
zijn aangelegd.
Laat je leiden door deze prachtige initiatieven met
allemaal hetzelfde doel: een koolstofarme toekomst.

Zo verloopt de activiteit
1. Ontdek de pioniers van een samenleving zonder
fossiele brandstoffen.
2. Optioneel: een gezellige lunchpauze in een
sociaal restaurant met lokaal geproduceerde
maaltijden en de mogelijkheid om heerlijke
plantaardige alternatieven uit te proberen.

s

Klimaatverandering
en energie
Changements climatiques
et énergie
Klimaat Collage’

My 2050

Dankzij dit spel rond collectieve intelligentie raken uw
medewerkers vertrouwd met de oorzaken en gevolgen
van klimaatverandering. Daarna bieden we hen een
moment van reflectie om realiseerbare oplossingen te
vinden.

Een koolstofarme samenleving in 2050. Welk
scenario creëren jouw medewerkers om deze
ambitieuze
maatschappelijke
uitdaging
te
realiseren? Tijdens een digitale sessie leren je
medewerkers over de uitdagingen van de
klimaatverandering en de overgang naar een
koolstofarme samenleving. Ze creëren hun eigen
transitiescenario via de My2050-simulatie.

Zo verloopt de workshop
1. We spelen een kaartspel dat verschillende
aspecten - oorzaken en gevolgen - van de
klimaatverandering aan het licht brengt.
2. We traceren samen de keten van gebeurtenissen
die leiden tot klimaatverandering.
3. We transformeren uw “Klimaatcollage” in een
muurschildering (“Solutions Collage”).
4. We stimuleren zo individuele burgerinitiatieven,
maar bekijken ook de rol van bedrijven in de strijd
tegen klimaatverandering.

Zo verloopt de workshop
1. We lichten kort de uitdagingen van de
klimaatverandering en de werking van de
applicatie toe.
2. We werken in groepen verschillende
toekomstscenario’s uit.

5. Wat zijn positieve gevolgen van elk scenario? Wat
moet bijgestuurd worden? We vergelijken en
Een stap verder gaan?
ervaringen
en gedachten
uit.
• Een actieplan opstellen om de CO2-uitstoot van jewisselen
onderneming
of bepaalde
deelwerkingen
te
verkleinen.
• Kies een specifiek thema uit de sessie, zoals voedsel, mobiliteit of energie. Organiseer bijvoorbeeld een
‘energielunch’ op de werkvloer om beter te begrijpen hoe je jouw energieverbruik op het werk of thuis
kunt verminderen, aan de hand van de informatie uit de sessie.

Samenleven
en diversiteit
Vivre ensemble
et diversité
Samen 11 miljoen
Hoe belangrijk is het voor jouw bedrijf of vereniging om goed samen te werken? Dat kan alleen als iedereen
met elkaar overeenkomt. Niet altijd evident, want iedereen is anders. Dat zorgt er soms voor dat we elkaar
niet goed begrijpen en dat er misverstanden en zelfs vooroordelen ontstaan.
Een workshop rond samen-leven legt de focus op de rijkdom van onze diversiteit. We willen vooroordelen
ontmantelen, barrières tussen mensen afbreken en bruggen bouwen. Dit doen we door in dialoog te gaan en
te kijken naar alles wat ons als mens met elkaar verbindt.

Zo verloopt de workshop
1. Gebruik van het beeldmateriaal van het project Samen 11 miljoen ter introductie. Deze filmpjes zijn
gebaseerd op het filmproject HUMAN van Yann Arthus-Bertrand, erevoorzitter van GoodPlanet. De
videocapsules helpen om meer begrip te krijgen voor elkaar en om het gevoel van verbondenheid te
vergroten.
2. De gebruikte methodieken focussen niet op (eventuele) probleemsituaties, maar werken in op de
randvoorwaarden die nodig zijn om het probleem op te lossen. Op die manier ervaren de deelnemers
minder weerstand. Ook in groepen waar er geen directe problemen zijn, brengen de activiteiten een
positieve flow teweeg.
3. Ludieke activiteiten worden afgewisseld met serieuze gesprekken. Het doel? Verschillen overbruggen en
gedeelde waarden (her)ontdekken. We leggen tevens de link naar de waarden van je bedrijf of organisatie.
4. We werken samen een actieplan uit: hoe kunnen we de werkomstandigheden en het welzijn van de
Duur : Deze workshop kan je kiezen in een light (1,5 uur), een medium (halve dag) of een pro versie (hele dag).
medewerkers verbeteren? Hoe kunnen we diversiteit op de werkvloer omarmen en beter benutten?
De mogelijke impact stijgt naargelang je een langere versie kiest.
(medium en pro)

Duur: Deze workshop kan je kiezen in een light (1,5 uur), een medium (halve dag) of een pro versie (hele dag).
De mogelijke impact stijgt naargelang je een langere versie kiest.

Een stap verder gaan
•
•
•

Deelnemen aan interculturele of intergenerationele ontmoetingen, zoals in een intergenerationele
(moes)tuin of tijdens een uitwisselingsmoment met anderstalige nieuwkomers in België.
Een korte videocapsule als resultaat van de workshop, met jouw medewerkers in de hoofdrol: wat
verbindt hen? We leggen hun getuigenissen vast op beeld en focussen op de connecties.
Een foto-expo in je bedrijf rond samen-leven en samen-werken in diversiteit.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
Ontdekkingsworkshop
De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s – Sustainable Development
Goals) van de VN vormen een ideaal kader om jouw ambities op MVO-vlak richting te
geven. Dit holistische model integreert essentiële elementen als de planeet, welvaart,
vrede en partnerschappen. Het kan de basis en referentie worden om ook jouw
interne doel stellingen en concrete acties op af te stemmen.

Zo verloopt de workshop
1. Via een interactieve quiz leren jouw medewerkers de globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
kennen.
2. We identificeren de belangrijkste SDG’s voor jouw organisatie of team. We bekijken samen welke concrete
acties we kunnen opzetten op de werkvloer.

Een stap verder gaan…
SDG Actieplanning
Ontwikkel een actieplan op basis van de SDG's, begeleid door onze coaches. Bepaal in drie workshops en
werksessies je duurzame visie en je thematische prioriteiten. Bereid jouw actieplan voor door de belangrijkste
stakeholders te betrekken bij de succesvolle uitvoering van jouw acties.

Teambuilding: Domaine de Graux
Duurzame voeding, natuur en welzijn
Op zoek naar een duurzame locatie die tot de verbeelding spreekt? Dan moet je in Domaine de Graux zijn.
Deze ecoboerderij biedt een inspirerende ontmoetingsplaats in een natuurlijke omgeving, waar duurzame
voeding centraal staat.
GoodPlanet stelt een verrassend programma op maat samen voor jouw seminarie, teambuilding of
partnerevent.

Zo zou je dag er kunnen uitzien
Begin de dag met een mindful-sessie in de natuur. Even het hoofd leegmaken en ruimte creëren voor nieuwe
input. Bereid je eigen duurzame lunch voor en leer al doende meer over lokale en seizoensgebonden
producten. Of kies voor duurzame catering met boerderijproducten. Volg een rondleiding om meer te weten
te komen over de ecoboerderij van de toekomst. Je kan ook zelf de handen uit de mouwen steken en de
principes van permacultuur ontdekken tijdens een groepstuinierssessie. Vergader in de ecologisch
gerenoveerde boerderijgebouwen of in de VIP-zalen. Sluit de dag af met een groepsrelaxatie of geef elkaar
nieuwe energie via een verbindende teamoefening.

Teambuilding: Domein de Grotten van Han
Avontuur, biodiversiteit en natuur
Misschien ging je als kind ooit wel op schooluitstap naar de Grotten van Han? En herinner je je het
natuurschoon, het mysterie of de wilde dieren? De grotten bestaan nog steeds, vooral als plaats waar
natuurbehoud centraal staat.
Samen met je team een dagje de natuur in: heerlijk! Ervaar de rust op deze unieke plek en beleef samen een
inspirerende dag met educatieve activiteiten in de natuur. Samen denken we na hoe we de biodiversiteit in
ons dagelijks leven kunnen beschermen.
De Grotten van Han zijn nog altijd één van de mooiste van Europa. (Her)ontdek ze en ontmoet vele
diersoorten die in onze regio’s leven in het hart van een beschermde stuk natuur.
•

Jullie vertrekken te voet voor een ochtendwandeling met de Ranger/ Storyteller om onze unieke fauna
en flora te ontdekken aan de hand van verhalen, legenden, anekdotes, … en het belang van ons
ecosysteem en onze biodiversiteit.

•
•

Samen lunchen in een unieke omgeving.
Vertrek naar de Boomtenten voor een Bushcraft-workshop: Leer hoe je moet overleven in een bos en
hoe je elementen van de natuur moet gebruiken (bv. vuur maken, water filteren, een schuilplaats
maken, …).
Sluit de dag af met een aperitief in de bomen om nog een laatste prachtig uitzicht op het park te
hebben.
Optioneel voor teams die graag inhoudelijk willen verdiepen: duurzame gewoontes-workshop. Ontdek
de mogelijkheden om de biodiversiteit in je omgeving te behouden en te bevorderen en bespreek de
acties die je individueel of met je team wilt ondernemen, bijvoorbeeld door voedingsgewoonten aan te
nemen die bijdragen aan het beschermen van de natuur.

•
•

Teambuilding: Klimaatoplossingen
Klimaatverandering en koolstofreductie staan bovenaan de agenda. We moeten nu in actie komen. Maar hoe
begin je eraan? Hoe betrek je je collega's, klanten of partners bij concrete acties? Met de teambuilding
Klimaatoplossingen, natuurlijk! Een mix van bewustmaking, praktische oplossingen en fun.

Zo zou je dag er kunnen uitzien
Jullie starten - uiteraard op interactieve en participatieve wijze - met de theorie: de oorzaken en gevolgen van
klimaatverandering. Je kan kiezen uit één van onze formats:
• Klimaat Collage
• Interactieve tentoonstelling ’Klimaathelden’ in de Belexpo Brussel (zie het interview)
• KlimaatAtelier
In de namiddag volgt een praktijkworkshop, waar concrete duurzame oplossingen centraal staan. Hier kunnen
jullie bijvoorbeeld kiezen uit:
• Klimaatvriendelijk Koken
• Zero Afval 'Do it yourself'
• Energie Spel
• Duurzame Mobiliteit Uitdaging of Demo
• Ontdekking van klimaatvriendelijke initiatieven in de buurt
De dag kan worden afgesloten met het samen maken van een actieplan om collega’s, klanten of partners te
betrekken bij het verminderen van jullie CO2-uitstoot.
Je kan kiezen tussen al deze workshops, of slechts één. Alles kan. We stellen jouw dag samen op maat of volgens
het ‘mix & match’-principe, afhankelijk van je doelstellingen.

Gedragsverandering: Collega’s overtuigen
GoodCoaches
Hoe motiveer je je collega’s om met de fiets naar het werk te gaan, gezonder te eten of te drinken en om minder
afval te creëren? Dat zijn vragen waar de ecoteams/greenteams zich over buigen!
Hoe creëren we meer impact met bestaande duurzaamheidsacties? Of hoe bedenken we nieuwe acties met een
zo groot mogelijke invloed? Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de psychologische aspecten van
gedragsverandering. Op basis van deze inzichten gaan we aan de slag met bestaande en nieuwe
duurzaamheidsacties!

Zo verloopt de workshop
•

•
•
•

Een inspirerende introductie in de wondere wereld van gedragsverandering en de menselijke
psychologie: via technieken zoals ‘nudging’ en het 7E-model (de 7 hefbomen voor gedragsverandering),
werken we samen aan concrete, dagdagelijkse werksituaties.
Tips & tricks om collega’s te sensibiliseren en te coachen.
Een gids boordevol praktische voorbeelden en aanstekelijke ideeën.
Je nieuwe inzichten vertaald naar nieuwe duurzaamheidsacties en een sterke basis om bestaande acties
te laten werken op de werkvloer!

Een stap verder gaan?
•

GoodPlanet helpt je om je eigen, duurzame netwerk van MVO-ambassadeurs op te bouwen. Zo heb je
alles in handen om lokale duurzaamheidsacties samen een geweldige boost te geven!

