
GOODPLANET 2020 
JAARVERSLAG

Welkom in het jaarverslag van GoodPlanet!
We vertellen geen nieuws: 2020 zal de geschiedenis ingaan als ‘het coronajaar’. Ook 
GoodPlanet kreeg van corona een stevige knauw: tussen maart en juni 2020 gaven 
we 11 in plaats van 600 workshops. Het merendeel van het team zat gedwongen 
in technische werkloosheid. Gelukkig konden we in september zo goed als volledig 
opstarten in de scholen, omdat we onder de strenge coronaprotocollen toch gezien 
werden als ‘essentiële derde’. 
Het thema verbondenheid tussen mens en natuur won in dit coronajaar enorm aan 
relevantie. We lanceerden de eerste Tiny Forest in Schoten en met het Bellenbos het 
eerste ‘nestelbosje’. The Big Jump, een jaarlijkse hoogdag van GoodPlanet waar massaal 
in oppervlaktewaterwordt gesprongen als vraag om meer proper water(beleid), ging dit 
jaar noodgedwongen virtueel maar kreeg toch de nodige weerklank in de media.  
Ook financieel was het een moeilijk jaar voor GoodPlanet. We kijken echter zoals altijd 
hoopvol en met een positieve blik naar 2021.  

Wat doet GoodPlanet?
GoodPlanet vzw verspreidt kennis en plant zaadjes voor duurzame verandering via 
projecten, campagnes en workshops. 

Waarvoor leeft GoodPlanet?
GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie 
naar een duurzame samenleving.

GoodPlanet wil duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk 
maken. Altijd met een actiegerichte, positieve blik en een hoopvolle insteek: als 
oplossingenbrenger voor een duurzame wereld - een GoodPlanet! 

Hoe? GoodPlanet beoogt impact en 
gedragsverandering op drie niveaus:

Voor wie?
GoodPlanet richt zich naar drie doelgroepen:
• kinderen en jongeren in en buiten scholen
• bedrijven en organisaties
• brede publiek

Organisatie
GoodPlanet is een project- en partnerorganisatie. Met méér dan 100 partners per jaar: 
overheden, steden & gemeenten, bedrijven en andere organisaties doen we jaarlijks 
méér dan 400 projecten!

Budget 2020

Communicatie
GoodPlanet bereikt haar doelgroepen via verschillende kanalen, die allemaal groeiden 
in 2020. 

Facebook    13.446 volgers
LinkedIn   701 volgers
Instagram    1.929 volgers
YouTube   34.909 views
Website    70.657 bezoekers 
Newsletter leerkrachten  19.700 abonnees
Newsletter brede publiek 12.000 abonnees
Persberichten:   7

Team
Het ongelofelijk gedreven groenhartige GoodPlanet-team doorkruist heel België vanuit 
Brussel en bestaat uit: 69 medewerkers (54,2 VTE)

In 2020 werd GoodPlanet gereorganiseerd. Dat betekent een nieuw organogram, op 
basis van thematische programma’s. 

Thematische programma’s
GoodPlanet werkt projecten uit rond acht duurzaamheidsthema’s in programma’s:

Natuur

Circulaire economie

Voeding

Mobiliteit 

Klimaat

Energie

Water

Duurzame steden

Dit is het eerste jaarverslag dat dan ook op basis van deze thematische programma’s is 
opgemaakt. Per programma vind je op de volgende pagina’s een spread.
Van ons aanbod naar bedrijven vind je een apart overzicht op de laatste pagina 
‘Sustainable Solutions’.

Veel leesplezier!

Het GoodPlanet-Team

Inkomsten per programma
Circulaire Economie 630.604 €
Andere inkomsten 
(projecten, giften, subsidies)

524.522 €

Mobiliteit 434.728 €
Natuur 300.546 €
Voeding 214.959 €
Duurzame steden 267.099 €
Sustainable Solutions 
(=aanbod bedrijven & ecolabels)

203.289 €

Energie 197.020 €
Water 70.475 €
Klimaat 85.564 €
Totaal 2.934.262 €

Uitgaven 2020

GOODPLANET 2020 
IN EEN NOTENDOP

Wat doen we?
GoodPlanet vzw verspreidt kennis en plant zaadjes voor duurzame verandering via 
projecten, campagnes en workshops. 

Waarvoor leeft GoodPlanet?
GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar 
een duurzame samenleving.

GoodPlanet wil duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk maken. 
Altijd met een actiegerichte, positieve blik en een hoopvolle insteek: als oplossingenbrenger 
voor een duurzame wereld - een GoodPlanet! Hoe? GoodPlanet beoogt impact en 
gedragsverandering op drie niveaus:

• individu = inspireren (bv door één  
 workshop)
• groep = activeren  (bv door  
 coaching van een hele school of  
 een team)
• systeem = verankeren (op   
 beleidsniveau, bv door begeleiding  
 van een scholenkoepel of   
 stedelijke administratie )

Voor wie?
GoodPlanet richt zich naar drie doelgroepen:
• kinderen en jongeren in en buiten scholen
• bedrijven en organisaties
• brede publiek

Organisatie
GoodPlanet is een project- en partnerorganisatie. Met méér dan 100 partners per jaar: 
overheden, steden & gemeenten, bedrijven en andere organisaties doen we jaarlijks méér 
dan 400 projecten!

Budget 2020
IN 
2.934.262€

UIT
3096.836€

Communicatie
GoodPlanet bereikt haar doelgroepen via verschillende kanalen, die allemaal groeiden in 
2020. 

Facebook: 13446 volgers
LinkedIn: 701
Instagram: 1929
YouTube: views
Website: 70.6057 bezoekers 
Mail-nieuwsbrief naar 19.700 leraars
Mail-nieuwsbrief naar 12.000 brede publiek
Persberichten: 7 in 2020

Team
Het ongelofelijk gedreven groenhartige GoodPlanet-team doorkruist heel België vanuit 
Brussel en bestaat uit:
69 medewerkers (54,2 VTE)

In 2020 werd GoodPlanet gereorganiseerd. Dat betekent een nieuw organogram, op 
basis van thematische programma’s. Dit is het eerste jaarverslag dat ook op basis van deze 
thematische programma’s is opgemaakt.

Thematische programma’s
GoodPlanet werkt projecten uit rond acht duurzaamheidsthema’s in programma’s:

(verbinding tussen mens en) natuur

circulaire economie

duurzame voeding

duurzame mobiliteit 

klimaatverandering

energie

water, zeeën en oceanen

duurzame steden

IMPACTNIVEAU

ACTIENIVEAU

INSPIREREN

ACTIVEREN

VERANKEREN

SYSTEEM

GROEP

INDIVIDU

REVENUS PAR PROGRAMME Clôture 2020

Alimention-Voeding 220.414 €

Economie Circulaire Economie 630.604 €

Duurzame steden - Villes Durables 267.099 €

(K)(C)lima(a)t 85.564 €

Natu(u)r(e) 300.546 €

Sustainable Solutions 203.289 €

Mobilit(é)(eit) 434.728 €

Energie 197.020 €

Eau-Water 70.475 €

Général 524.522 €

Revenu total 2.934.262 €

TOTAUX BUDGÉTAIRES Clôture 2020   en %

Frais de personnel 2.291.758€  74%

Frais généraux 357.098€  11%

Frais de projet 365.741€  12%

frais de l’organisation 82.238€  3%

Total Dépenses 3.096.836€ 100%

74+11+12+3
IMPACTNIVEAU

ACTIENIVEAU

INSPIREREN

ACTIVEREN

VERANKEREN

SYSTEEM

GROEP

INDIVIDU

Hoogste impact: op 
systeemniveau, bv. door 

begeleiding van een scholenkoepel 
of stedelijke administratie 

Impact op groepsniveau: bv door 
coaching van een hele school of een team

Meest bescheiden impact: 
bv. door één workshop



PROGRAMMA NATUUR
In het Programma Natuur zet GoodPlanet in op de inrichting van groene en kwalitatieve 
buitenruimte met aandacht voor ieders welzijn. Doorheen de jaren bouwden we intern 
een unieke expertise op rond speel- en leergroen, verbondenheid met de natuur en 
natuurbeleving, in schoolse en buitenschoolse context. 

Tiny Forests in Schoten & Vorst 
Inhoud: Een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit
bos bevordert niet alleen de biodiversiteit, maar is ook een aangename plek
voor mensen. Kinderen leren in de buitenklas over de natuur in ons land.
Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een fijne en gezonde plek. Samen met 
hen planten we het Tiny Forest, zij dragen er later mee zorg voor.
BereIk:  In Schoten werden door de 2e en 3e graad van de basisschool 
Campus Kajee Schoten 600 boompjes geplant: ‘Het Wonderbos van Campus 
Kajee’. In Vorst werden samen met 112 kinderen St-Joost aan Zee en de 
Parkschool 900 boompjes geplant.
Partner(s): IVN Natuureducatie, gemeente Schoten, Vorst en Spadel.

Bellenbos in Affligem, het eerste Nestelbos
Inhoud: Een nestelbos is een speel- en zorgbos met verschillende nesten - 
(creanest, ploeternest, geluksnest, droomnest, denknest…) – een kring met 
kampvuur, een muziek-nest, klim-nest... waar kinderen tijdens het spelen 
eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Een plek waar kinderen 
weer voluit in contact kunnen komen met de natuur, anderen en zichzelf.

BereIk: 934 klassen, 408 leerlingen, 55 leerlingen secundair, 460 ‘bosbaden’

Partner(s):  vzw Bellenbos

Beter Buiten
Inhoud: Bosbaden voor kwetsbare kinderen en jongeren in de eigen buurt en 
in het Bellenbos. In  de  zomer  en  herfst  van  2020 beleefden 

 groepen  niet  begeleide minderjarigen van Minor-Ndako  spelenderwijs 
 de natuur.

BereIk: 5 ‘bosbaden’ voor 7 leefgroepen, dus in totaal 80 kinderen 
en jongeren uit Brussel, Gent, Liedekerke en Kortrijk. 

Partner(s):  vzw Bellenbos, vzw Minor-Ndako, Generatie Veerkracht (actieplan 
van de Vlaamse Regering – minister van Jeugd) 

Generatietuin Kieldrecht
Inhoud: Een generatietuin is een gedeelde plek, buiten in het groen, waar 
verschillende generaties samen kunnen vertoeven. GoodPlanet coördineert 
verschillende projecten rond generatietuinen.
BereIk: Workshop met directie, betrokken leerkrachten en personeel van 
woonzorgcentrum rond hun visie op de tuin. Stopgezet wegens Corona, 
hopelijk schooljaar 2021-2022 heropstart.
Partner(s):  Leefschool De Zonnewijzer, woonzorgcentrum Heilige Familie, 
Gemeente Beveren, Bond Beter Leefmilieu & Provincie Oost-Vlaanderen.

Deboomin.eu
Inhoud: Handige fiches met natuurspelen per graad en natuur-leuke-
tussendoortjes & workshops (beleving of educatie)

 BereIk: 10.863 unieke bezoekers downloadden 11.120 educatieve fiches 

(30 per dag)

 Partner(s): BOS+

Bosquets.be
Inhoud:  Een website met activiteitenfiches voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Het educatief materiaal is onderverdeeld in leeftijdsgroepen.  

 BereIk: Leerkrachten en opvoeders: 2.415 unieke bezoekers hebben 
samen 2.515 educatieve bestanden gedownload (bijna 7 per dag).  
Partner(s): Tetrapack & Thon Hotels

WORKSHOPS, COACHINGS & PROJECTEN IN 2020:



PROGRAMMA NATUUR
Vervolg

Cera Speelt Op Groen
Inhoud: Scholen begeleiden van a tot z bij het ontharden en vergroenen van 
hun speelplaats.
BereIk: Afronding van het meerjarig traject en de laatste drie scholen: BSGO 
De Puzzel in Mechelen, Basisschool Het Kompas in Gent en CLW Don Bosco 
in Sint-Pieters-Woluwe. In totaal 600 speelplaatsen vergroend op 10 jaar.
Partner(s):  Cera

Green Flag Award
Inhoud:  Award en expertise-uitwisseling voor en over het duurzaam beheer 
van parken.
BereIk: 6 parken kregen een Award en uitvoerige feedback om de volgende 
jaren mee aan de slag te gaan.

Partner(s):  Keep Britain Tidy (UK) 

B@SEBALL
Inhoud: Wetenschappelijk onderzoek rond het effect van biodiversiteit op en 
rond de school op de gezondheid van de leerlingen.
BereIk: Voorbereidende fase met partners, en follow-up-comité. De scholen 
worden gecontacteerd in 2021.
Partner(s):  UA, INBO, MOS, UCL, Sciensano – gefinancierd door BELSPO

Ose Le Vert
Inhoud: Begeleiding bij het vergroenen van speelplaatsen in kleuter- en lagere 
scholen in Wallonië, met als doelen meer natuur en biodiversiteit in de 
scholen te brengen, kinderen in direct contact te brengen met de natuur en 
de biodiversiteit én de hele schoolomgeving bewust te maken van het belang 
van speelgroen.

BereIk: 180 basisscholen en 5 hogescholen 

Partner(s):  Réseau Wallonie Nature, Natagora

O.N.E.
Inhoud: vormingen rond vergroening ‘Vitamine Verte’ en buiten spelen gericht 
op crèches en vrijetijds-initiatieven.

BereIk: Covid had grote gevolgen voor onze opleidingen, maar met de hulp 
van het Covid-noodfonds (dat het mogelijk maakte een ontheffing van de 

overeenkomst aan te vragen) konden wij ons partnerschap voortzetten en 52 
opleidingsdagen in stand houden, zowel in de sector kinderopvang (crèche-team): 
aan volwassen kinderverzorgsters en directie als in de naschoolse opvang - vrije tijd 
(ATL): volwassen verzorgers en begeleiders.

Partner(s):  ONE (l’Office de la Naissance et de l’Enfance) 



PROGRAMMA 

CIRCULAIRE ECONOMIE 
In het Programma Circulaire Economie verlegt GoodPlanet de focus van onze economie van het einde 
van het productgebruik naar alle stappen die ervoor komen. We gaan op zoek naar de oorzaken van het 
onevenwichtig gebruik van grondstoffen op ecologisch, economisch en politiek vlak. We verkennen de 
gevolgen op milieu, klimaat, samenleving en economie. En tot slot reiken we de tools aan om op zoek te 
gaan naar mogelijke oplossingen.

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? 
Inhoud: Kleuters denken na en gaan aan de slag om de prins of prinses van 
Viesvuilland te tonen hoe met afval sorteren en afvalpreventie het land 
weer proper kan worden.

BereIk: 964 workshops aan ca 24.000 kleuters in Vlaanderen, 
467 workshops in Wallonië

Partner(s): FostPlus 

LABO
Inhoud: Voluit ‘Leren Afval Beheren Op school’ op een interactieve manier.

BereIk: 507 workshops aan ca 12.000 leerlingen lagere school in Vlaanderen
154 workshops in lagere scholen in Wallonië

Partner(s):  FostPlus

Da’s Proper!  
Inhoud: De afvalproblematiek leren begrijpen aan de hand van een interactieve 
quiz, debat of rollenspel.

BereIk: 364 workshops aan ca x leerlingen secundair onderwijs in Vlaanderen,  
168 workshops aan ca x leerlingen secundair onderwijs in Wallonië

Partner(s):  FostPlus (Vlaanderen) en BeWapp (Wallonië)

Grondstoffenjacht
Inhoud:   Workshop over waar onze apparaten vandaan komen, welke 
grondstoffen hiervoor nodig zijn en wat er aan het eind van hun levensduur 
mee gebeurt. 

BereIk: 74 workshops à ca 1.600 leerlingen uit de 2e en 3e graad secundair 
onderwijs in Vlaanderen / 141 in Wallonië

Partner(s):  Recupel

Mick Plastic
Inhoud: De kinderen zoeken oplossingen voor het plastic afval en denken na 

over alternatieven voor wegwerpplastics.

BereIk: 33 workshops à 626 Limburgse leerlingen 3e graad lager onderwijs in 
Vlaanderen

Partner(s):  Limburg.net

Opgeruimd staat netjes 
Inhoud: Aan de hand van een voorleesverhaal gaan de leerlingen op zoek 
naar manieren om het teveel aan afval tegen tegen en zo de vraag naar 
grondstoffen te verminderen. 

BereIk: 62 workshops aan 1117 Limburgse leerlingen 1e graad lager onderwijs 
in Vlaanderen

Partner(s):  Limburg.net 

Composteren met kinderen
Inhoud: De biologische kringloop en composteren.

BereIk: 31 workshops aan 179 leerlingen in Vlaanderen

Partner(s):  Limburg.net & Centrum Duurzaam Groen

Villa Pilla @ school
Inhoud: Interactieve workshop met spelletjes en experimenten over batterijen 
en de recyclage ervan.  

BereIk: 23 workshops (18 NL en 5 FR) in lagere scholen in Brussel

Partner(s):  Bebat & Leefmilieu Brussel

Zero Afval
Inhoud: Workshop over co-creatieve afvalvermindering thuis en op school.

BereIk: 141 workshops aan circa 1050 leerlingen van lagere scholen en 84 
coachings van educatieve schoolteams in Brussel

Partner(s):  Leefmilieu Brussel, Transition Durable

Atelier « Do it yourself » Zero Afval
Inhoud: Workshop over wat je zelf kan doen voor afvalvermindering.

BereIk: 12 workshops in Brussel en Wallonië

Partner(s): SODEXO

GoodPlanet Coaching & Parlement des jeunes wallons
Inhoud: Duurzaamheidscoaching van werkgroepen educatieve teams met 
focus op concrete acties, zoals naar zero afval evolueren. Secundaire scholen 
nemen daarnaast ook deel aan het Parlement des jeunes wallons, waar ze leren 
mee te wegen op het duurzaamheidsbeleid.

BereIk: 15 lagere en secundaire scholen in Wallonië

Partner(s):  AFSCA & Réseau Idée

GSM-inzamelactie op school
Inhoud: Recyclage van apparaten om de materialenkringloop te sluiten en bij 
te dragen aan de circulaire economie door afgedankte GSM’s in te zamelen.

BereIk: 4 inzamelacties in 64 scholen, 7823 GSM’s ingezameld

Partner(s): Proximus & Recupel

Label ‘Ecole Plus Propre’
Inhoud: Gedurende 3 schooljaren worden scholen gecoacht in de realisatie 
van hun actieplan om afval te verminderen, beter te sorteren en uiteraard te 

 voorkomen.

BereIk: 25 scholen in Wallonië

Partner(s):  BeWapp & FostPlus

Liège Déchet
Inhoud: In het kader van ‘Commune Zéro Déchet’ leren leerlingen hun afval 
sorteren. De focus ligt op composteerbare materialen en het verminderen 
van het gebruik van plastics. 

BereIk: 20 kleuter- en lagere scholen in Luik

Partner(s): Stad Luik

>>

WORKSHOPS, COACHINGS & PROJECTEN ROND CIRCULAIRE ECONOMIE & DUURZAAM MATERIALENBEHEER IN 2020:



The Litter Challenge
Inhoud: Traject waarbij psychologische technieken worden aangeleerd om 
gedrag van anderen positief te beïnvloeden, zelf oplossingen bedenken om 
zwerfvuil te vermijden en positief gedrag te stimuleren bij leeftijdsgenoten.

BereIk: 352 workshops aan leerlingen van het secundair onderwijs in 

Vlaanderen en Wallonië

Partner(s):  Colruyt Group & Mooimakers (Vlaanderen)

The Litter Challenge ‘Nudging op school’ proefproject
Inhoud: Een diepere aanpak rond zwerfvuil op school. Met kleine en grote 
(subtiele) ingrepen het juiste gedrag bij leerlingen stimuleren.

BereIk: 7 workshops aan leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Partner(s): Colruyt Group & Mooimakers (Vlaanderen)

De Nieuwe Blauwe Zak
Inhoud: Workshop over wat er in de nieuws blauwe zak (die officieel overal in 
Vlaanderen gebruikt wordt vanaf april 2021) mag, wanneer & waarom de 
zakken geweigerd moeten worden en wat er met de verschillende fracties 
gebeurt.

BereIk: 19 workshops aan x medewerkers van 12 afvalintercommunales 

(ophalers, recyclageparkwachters, callcenter medewerkers,...) 

Partner(s): FostPlus

Wake up, shake up, start up!
Inhoud: Bij de aftrap kregen alle secundaire scholen in Vlaanderen gratis een 
link naar de documentaire “Van katoen, het verhaal achter jouw onderbroek”, 
over de vervuilende textielsector. Zo worden ze uitgenodigd om mee te 
stappen in een traject rond circulair ondernemen. De leerlingen uit de 
deelnemende klassen bezoeken eerst de afdeling textielverwerking van de 
Kringwinkel. Daarna brainstormen ze tijdens een GoodPlanet-workshop 
circulaire mode en textiel over mogelijke oplossingen voor de reststroom in 
de textielsector. Vervolgens werken de leerlingen in groepjes aan een eigen 
businessplan, begeleid door Junior Argonauts en Unizo. Ze kiezen hun eigen 
focus: materialen/grondstoffen ontginnen, onderdelen ontwikkelen, diensten 
aanbieden of zowel nieuwe als bestaande producten aanpassen aan het 
concept herbestemming. Tot slot stellen ze hun ontwerpen voor aan het 
publiek. De geselecteerde voorstellen winnen een coaching traject: experts 
van Junior Argonauts begeleiden de leerlingen bij de uitwerking van hun 
ideeën en de oprichting van hun eigen start-up.

BereIk: Sessies van 8 klassen van 15 leerlingen (128 mensen)  in Molenbeek, 

Brussel (BHG) & slotevent in Hasselt in de ReStore

Partner(s):  Junior Argonauts, De Kringwinkel Antwerpen, Ecohuis 

Antwerpen, Unizo, VUB

Resourcity
Inhoud: Spel (gebaseerd op het populaire Pokémon Go-spel) over grondstoffen 
en hun chemische elementen, door ze te verzamelen op locatie en te gaan 
‘craften’ en producten maken. Leerlingen komen zo in contact met thema’s 
als circulaire economie en duurzame ontwikkeling gelinkt aan de eindigheid 
van onze grondstoffen (urban mining).  

BereIk: Testworkshop in oktober 2020, uitrol in 2021

Partner(s):  VITO

PROGRAMMA 

CIRCULAIRE ECONOMIE 



PROGRAMMA VOEDING
GoodPlanet gaat samen met haar doelgroepen op zoek naar manieren om verbondenheid 
met voedselproductie en -producenten te bevorderen en bewust bewust leren omgaan 
met voedselkeuzes.   Inzicht in de ecologische en maatschappelijke impact van 
voedselvoorziening en mogelijke duurzame alternatieven kunnen helpen om onderbouwde 
keuzes te maken. Samen met voeding bezig zijn (voedselteams, samen koken, samen eten) 
heeft ook een grote sociale meerwaarde.

GoodCook
Inhoud: de smaak van groenten en fruit. Welke voedingsmiddelen zijn gezond 
voor ons, maar ook goed voor de planeet? 

BereIk: 394 workshops à ca 8.500 leerlingen van de lagere school 
 

Partner(s): Delhaize

Duurzame Refters
Inhoud: Individuele ondersteuning van scholen om de leerlingen duurzame 
voeding te garanderen gedurende twee jaar met alle actoren van de school. 

Het doel: duurzame voeding op het menu van alle schoolkantines, gelinkt aan een 
educatief programma over duurzame voeding. 

BereIk: 2 scholen begeleid 

Partner(s): Provincie Luik

Zie Ze Groeien Online
Inhoud: Moestuinieren op school. Geen groeipakketten naar 2000 scholen in 
2020, wel online communitybuilding rond moestuinieren op school

BereIk: 4000 leerlingen in lager onderwijs, 5000 volgers op de Facebookpagina

Partner(s): Er wordt een nieuwe partner gezocht in 2021.

Plantaardig (w)eten
Inhoud:  Workshops rond plantaardige voeding

BereIk: 53 klassen: 1007 leerlingen, 790 in lager en 217 in secundair onderwijs

Partner(s): Stad Gent

Op het menu: duurzame & gezonde voeding 
Inhoud:  Ondersteuning van scholen met activiteiten en evenementendagen 
om het bewustzijn over gezonde en duurzame voeding te vergroten. 
BereIk: 3 scholen ondersteund rond het thema “Moestuin” en 8 scholen rond 
het thema “Duurzaam voedsel - geen afval”.
 

Partner(s): Fédération Wallonie-Bruxelles

Voeding en zero afval 
Inhoud:  Workshops rond duurzame voeding als onderdeel van Sodexo’s 
maaltijdlevering. Scholen konden kiezen uit 7 workshops over voedsel 

gerelateerd aan seizoenen, gezondheid, water of zero waste. 
BereIk: 39 workshops aan leerkrachten en hun leerlingen.

 

Partner(s): Sodexo

WORKSHOPS, COACHINGS & PROJECTEN ROND DUURZAME VOEDING IN 2020:



PROGRAMMA MOBILITEIT 
In het Programma Mobiliteit begeleidt GoodPlanet doelgroepen bij het 
realiseren van een multimodale en veilige mobiliteit en sensibiliseren om de 
meest duurzame vervoervorm te kiezen voor woon-werkverkeer. Daarbij 
leggen we de link met gezondheid en bewegen. Wanneer privévervoer de 
enige redelijke optie is, promoten we autodelen, carpoolen en het gebruik van 
efficiënte voertuigen met een duurzame energiebron.

MoBXperience
Inhoud: duurzame mobiliteit en het gebruik van het openbaar vervoer.

 BereIk: 15 workshops (8 NL – 7 FR) 

 

 Partner(s): 

De eerste pasjes in onze wijk
Inhoud: kleuters bewustmaken van hun omgeving en zich leren verplaatsen 
in hun eigen (school)wijk.

 BereIk: 4 klassen (NL) van de 10 geplande in Brussel

Partner(s):  Brussel Mobiliteit

Voetgangersbrevet (gele en groene veter): 
Inhoud: leert kinderen hoe ze zich op een veilige en duurzame manier als 
voetganger kunnen verplaatsen.

BereIk: 31 Nederlandstalige klassen: meer dan 550 leerlingen en 22 
leerkrachten van het 1e leerjaar (gele veter) & het 4e leerjaar (groene veter) in Brussel

Partner(s):  Brussel Mobiliteit

MoBX Adventure
Inhoud: duurzame mobiliteit en het gebruik van het openbaar vervoer.

 BereIk: 20 workshops (NL) aan 3e graad lager onderwijs 

Partner(s): 

Schoolvervoerplannen
Inhoud: Via de interactieve tool GoodMap kunnen scholen in kaart brengen 
waar de leerlingen wonen en met welk vervoermiddel ze naar school komen. 

Grafieken geven je snel belangrijke inzichten om een schoolvervoerplan op te 
stellen: welke route is het meest aangewezen, hoe kan je leerlingen verzamelen 
zodat ze een deel van hun route samen afleggen,

BereIk: 21 scholen begeleid in Brussel

Partner(s): Coren vzw

WORKSHOPS, COACHINGS & PROJECTEN ROND DUURZAME MOBILITEIT IN 2020:



PROGRAMMA MOBILITEIT 

WORKSHOPS, COACHINGS & PROJECTEN ROND DUURZAME MOBILITEIT IN 2020:

Street Motion 
Inhoud: Verkeersveiligheids- en mobiliteitsuitdagingen voor middelbare 
scholieren in Wallonië en Brussel
BereIk: 60 groepen in 10 scholen. Ongeveer 250 leerlingen en 500 
gerealiseerde uitdagingen. 

 Partner(s): Service public de Wallonie & Brussel Mobiliteit

Schoolstraten
Inhoud: Steun voor de inrichting en de animatie van schoolstraten, straten 
die voor gemotoriseerd verkeer zijn afgesloten bij het begin en het einde  

 van de lessen. 
BereIk: 2 Brusselse scholen begeleid, 3 verplaatst naar 2021. 

Partner(s): Brussel Mobiliteit

Agile Mobility Challenge 
Inhoud: Namiddag-uitstap in Brussel  met speelse ‘challenges’ rond 
duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid, specifiek gericht op volwassenen. 

BereIk: 5 teams, voornamelijk 50-plussers. 
  

Partner(s): Brussel Mobiliteit

Multimodaal Brevet
Inhoud: Jonge tieners ondersteunen bij het verwerven van hun autonomie 
op het gebied van verkeersveiligheid. 

BereIk:  Ontwikkelingsfase afgerond: Methodologie ontwikkeld & getest

Partner(s): Brussel Mobiliteit - Kabinet de Elke van den Brandt, ProVelo

Ontmoetingsbubbels 
 Inhoud: Creatie van een ontmoetingspek in de wijk op straat voor jong en 
 oud, een plaats om te discussiëren, te spelen of workshops.

BereIk: 1 bubbel in de Wijnheuvelenstraat in Schaarbeek waar 8 workshops 

plaatsvonden. De bubbel is gebouwd op twee parkeerplaatsen als terras 

 gemaakt van gercycleerde paletten. 

Partner(s): de wijk, Brussel Mobiliteit

Stad30
 Inhoud: Onderzoekende mobiliteitswandelingen om na te denken over en 

inzicht te krijgen in het Brusselse GoodMove-plan en de voordelen te @
 ontdekken van een Stad 30 (stad met een snelheidsbeperking 
 van 30 km/u)

BereIk: Ontwikkeling & test van de workshop

Partner(s): Brussel Mobiliteit - Kabinet Elke van den Brandt



KLIMAAT
Het klimaat verandert. En ieder van ons heeft een rol te spelen: wat we eten en drinken, 
wat we dragen, hoe we reizen, wat we kopen en vervolgens weggooien, hoe we onze huizen 
en tuinen bouwen, enz. Het goede nieuws is dat we allemaal iets kunnen doen om de 
zaken te veranderen. Dit is waar wij ons op richten in het Programma klimaatverandering.

Milieulessen IOK
Inhoud: Workshops over over het klimaat, maar ook over energie en water. 
Kinderen op een speelse manier inspireren om op een duurzame manier met 
energie en water om te gaan.

BereIk: 149 workshops - 2983 kinderen van de 2e en 3e graad van het lager 
oderwijs 

 Partner(s): IOK

Kinderklimaatraad Holsbeek
Inhoud: Kinderen van de gemeente Holsbeek betrekken bij het klimaatbeleid. 
Via verschillende workshops en bijeenkomsten hebben de leerlingen 
nagedacht over de acties op individueel, school- en gemeenschapsniveau  

deze aan de bevoegde raadsleden gepresenteerd.

BereIk: Kinderen & gemeenteraad van Holsbeek 

 Partner(s):  Gemeente Holsbeek

Klimaatscholen Antwerpen
Inhoud:  Ecoscholen (basis- en secundair onderwijs) in Antwerpen die op 
school werk willen maken van klimaatverandering, krijgen een subsidie om 
klimaatvriendelijker te worden. Zij stellen een actieplan op en kiezen aan 

welk klimaatthema zij zullen werken en wie hen zal begeleiden. GoodPlanet maakt 
deel uit van het pakket en biedt onder meer energie-animaties (Lichtje Uit) en 
klimaatworkshops “Klimaat op tafel” en “Klimaatcollage”.

BereIk: 40 workshops in Antwerpse scholen (+ 2 coachingsessies met 7 
leerkrachten van school De Zevensprong (vergroening van de school) + 

coaching van 8 leerkrachten van school ‘t Speelscholeke (heraanleg van hun 
speelplaats).

 Partner(s):  Stad Antwerpen/ het Ecohuis

Kinderklimaatraad Sint-Gillis
Inhoud:  De inwoners van Sint-Gillis, met inbegrip van de schoolkinderen, 
betrekken bij het klimaatplan, via een klimaatraad voor kinderen.  
BereIk: Vanwege Corona is dit project twee keer uitgesteld. Wij hopen in het 
najaar van 2021 definitief te kunnen starten met de begeleiding van de 

vijfdeklassers van 5 Nederlandstalige scholen.

 Partner(s):  Gemeente Sint-Gillis

Klimaatcoaches
Inhoud:  Middelbare scholieren aanmoedigen om meer te leren over de 
uitdagingen van de klimaatverandering en deel te nemen aan het debat over 
de overgang naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Dit gebeurt via 

het educatieve instrument “My2050”.

BereIk: 180 workshops in secundaire scholen 

 
Partner(s):  Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid & 
voedselzekerheid 

PROGRAMMA

WORKSHOPS, COACHINGS & PROJECTEN ROND KLIMAATVERANDERING IN 2020:



PROGRAMMA ENERGIE
In het Programma Energie promoten we rationeel energieverbruik (REU): zuinig omgaan 
met energie en het verbruik ervan zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk kiezen voor 
duurzame hernieuwbare energiebronnen en kiezen voor zuinige toestellen. We zijn van 
mening dat toegang tot energie een basisrecht is, en we besteden bijzondere aandacht aan 
het terugdringen van energie-armoede.

Geothermie
Inhoud: Onder leiding van een medewerker van GoodPlanet bezoeken de 
leerlingen de eerste geothermische centrale in Vlaanderen op de site van Balmatt 

in Mol. Via augmented reality ontdekken ze alle mogelijkheden van deze energiebron. 

BereIk: 12 rondleidingen (245 leerlingen van de 3e graad lager + secundair 

onderwijs) in de centrale + ontwikkeling online animatiemodule als 

coronaproof alternatief aanbod.

Partner(s): VITO & Provincie Antwerpen

Energyparties Westhoek
Inhoud: Het oorspronkelijke idee was de burgers thuis een “energieparty” te laten 
beleven, waar zij meer te weten konden komen over hun verbruik, vertrouwd 
konden raken met onlinetools om hun elektriciteitsverbruik te meten en te 
monitoren en konden discussiëren over de energietransitie. Wegens gebrek aan 

respons werd een aanbod voor schoolklassen, energyparty@school, ontwikkeld. 

 BereIk: Vijf ‘energyparties’ in vijf scholen in Poperinge 

Partner(s): Klimaatpunt, Provincie Oost-Vlaanderen

Energiebesparing bij scholen
Inhoud: Laten zien welke middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om 
scholen te helpen bij de uitvoering van een groot energierenovatieproject.  

BereIk: 2 begeleidingstrajecten in Antwerpen en Sint-Niklaas

Partner(s): Factor4, Agion, Gouvernement flamand

Energiearmoede in Sint-Joost-ten-Node
Inhoud: Workshop met het oog op een beter begrip van energie, de prijs ervan 
en nuttige en efficiënte acties om energie te besparen. We ontwikkelden een 

vorming gericht op een achtergesteld publiek en het personeel van het Maison de la 
Famille in Sint-Joost. 

BereIk: Vorming voor het personeel

Partner(s): Transition Durable, Maison de la Famille

Mijn school, mijn energie
Inhoud: Leerlingen en leerkrachten bewustmaken van het thema energie en 
klimaatverandering door hen actoren van hun energieverbruik te maken.  

BereIk: Vier scholen begeleid

Partner(s): Ville de Bruxelles (cellule solidarité internationale), Sibelga

Energie-Klimaat Brussel
Inhoud: In 4 workshops leren de leerlingen hoe energie samenhangt met het 
broeikaseffect, welke energie er op school verloren gaat en hoe ze energie 
kunnen besparen.  

BereIk: 17 workshops voor leerlingen van 10 tot 14 jaar voor Nederlandstalige 

scholen in Brussel 

Partner(s): asbl Coren, Bruxelles Environnement, Klimaatbende Anderlecht

GoodSchool Digitool
Inhoud: Met deze online tool kunnen leerlingen de impact van hun school op vlak 
van energie, afval, water en mobiliteit meten.    

 BereIk: 400 gebruikers/ actieve scholen

Partner(s): PROXIMUS, EnergieID, LEF (ontwikkelaar)

HACKS (Heating and Cooling Knowhow and Solutions)
Inhoud: HACKS is een specifiek onderdeel van de Topten.eu website, waar men 
consumenten naar de meest energie-efficiënte elektrische toestellen voor privé- 
en professioneel gebruik leidt.

 BereIk: 2000 bezoekers per maand op de website Topten.be

Partner(s): Europa via Horizon 2020, VEA, 16 Europese partners, ATTB, Fluvius, 
ODE, Bouwunie, Techlink

WORKSHOPS, COACHINGS & PROJECTEN ROND DUURZAME ENERGIE IN 2020:



PROGRAMMA WATER
In het Programma Water brengen we kennis bij over de realiteit van het water in de wereld, 
leggen we de beginselen van geïntegreerd waterbeheer uit en leren we mensen inzien hoe 
ze zelf een rol kunnen spelen in de verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van het 
water in België. Wij moedigen hen aan meer internationale solidariteit te tonen en hun 
voetafdruk inzake waterverbruik te verkleinen.

Waterklassen Brussel
Inhoud: waterambassadeurs worden door te leren over de watercyclus, 
waterverontreiniging en -zuivering, rationeel gebruik van water, water als 

mensenrecht, enz.

BereIk:
 Partner(s): Rotary

The Big Jump 
Inhoud:  Elke tweede zondag van juli springen burgers uit heel Europa om 15.00 
uur in het water om te laten zien dat zij belang hechten aan schoon water en de 
kwaliteit ervan. Met de Corona, was de editie virtueel, vanuit huis.

BereIk: Het compilatiefilpje van de bijna 100 thuis-jumpjes is 14 229 keer 
bekeken

Partner(s): European Rivier Network, Inter-Environnement Wallonie, EW, BBL 
Yaku, GMF, Zero Plastic rivers, Natagora, Join for Water, Natuurpunt

vzw Classes d’eau
Inhoud:  Overname van de vzw Classes d’eau in december, die leerlingen van 
lagere scholen alle aspecten van water bijbrengt, met name de bescherming en 
het rationele gebruik ervan.  

Partner(s):  Aquawal

Scheldejongerenparlement
Inhoud: Jongeren meer betrekken bij het waterbeheer in hun regio, hun stem 
laten horen bij politici en deelnemen aan grensoverschrijdende samenwerking 
bij het beheer van een rivier. 

BereIk: bijeenkomsten met een dertigtal jongeren

Partner(s):  Agence de l’eau Artois-Picardie

WORKSHOPS, COACHINGS & PROJECTEN ROND WATER IN 2020:



DUURZAME STEDEN
De stad is de toekomst. Steeds meer mensen wonen in de stad. Ook maatschappelijk 
problemen zoals gebrek aan openbare en groene ruimte of kansarmoede komen in onze 
steden sterker tot uiting. Het verwondert dan ook niet dat steden en gemeenten vaak 
het voortouw op vlak van milieu- en duurzaamheidsbeleid. GoodPlanet gaat dan graag 
samenwerkingen aan en zet projecten op, die meestal de andere duurzaamheidsthema’s 
overkoepelen en bredere doelgroepen dan de scholen aanspreken.

CERA Goodwalk Kortrijk
Inhoud: Na Antwerpen, Leuven, Gent en Hasselt streek de vijfde editie van Cera 
GoodWalk – een gegidste wandeling langs duurzame initiatieven- neer in 
Kortrijk. 

BereIk: 800 deelnemers aan de wedstrijd (in de bijhorende gids) en ca 1600 
wandelaars

 Partner: Cera CV

Wandelrally Cadix Antwerpen 
Inhoud: Wandelrally langs verborgen plekjes en cultureel erfgoed in de Cadixwijk 
op het eilandje.

BereIk: Meer dan 1000 mensen namen tussen 15 juli en 31 oktober 2020 deel 

 Partner: Zorgcentrum Cadix Antwerpen

Vormingsaanbod VGC Gezin
Inhoud: 

BereIk: 2 workshops duurzame voeding en 1 workshop natuurbeleving

 Partner:  Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel

Steunpunt Natuur- en Milieu-educatie Brussel
 Inhoud: Ondersteuning voor Brusselse scholen, schoolteams en toekomstige 
leerkrachten in hun werking rond natuur- en milieueducatie: gratis leermiddelen, 
opleidingen, projecten in de klas, coaching (ook van leerlingenraden of gemengde 

 werkgroepen

BereIk: 40 infovragen, 11 deelnemende klassen Beter Buiten (BaO regio Noord 
en Watermaal- Bosvoorde), 8 scholen thematische coachings. Slechts 5 
proactieve schoolbezoeken(voorjaar). 
Nieuw: 15 schoolbezoeken i.f.v. ondersteuningsaanvraag via Leefmilieu Brussel 
plus maandelijkse e-nieuwsbrief ‘NME in Brussel’ naar 550 abonnees in het 
basisonderwijs en 297 in het se-cundair, plus Uitwerking nieuw materiaal voor         

          opleiding Bachelor Kleuter Erasmus i.f.v. S.T.E.A.M.-Brusselstage. Opleiding Buiten-
les voor bachelor lager onderwijs Odisee Brussel.

Partner(s): Leefmilieu Brussel

GoodPlanet coaching
Inhoud: Door gepersonaliseerde coaching per school, experimenteren met 
concrete oplossingen, in de vorm van uitdagingen, om te evolueren naar nul-
afval, duurzame voeding, hydratatie, rationeel gebruik van energie en 
herverbinding met de natuur. De middelbare scholen nemen ook deel aan het 
Waalse jeugdparlement voor het milieu. Deze bijeenkomst maakt het mogelijk 
contacten te leggen met politieke vertegenwoordigers, de minister van 
Milieuzaken en jongeren, zodat zij samen kunnen nadenken over hun projecten  

            op het gebied van milieu-educatie.

 BereIk: 15 lagere en secundaire scholen in Wallonië 

Partner(s) : Région wallonne

GoodPlanet Challenges
 Inhoud: Duurzaamheidschallenges in scholen in vijf themadagen:
• Dikketruiendag – februari 2020: Ik doe mee aan klimaatactie.
• Iedereen waterdrager – maart 2020: Ik ga zorgzaam om met al het water dat ik 
verbruik.
• Buitenlesdag – april 2020: Ik trek naar buiten om te leren, spelen en bewegen.
• Eet lokaal – 16 oktober 2020: Ik eet lokaal en seizoensgebonden.
• Zero afval – 27 november 2020: Ik ga voor minder afval.

 BereIk: 1000 scholen in schooljaar 20-21 (x FR en x NL), 600 scholen in schooljaar 

20-21 (x FR en x NL),

Partner(s): Région wallonne (FR), Bruxelles Environnement (FR), Joined for 
Water (NL), MOS (NL)

Ontharding School De Brug
Inhoud: Participatietraject waarbij leerlingen, leerkrachten, ouders en buurt 
betrokken worden in het volledige proces van ontwerp tot realisatie van een 
nieuwe groene speelplaats die eveneens als ontmoetingsplaats voor de buurt 
zal dienen.
BereIk: 2403 m3 speelplaats vergroend

Partner(s):  Stad Roeselaere & Oudercomité De Brug,

WORKSHOPS, COACHINGS & PROJECTEN ROND DUURZAME STEDEN IN 2020:

PROGRAMMA



SUSTAINABLE SOLUTIONS
GoodPlanet Belgium is niet alleen duurzaamheidscoach voor scholen, maar ook voor 
bedrijven en organisaties.  De focus is altijd: concrete en positieve acties, zowel in 
eenmalige activiteiten als voor begeleiding van een volledig transitieproces. Daarnaast 
beheert GoodPlanet ook enkele duurzaamheidslabels. Hierbij zijn bedrijven en organisaties 
de klant, die door GoodPlanet gecoacht en jaarlijks ge-audit worden om duurzamer te 
werken en naar hun klanten en publiek te treden.

Workshops en teambuildings voor bedrijven
Inhoud: Workshops en teambuildings rond duurzaamheidsthema’s

BereIk: Vijf team-events rond klimaatverandering & digitale inclusie (50 
deelnemers) & Online Training over duurzame ontwikkeling (12 deelnemers) 

Partner(s): Insintu, ProVelo, Stormkop, Domaine de Graux

MVO- & CSR-coachings
Inhoud: Begeleiding van MVO & CSR-beleid voor ondernemingen die hun 
transitie naar een duurzamer ondernemingsmodel willen versnellen of verdiepen. 

BereIk: Projectlancering & stemming via het Citizen Lab platform (600 stemmers) 
& interactieve Hackathon Workshop (40 deelnemers) & Webinar Klimaatcollage 
(12 deelnemerss)

Partner(s): ULiège, HUBrussel

Green Key 
Inhoud: Ecolabel Voor duurzaam beheer van logies en vergaderlocaties 

BereIk: 246 locaties in België 

Partner(s): FEE (Foundation for Environmental Education), Toerisme 
Vlaanderen & Aquafin

Green Flag 
Inhoud: Internationaal kwaliteitslabel voor duurzaam beheerde parken en groene 
ruimten

 BereIk: zes Belgische parken geselecteerd voor de Green Flag Award 2020

Partner(s): FEE (Foundation for Environmental Education)

Blue Flag 
Inhoud: Internationaal ecolabel voor duurzaam beheer van stranden, jachthavens 
en zwemvijvers. Toegekend op basis van onder meer duurzaamheid, waterkwaliteit 
en veiligheid. Zo garandeert een blauwe vlag zaken als kwaliteitsvol zwemwater, 
gescheiden afvalsortering, een EHBO-post, de aanwezigheid van redders of 

 schone toiletten. 

BereIk: Panelen en vlaggen op 39 locaties (acht jachthavens, elf zwemvijvers en 
twintig kuststranden). Persevent op 7 juli in Bredene met kustburgemeesters en 
minister van Omgeving & Toerisme.

Partner(s): FEE (Foundation for Environmental Education) Toerisme 
Vlaanderen, Aquafin

PROGRAMMA

WORKSHOPS, COACHINGS & PROJECTEN GERICHT NAAR BEDRIJVEN IN 2020:


