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o2012 was een paradoxaal jaar... op het eerste gezicht!

In tijden waarin crisis alomtegenwoordig is en er nieuwe breuklijnen dwars 
door onze samenleving lopen, lijkt de zorg voor de toekomstige generaties 
op het eerste gezicht minder essentieel… Nochtans kende de Stichting voor 
Toekomstige Generaties dit jaar een ware explosie van haar activiteiten, van 
haar actieterreinen, en van de maatschappelijke milieus die bevraagd worden.

En dit dankzij de wil van tal van (nieuwe) partners om actie te ondernemen en 
deze maatschappelijke vragen samen te beantwoorden. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit de nieuwe prijs THE BLUE HOUSE/ “voor duurzaam en betaalbaar 
wonen”. Deze prijs biedt een antwoord op een cruciale maatschappelijke 
uitdaging waarvan we ons nog onvoldoende bewust zijn: een grootschalige en 
duurzame transformatie van onze manier van leven, wonen en consumeren 
zal pas plaatsvinden als we de vraag over de (financiële) toegankelijkheid van 
alternatieven stellen !

Het burgerinitiatief G1000 levert een gelijkaardige ervaring op. In minder 
dan anderhalf jaar is dit experiment, dankzij de enorme energie van betrokken 
burgers en uiterst gemotiveerde vrijwilligers, de grote aandacht van media 
en politiek, al uitgegroeid tot een (internationale) referentie op het vlak van 
burgerdemocratie en participatie. 

Een vaststelling die eveneens geldt voor tal van andere domeinen waarop de 
stichting actief is en waar er nog veel werk aan de winkel is: onderwijs en 
onderzoek via HERA, ondernemen in crisistijd via CEIDD, onze Kring van 
CEO’s, intergenerationele solidariteit, stichtingen op zoek naar richting via 
Foundation 3.0, enz.

Burgers inspireren en ondersteunen om samen een leefbare wereld door te geven 
aan de toekomstige generaties. Dat is kort gezegd wat de Stichting bezielt.

Dit alles is slechts mogelijk dankzij jullie steun.

François Ost
Voorzit ter van de Stichting 
voor Toekomstige Generaties

Benoît Derenne
Directeur van de Stichting 
voor Toekomstige Generaties
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Een beknopte wegwijzer doorheen de 
activiteiten van de Stichting

De Stichting voor Toekomstige Generaties (stichting van openbare nut) ondersteunt 
originele initiatieven die duurzame oplossingen voorstellen en op die manier goed 
zijn voor de wereld en de mensen. De Stichting zorgt ervoor dat deze initiatieven 
beter bekend raken bij het grote publiek en biedt ze begeleiding, financiering en 
werktuigen. Ze stimuleert ook het ontluiken van nieuwe denk- en productievormen.

hoofdkantoor : Rue des Brasseurs, 182 • 5000 NamEN • BELGIË • Tél. +32 (0)81 22 60 62 
Kantoor : De Fiennesstraat 77 • 1070 BRuSSEL • BELGIË  • Tel. +32 (0)2 880 88 68 

stg@stg.be • www.stg.be
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Vzw Terre sleept de Grote 
Prijs voor Toekomstige 
Generaties in de wacht !
Voor het 6e opeenvolgende jaar bekroont de Grote 
Prijs voor Toekomstige Generaties duurzame initiatie-
ven in België. In 2012 wist Terre de jury te overtuigen.

Terre, onderneming van het jaar
Op 12 juni was iedereen van de partij voor de overhandiging van de Grote 
Prijs: de twaalf kandidaten, de jury en meer dan 150 genodigden. Na de ver-
toning van de videoportretten van de finalisten, viel de grote beslissing: Terre 
is de laureaat van de Grote Prijs 2012 ! Tussen twee applaussalvo’s in lichtte 
de voorzitter, Bernard Mazijn, de keuze van de jury toe: “Onze kinderen en de 

toekomstige generaties zouden deze onderneming beslist moeten leren kennen. 

Terre ontwikkelde een participatief model en een menselijke visie op werk in een 

sector die alles behalve achterhaald is.” 

Een economie met een menselijk gelaat
Het is misschien moeilijk zich voor te stellen dat deze meer dan 60 jaar gele-
den opgerichte groep uit de bus kwam als onderneming van de toekomst. 
En toch wist Terre, ontsproten uit een utopische gedachte, ondanks de con-
currentie te overleven zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke ideaal: 
waardigheid geven aan de allerzwaksten. Sinds de oprichting van het recy-
clagebedrijf werden meer dan 300 jobs gecreëerd, hoofdzakelijk voor laag-

Het team van het sorteercentrum vormt het kloppende hart van de groep Terre.
Momenteel leren meer dan 100 medewerkers er een vak.

©
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De Stichting bekroont elk jaar ook succesverhalen die nog onvoldoende gekend zijn door het grote publiek. 
Om hen de naambekendheid te geven die ze verdienen, biedt de Stichting de vier finalisten ook ruime 
media-aandacht, met videoportretten en een brochure waarin de activiteiten voorgesteld worden vanuit het 
perspectief van duurzame ontwikkeling.

“Succesverhalen”

De leden van de jury, minister Evelyne Huytebroeck en de partners van de Stichting feliciteren de  
vier genomineerden voor de Grote Prijs 2012.

 Ontdek de genomineerden op www.gp-toekomstigegeneraties.beWEB

geschoolde of ongeschoolde werkzoekenden. “Werk blijft de beste garantie op 

maatschappelijke integratie”, aldus William Wauters, directeur van Terre. Met 
het unieke participatieve managementmodel geeft Terre ook inspraak aan 
zijn medewerkers, die samen stemmen over de strategische beslissingen van 
de groep. Tot slot draagt de onderneming ook bij tot het vrijwaren van de 
middelen van onze planeet, omdat ze jaarlijks zo’n 14.000 ton “afval” inzamelt 
om het een tweede leven te geven.

De andere finalisten 
Tot aan de beslissing van de jury kwamen er nog drie andere initiatieven in 
aanmerking voor de prijs : BeauVent, voor het promoten van hernieuwbare 
energie in West-Vlaanderen; Eco Innovation, een initiatief dat moestuinen 
creëert in de stedelijke omgeving van het Brussels Gewest; Stebo, een vzw 
die diverse duurzame projecten beheert gaande van ecologisch bouwen tot 
projecten voor tewerkstellingsbegeleiding in Limburg. Alle genomineerden 
werden geselecteerd op basis van de criteria die de Stichting voor Toekom-
stige Generaties na aan het hart liggen, namelijk de “4 P’s” (People, Prosperity, 
Planet en Participation).
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Twaalf kandidaten, tien provin-
cies… en vier provinciale prijzen!
Elk jaar doen 12 kandidaten – één per provincie en twee voor 
Brussel – een gooi naar de Grote Prijs. Om de beste initiatieven 
te vinden, moedigt de Stichting voor Toekomstige Generaties de 
provinciale verantwoordelijken aan om op hun niveau projecten 
voor duurzame  ontwikkeling te steunen bij hun dagelijkse strijd 
voor de toekomstige generaties.

Zo werden op vier jaar tijd vier Provinciale Prijzen in het leven geroepen.

Deze lokale verankering is een teken van ons succes. Geselecteerd op basis van 
de criteria die werden vastgelegd door de Stichting voor Toekomstige Genera-
ties, worden de laureaten van de Provinciale Prijzen automatisch opgenomen 
in de officiële selectie van de 12 finalisten van de Grote Prijs.

Godefroid du développement durable – Provincie Luxemburg

Voor de 4e editie, werd de ‘Godefroid du développement 
durable’  toegekend aan Le Trusquin, een bedrijf voor vorming 
door arbeid gespecialiseerd in ecologisch bouwen, die jaarlijks 60 
stagiairs een vakopleiding geeft.

Prix du développement durable – Provincie Namen

De ‘Prix du développement durable’ van de Provincie Namen 
bekroonde begin 2012 DurAgr’ISO, een collectief van landbouwers 
die zowel hun ecologische voetafdruk wilden verkleinen als een 
ISO14001-certificering voor hun boerderijen wilden behalen.

Incidences – Provincie Waals-Brabant

De ‘Incidences’ van de Provincie Waals-Brabant werd uitgereikt aan 
Agricovert, een coöperatieve die 25 lokale producenten en bijna 
250 consument-actoren van gezond fruit en groenten verenigt. 
Agricovert biedt, dankzij deze bundeling van krachten, duurzame 
tewerkstelling voor deze producenten.

Hainaut horizons – Provincie Henegouwen

De toekomstige generaties kunnen zich verlekkeren op een 
onderneming zoals Belvas, laureaat van de nieuwe prijs Hainaut 
horizons. Deze artisanale chocolademaker die met biologische 
fairtradeproducten werkt, zal net als de andere provinciale laureaten, 
dingen naar de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2013.

Excellentieprijs voor docto-
raatsthesissen en eindverhan-
delingen die blijk geven van 
de domeinoverschrijdende 
benadering eigen aan duur-
zame ontwikkeling.

 Om meer te weten over de Provinciale Prijzen en hun laureaten:  
 www.gp-toekomstigegeneraties.be/provincialeprijzenWEB

 Dit project volgen, kan via www.stg.be/heraWEB

HERA : Excellentie bekroond 
De 2e editie van de ‘HERA Awards’ is nu reeds een succes: 16 doctoraatsthesissen 
in alle mogelijke vakgebieden en 13 eindverhandelingen in architectuur werden bij 
de Stichting ingediend. De keuze van de onafhankelijke en multidisciplinaire jury’s 
van de Awards werd op 30 april 2013 toegelicht op een officiële plechtigheid, 
deze keer bijgewoond door de hoogste vertegenwoordigers van de Université Libre 
de Bruxelles. Hiernaast krijgen meer dan 20 (teams van) jonge wetenschappers, 
afkomstig van alle onderzoekscentra van de Federatie Wallonië-Brussel, de kans 
hun ‘duurzame’ onderzoek via posters voor te stellen.

De laureaten van de Provinciale Prijzen. 
Godefroid : le Trusquin Incidences : Agricovert Hainaut horizons : Belvas Provincie Namen : DurAgr’ISO
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The Blue House :  
de toekomst moet betaalbaar zijn

Demografische boom, energiecrisis, prijsstijging op 
de huisvestingsmarkt : het wonen van morgen vormt 
vandaag al een enorme uitdaging. Om optimale 
antwoorden op deze uitdaging te formuleren, heeft 
de Stichting de prijs THE BLUE HOUSE/ in het leven 
geroepen. Deze nieuwe prijs ondersteunt architec-
ten en innoverende ondernemers bij het creëren 
van een evenwicht tussen duurzame ontwikkeling 
en financiële toegankelijkheid ! Een eerste stap in de 
lange weg die we samen moeten afleggen !

L’Espoir op nummer één in La Bellone
Het Brusselse huis la Bellone vormde het feeërieke kader voor de eerste editie 
van de prijs THE BLUE HOUSE/ in november jongstleden. Ondergedompeld 
in een ‘Blue Atmosphere’, waren de 150 genodigden getuige van het oordeel 
van een prestigieuze jury, voorgezeten door de visionaire tekenaar François 
Schuiten en de gerenommeerde architect Bob Van Reeth. “We moesten een 

keuze maken uit een waaier van zeer uiteenlopende projecten. Dit vormt het beste 

bewijs dat er niet één antwoord maar een diversiteit van antwoorden en benade-

ringen bestaat voor het wonen van morgen”, aldus de jury. Ze bekroonde het 

L’Espoir, een houten passiefbouw met 14 wooneenheden in Molenbeek, biedt een antwoord op de stedelijke huisvestingscrisis.

gebouwproject L’Espoir, resultaat van een nauwe samenwerking tussen de 
architect Damien Carnoy en De Graeve SA. “Dankzij dit pilootproject konden 

14 gezinnen met een laag inkomen een droom waarmaken en eigenaar worden. 

Gebouwd op een beperkte oppervlakte midden in de stad, vormt dit passiefge-

bouw, goedkoper dan een klassiek gebouw, een technisch hoogstandje.” 

Een nieuwe referentie onder de  
architectuurprijzen
Naast Damien Carnoy, die de som van 5.000 euro kreeg, werden drie andere 
architecten genomineerd : Nico en Carl Verdickt met de Comptoir Sucrier in 
Antwerpen, David Henquinet en zijn LAR-huis in La Roche en Rien Rossey met 
The Black House in Leffinge. Van elk van deze projecten werd een videore-
portage gemaakt, die vertoond werd op de avond van de plechtigheid ; de 
genomineerden kregen elk een werk van de kunstenaar Manu Tintoré. Sinds de 
eerste editie is THE BLUE HOUSE/ uitgegroeid tot een referentie op het vlak van 
architectuurprijzen, wat alleen maar voordelen biedt voor de genomineerden 
en laureaten !

“Het is uitermate boeiend nieuwe prijzen te ontwikkelen die meteen ook 
nieuwe waarden vertegenwoordigen – vooral in de verwarring van vandaag, 
waarin we opnieuw moeten leren kijken om te zien en te begrijpen.  Daarin 
zag ik de kans om te groeien !”

François Schuiten – ekenaar en visionair scenograaf

De eerste uitreiking van de prijs THE BLUE HOUSE/ bracht de leden van de jury, de partners, de laureaat en  
de genomineerden bij elkaar.

maak kennis met de vier genomineerde architecten en 

met deze nieuwe prijs op www.bluehouseprize.beWEB

©
 M

anu Pinto ©
 O

liv
ie

r C
al

ic
is

 

8 9

NAAMBEKENDHEID 
GEVEN

BEGELEIDEN 
FINANCIEREN

VERstERkEN

CIJFERs

DANkWOORD

NAAMBEKENDHEID 
GEVEN

BEGELEIDEN 
FINANCIEREN

VERstERkEN

CIJFERs

DANkWOORD



Generatie Rio  
gelanceerd op de  
Top van de Aarde
Juni 2012 moest meer zijn dan een symbolische 
datum voor de toekomstige generaties : Brazilië 
was immers gastland voor de 4e Top van de Aarde, 
Rio+20. Met de steun van de Stichting wilde Genera-
tie Rio van zich laten horen. Of beter gezegd… zich 
laten zien !

On the road to Rio
Het project Generatie Rio bestaat uit 8 groepen van jongeren die de voorbije 
20 jaar – na de eerste Top van de Aarde – geboren werden, bijeengebracht 
en begeleid door de Stichting voor Toekomstige generaties. Deze nieuwe 
generatie wilde op haar manier onze leiders het goede voorbeeld geven, 
vanuit hun niet altijd even aangename wijken, zowel in het noorden als in het 
zuiden van het land. Zo zagen onder andere een theaterstuk over multicul-
turaliteit, groene brigades, collectieve moestuinen en bijenkorven midden 
in de stad het licht. Op DVD meegenomen in de koffers van de Belgische 
delegatie en vertoond op de Top van de Aarde, is ‘On the road to Rio’ een 
boodschap van deze jongeren aan de wereldleiders.

Duurzame economie : jongeren aan het woord
Wat betekent duurzame economie ? Zijn we op de goede weg ? Wat moet er 
veranderen, behouden blijven, verbeterd worden ? Aan de vooravond van hun 
professionele leven ontwikkelen acht jongeren hun standpunten aan de hand 
van praktijkvoorbeelden en delen ze de ervaringen van vier ‘duurzame’ onder-
nemers (ecologisch bouwen, biosector, logistiek en sociaal-cultureel werk). Uit 
deze uitwisselingen kwamen twee sterke assen naar voor: enerzijds het “her-
lokaliseren” van de economie, en anderzijds het heroriënteren van zowel de 
productie als het verkeer van goederen en diensten op ethische criteria. Een 
boodschap die ook uitgedragen werd op de Top van de Aarde Rio+20.

 Verslag beschikbaar op www.futuresmile.beWEB

Agendas 21, wordt vervolgd !
Sinds 2007 begeleidt de Stichting voor Toekomstige 
Generaties de Brusselse gemeenten en OCMW’s bij 
concrete acties in het kader van duurzame ontwik-
keling. Deze diverse acties onder de noemer “Lokale 
agenda 21” – aangepast aan de lokale situatie en rea-
liteit – verlopen steeds autonomer. Daarom is de rol 
van de Stichting sinds september geëvolueerd van 

algemene omkadering naar gerichte ondersteuning door middel van de 
organisatie van thematische workshops op verzoek. Sindsdien werden er al 
twee workshops georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van de 
Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu 
Brussel. Deze begeleiding wordt in 2013 voortgezet.

Bekijk de video op www.agenda-iris-21.be WEB

GENERATIE RIO .be

Onder de 8 groepen: Jeugdhuis Ifigineia uit Merchtem De Club des Jeunes uit Pont-à-Celles Jeugdhuis ACJ La Broc uit Charleroi Soft Revolution uit Wemmel
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G1000, synoniem voor  
‘deliberatieve democratie’
Het jaar 2012 was ook het jaar van de derde fase van 
de G1000. Een eenvoudig idee heeft zich op korte tijd 
ontwikkeld tot het grootste initiatief op het vlak van 
democratische vernieuwing in heel Europa.

Een immense burgerassemblee
Daar waren ze dan, op 11 november één jaar later, ‘onze’ 32 deelnemers, zo 
verschillend allemaal en tegelijk zo eensgezind in hun trots over het bereikte 
positieve resultaat. Na drie weekends van beraadslagingen konden ze in het 
Huis van de Parlementsleden aan de zeven voorzitters van de Belgische par-
lementen hun eindrapport overhandigen, over “hoe om te gaan met werk en 
werkloosheid in onze samenleving”, een van de thema’s die aan bod waren 
gekomen tijdens de burgertop van het jaar voordien (zie jaarverslag 2011) en 
waarvan ze hadden afgesproken om het samen uit te diepen.

De 32 door het lot aangeduide burgers hadden zich inderdaad bereid ver-
klaard om deel te nemen aan een omvangrijke burgerraadpleging. Dagen-
lang werden ze ‘opgesloten’ in het laboratorium van de G1000, weliswaar 
omringd door de beste ‘facilitatoren’, om hun opvattingen aan elkaar te toet-
sen en tot een consensus te komen. Het resultaat is een rapport van 25 pagi-
na’s met een reeks van aanbevelingen aan onze politieke verantwoordelijken.

“We hopen dat onze politieke leiders deze aanbevelingen ernstig zullen nemen, net 

als de methode van de G1000 zelf”, reageerde David Van Reybrouck, mede-ini-
tiatiefnemer van de beweging. “Wat me vooral beviel aan het proces”, voegde 
deelneemster Marijke Smeets eraan toe, “is dat alles op zo’n manier verloopt dat 

niemand erbuiten valt”. Het burgerpanel kon blijkbaar ook de politieke klasse 
charmeren, zoals blijkt uit een reactie van premier Elio di Rupo: “Ik juich dit 

constructieve initiatief toe, dat op een respectvolle manier de participatie van de 

burgers wil vergroten en onze democratie van onderuit wil vernieuwen”.

De G1000 krijgt navolging !
Mede dankzij de uitgebreide media-aandacht wist de G1000 al snel buiten de 
landsgrenzen te treden. Op alle continenten willen burgers voortaan nauwer 
bij het democratische proces betrokken worden. Maar zeker in België heeft de 
G1000 veel in gang gezet... De nieuwe burgerbeweging werd tot in de verste uit-
hoeken van het land, en ook in het buitenland, uitgenodigd om te getuigen over 
haar ervaringen met deliberatieve democratie. Ook heeft ze, vooral in Vlaande-
ren, heel wat nieuwe initiatieven van burgerparticipatie op gang gebracht.

De G1000 is ook nog eens genomineerd voor de Prix Orfinger van de Frans-
talige Liga voor de Rechten van de Mens. David Van Reybrouck kreeg de Van 
Ackerprijs voor de culturele  persoonlijkheid van het jaar en Didier Caluwaerts 
(VUB), een van de ‘methodologen’ van de G1000, zag zijn doctoraat over deli-
beratieve democratie bekroond met een Europese prijs, de Jean Blondel PhD 
Award. Ondertussen verschenen over de G1000 ook tal van boeken en artikels.

Uit de 703 deelnemers aan de burgertop heeft het lot 32 burgers met sterk uiteenlopende achtergronden  
gekozen voor de derde fase van de G1000. 

De burgers overhandigen hun eindrapport aan de verschillende voorzitters van de Belgische parlementen (op de foto: P. Dupriez van 
het Waals Parlement, A. Flahaut van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, en S. de Béthune van de Senaat). Dag op dag 
één jaar na de burgertop werd daarmee een voorlopig punt gezet achter het hele project.

De werkzaamheden van het G1000-burgerpanel vonden plaats in het Vlaams Parlement,  
het Waalse Parlement en het Huis van de Parlementsleden.

Vervolg pag.14

Foto’s pag. 12 & 13: © Jean-Luc Tillière
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Wij gaan door !
De G1000 zou in de toekomst de vorm kunnen aannemen van een perma-
nent platform voor democratische vernieuwing in België en dit binnen de 
Stichting voor Toekomstige Generaties, die de G1000 al in een vroeg stadium 
steunde. Het project geniet inmiddels de steun en medewerking van 800 
vrijwilligers, 3.000 donateurs, 12.000 sympathisanten, tientallen instellingen 
en uiteraard van alle deelnemers aan de burgertop. De inzet en de betrok-
kenheid van al die mensen toont aan dat onze kostbare democratie zich ver-
der kan en moet ontwikkelen, wil ze een antwoord vinden op de uitdagingen 
van deze eeuw.

De ‘Kit Duurzame  
Ontwikkeling’ groeit  

U wilt de duurzaamheid van uw projecten verhogen, ver-
trouwd raken met de basisbegrippen van duurzame ont-
wikkeling en een expert van de 4 P’s worden? De Stichting 
pakt uit met een splinternieuwe ‘Kit Duurzame Ontwikke-
ling’. Met deze unieke gratis tool hebt u een heuse leidraad 
in handen om de projecten die u na aan het hart liggen 
in een duurzame richting te laten evolueren. De kit bevat 
feedback en reacties van gebruikers van de eerste versie. 

De Stichting heeft de voorbije maanden hard gewerkt om het geheel een-
voudiger en vollediger te maken en creëerde voor de kit een eigen stekje op 
het web. De grootste nieuwigheid is evenwel dat van de Kit voortaan drie 
versies bestaan, afgestemd op uw behoeften: een project ontwikkelen, een 
jeugdkamp voorbereiden of een evenement organiseren! In de toekomst zul-
len er wellicht nog andere versies ontstaan.

Strategische ronde tafels Foundation 3.0
De verschillende activiteitendomeinen van stichtingen – toekenning van fondsen, beheer van kapitaal en 
werkwijze – onder de loep nemen met het oog op het aanwenden van alle beschikbare middelen om een 
systeemverandering naar duurzame ontwikkeling in te leiden, dat is het doel van de Strategische ronde 
tafels Foundation 3.0! Een eerste bijeenkomst vond plaats in Londen aan de zijde van andere Europese 
stichtingen, en wordt voortgezet dankzij een partnership met de Fondation de France om vanaf 2013 ver-
scheidene strategische seminars voor de verschillende stichtingen te organiseren...

 Download het eindrapport van de G1000. Het rapport telt 120 pagina’s en is, 
dankzij het werk van een team van vrijwillige vertalers, beschikbaar in 4 talen 

(NL, FR, EN, DE). www.g1000.org
WEB

De vergrijzing van de bevolking, herhaaldelijke economische crisissen en toe-
nemende druk op het milieu zijn drie factoren die wegen op huidige systeem 
van solidariteit tussen de generaties. Het risico is reëel dat een groot deel van 
onze senioren afglijdt naar precariteit.

Als we nu eens zouden innoveren en een “Plan B” ontwikkelen dat duurza-
mer zou zijn ? Dit is de opdracht die de Stichting in het najaar van 2013 wil 
toevertrouwen aan een panel van 24 burgers. De voorbereidingen zijn reeds 
begonnen. Na een vijftigtal specialisten te hebben bevraagd, werden meer 
dan 200 uitdagingen m.b.t. de vergrijzing geïdentificeerd en voorgelegd aan 
drie onderzoeksgroepen, elk belast met het voorstellen van eigen scenario’s 
en oplossingen. Door hun diversiteit zullen deze als inspiratiebron dienen 
voor het burgerpanel, belast met de uitwerking van ‘duurzame referenties’ 
tegen 2030, en dit met het oog op de implementatie van concrete actiepro-
gramma’s vanaf 2014.

CEO’s verenigen 
omdat ondernemen in crisis is
CEO’s de kans geven ideeën uit te wisselen over ondernemerschap, innova-
tie en duurzame ontwikkeling in volle crisis, was de uitdaging die de Stich-
ting wilde aangaan. Zeventien onder hen, zowel ervaren rotten in het vak als 
nieuwelingen, namen deel aan de vereniging van de Stichting, waarvan de 
eerste twee bijeenkomsten vorig najaar plaatsvonden. Deze CEO’s van KMO’s 
of grote ondernemingen uit Wallonië en Brussel worden gekenmerkt door 
de wil succesverhalen en onconventionele ideeën te delen om een nieuwe 
dynamiek te creëren, en een inspiratiebron en voorbeeld te zijn, zowel onder-
ling als voor duurzaam ondernemerschap in het algemeen.

Welzijn en welvaart voor 
alle senioren in 2030 !

EINDRAPPORT

Democratische innovatie in De praktijk

 Download de Kit en bekijk de inspirerende voorbeelden op 
 sur www.kitduurzameontwikkeling.orgWEB
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Het kapitaal van de Stichting : 
coherente investeringen
Sinds haar oprichting heeft de Stichting voor Toekomstige generaties ervoor geko-
zen een belangrijk deel van het eigen kapitaal te investeren door directe participa-
ties in ‘geëngageerde’ ondernemingen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De 
Stichting is momenteel aandeelhouder van 17 economische initiatieven.

De Stichting is een goede raadgever
•	 De Stichting ondersteunt bepaalde initiatieven op het terrein rechtstreeks door 

adviesverlening binnen een institutioneel kader. Dit is met name het geval voor de 
Raad van Bestuur van de coöperatieve vennootschap Max Havelaar (Fairtradelabel), 
van de coöperatieve vennootschap Core (Leuven), of van de strategische stuurgroep 
van de campagne Testament.be.

•	 De Stichting is een actief lid van het Réseau Financement Alternatif, waarmee ze de 
operatie “Faites une action en or – Gouden Daad” heeft ontwikkeld en nadenkt 
over de oprichting van een nieuwe bank, die dicht bij de burgers staat en kiest voor 
duurzaamheid (New B).

•	 De Stichting is ook aanwezig in de werking van het Collège régional de Prospective de 
Wallonie, een initiatief van het Institut Jules Destrée.

•	 De Stichting is ook stichtend lid van de Belgisch Netwerk van Stichtingen en lid 
van het l’European Foundation Center (platform van stichtingen actief in Europa), 
Kauri vzw, een vereniging die zich inzet voor uitwisselingen tussen de economische 
wereld en NGO’s, evenals van Argus vzw, een vereniging die ijvert voor een duur-
zame, milieuvriendelijke samenleving, en van het Platform voor de Burgerdienst.

2012, sterk  
stijgende cijfers
De evolutie van de Stichting vertaalt zich ook in stijgende cijfers 
Dankzij het vertrouwen van donateurs en part-
ners nemen de middelen waarover de Stichting 
beschikt voortdurend toe : +  30 % t.o.v. 2011 
en +  95 % t.o.v. 2010! Hierdoor was het moge-
lijk nieuwe actieterreinen voor een duurzame 
wereld te verkennen. In 2012 ging 93 % van de 
uitgaven rechtstreeks naar de realisatie van de 
missie van de Stichting.

Middelen uit zeer diverse financieringsbronnen. Naast inkomsten 
uit eigen kapitaal en giften van trouwe donateurs, haalde de Stichting in 
2012 middelen uit bijna 50 verschillende, zowel private als publieke, bron-
nen. Dankzij deze grote diversiteit is volledige onafhankelijkheid en een 
sterke bestendigheid tegen eventuele financiële schokken als gevolg van 
de alomtegenwoordige crisis verzekerd. Alleen de werkgelegenheidssteun 
(2,7 %) is een terugkerende financieringsbron.

Inspireren – Grote Prijs
11% 

Inspireren - The Blue House
16% 

Inspireren – HERA
4% 

Financieren & begeleiden
FutureSmile

9% 
Financieren & begeleiden

Andere initiatieven
2% 

Versterken van initiatieven
Vereniging van CEO’s

5% 

Versterken van initiatieven – Kit
4% 

Versterken van burgers - G1000
21% 

Versterken van burgers
Senioren

8% 

Versterken van goede 
doelen alternative

4%

Versterken van goede
 doelen Fondation 3.0 

9%

Fondsenwerving
4% 

Administratie 
4% 

Uitgaven 2012  
(861.364 eUro) 

aNaLyTIScHE RESuLTaTEN  
PER acTIVITEITENDOmEIN

Financiële producten
1% 

Schenkingen 
van particulieren 

20% 

Privé- of bedrijfsmecenaat 
23% 

Privéstichtingen
8% 

Projectfinanciering 
overheden 

43% 

Werkgelegenheidssteun
3% 

Nationale loterij 
2% 

* Schenkingen aan kapitaal niet afgetrokken

inkomsten 2012  
(877.000 eUro*)

GLOBaLE aNaLyTIScHE  
RESuLTaTEN

800.000 €

600.000 €
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2010 2011 2012

Uitgaven Inkomsten
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Dank...
Aan onze donateurs
Elke schenking aan de Stichting voor Toekomstige generaties leidt een 
dubbel leven : 75 % van het bedrag wordt gebruikt voor concrete pro-
jecten en 25 % wordt toegevoegd aan het eigen kapitaal, enerzijds om 
te investeren in een duurzame economie, en anderzijds om intresten te 
genereren, die op hun beurt gebruikt kunnen worden voor de financie-
ring van diverse projecten gedurende vele jaren.

Aan onze juryleden
De leden van de verschillende jury’s ondersteunen ons met hun beschik-
baarheid en hun competenties.

Aan onze partners
Hun vertrouwen in de keuzes van de Stichting vergroot haar slagkracht, 
noodzakelijk voor een diepgaande transformatie van onze maatschappij.

Steeds talrijker
Allemaal samen verzekeren ze zo de onafhankelijkheid en vitaliteit  
van de Stichting.

De Stichting en  
haar partners

De jury’s 2012 van  
de Stichting 

Leden van de CEIDD (Op 21 FeBrUari 2013) 

Rachida aziz (azira), Jean-François Baele (Domaine du Ry d’argent), Francis Blake (Derbigum), René Branders (Four Industriel Belge),  
Benoît coppée (InvestSud/Foire de Libramont), Jacques crahay (Warcoing-cosucra), Vincent Engel (Franco Dragone Entertainment),  
christian Fosseur (Velux Belgium), Dorothée Goffin (Imonic), Isabelle Hamburger (Vervloet), marcel miller (alstom Belgium),  
Laurent minguet (Invest minguet Gestion), Gilles morin (Kings of comedy), Jacques Pelerin (arcelormittal), Frédéric Rouvez (Exki),  
Jean-Noël Tilman (Tilman), Valérie urbain (Euroclear)

grOTe prijs vOOr TOeKOMsTige generaTies

•  cera
•  Lampiris
•  Derbigum
•  mO* magazine
•  ‘Een gouden daad’
•  Vlaanderen : minister-President van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en 
plattelandsbeleid

•  Federale overheid : Federaal minister van Klimaat en Energie
•  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : minister van Leefmilieu en  

administratie Leefmilieu Brussel
•  Wallonië : minister van Leefmilieu en SPW, DG Environnement 

Direction de la Sensibilisation à l’environnement  
(directie sensibilisering rond milieu)

de prOvinCiaLe prijZen vOOr dUUrZaMe OnTwiKKeLing 

•  asbl Godefroid
•  Federale overheid : Federaal minister van Duurzame ontwikkeling 

en de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame 
Ontwikkeling via de Nationale Loterij

•  Provincie Waals-Brabant
•  Provincie Henegouwen
•  Provincie Luxemburg
•  Provincie Namen
•  Hainaut Développement
•  Wallonië : minister van Leefmilieu en SPW, DG Environnement 

Direction de la Sensibilisation à l’environnement  
(directie sensibilisering rond milieu)

FUTUre sMiLe – generaTie riO

• alstom
•  Nationale Loterij via de Federale minister van Duurzame  

ontwikkeling
•  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : minister van Leefmilieu en  

administratie Leefmilieu Brussel
• Wallonië : minister van Duurzame ontwikkeling 

FUTUre sMiLe – jOngeren en eCOnOMie

• Wallonië : minister van Duurzame ontwikkeling 

agenda iris 21

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest : minister van Leefmilieu en 
administratie Leefmilieu Brussel

seniOren, preCariTeiT & dUUrZaMe OnTwiKKeLing

• cera
• Entente Jolimontoise
• Fondation chimay-Wartoise
• Partenamut

grOTe prijs vOOr TOeKOMsTige generaTies –  
experTenjUry

Relinde Beaten (Ecopower), Isabelle chaput (cEFIc), Bert de Wel 

(acV-cSc), Jean-Pierre Goor (Koning Boudewijnstichting), Sander 

Happaerts (KuL), Philippe mertens (aVcB), Sophie Sokolowski 

(PODDO), Koen Van Brabant (Sustenuto)

grOTe prijs vOOr TOeKOMsTige generaTies – eindjUry

Bernard mazijn (uGent – voorzitter), Sophie Brems (RTBF), marc Du 

Bois (Spadel), maarten michels (Roomer), Géraldine motte (conseil de 

la Jeunesse), myriam Stoffen (Zinnekeparade),  

Francesca Vanthielen (VTm)

gOdeFrOid dU déveLOppeMenT dUraBLe van  
de prOvinCie LUxeMBUrg

christophe Vermonden, Sylvie Varlez (Federaal planbureau),  

Pascale alaime (BIm)

prix dU déveLOppeMenT dUraBLe van  
de prOvinCie naMen

Xavier Thunis (université de Namur), claudine Brasseur (RTBF), andré 

Thewis (FSaGx), marcel Burniaux (La Surizée), Nicolas Dendoncker 

(université de Namur)

inCidenCes – prijs vOOr dUUrZaMe OnTwiKKeLing van 
de prOvinCie waaLs-BraBanT

Isabelle chaput (cEFIc), Jean-Pierre Goor (Koning Boudewijnstich-

ting), Philippe mertens (aVcB), Sophie Sokolowski (PODDO)

•  Wallonië: minister van Volksgezondheid, Sociale actie en  
Gelijkheid van kansen

KiT dUUrZaMe OnTwiKKeLing :  
een dUUrZaaM prOjeCT OnTwiKKeLen

•  Federale overheid: Federaal minister van Duurzame ontwikkeling en de 
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling

• Fondation de France
• Fondation chimay-Wartoise 
• Partenamut
•  Wallonië : minister van ambtenarenzaken en Duurzame ontwikkeling
•  Federatie Wallonië-Brussel via de Nationale Loterij

hera

•  Federatie Wallonië-Brussel: minister van Onderzoek en  
minister van Hoger onderwijs

• Fondation Philippe Rotthier pour l’architecture
• agence de Stimulation Économique (aSE)
• Wallonië : minister van Onderzoek en Duurzame ontwikkeling

FOUndaTiOn 3.0

• Fondation de France
• Joseph Rowntree charitable Trust (uK)
• Fondation charles Léopold mayer (Paris-Lausanne)

The BLUe hOUse/

• Derbigum
• Velux
• Saint-Gobain Glass
• Wienerberger
• Federale overheid: Staatssecretaris voor Leefmilieu en Energie
•  Vlaanderen : minister-President van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en  
plattelandsbeleid

• Wallonië : minister van Energie en Huisvesting
•  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : minister van Energie en Stadsver-

nieuwing
• Journal de l’architecte
• confederatie Bouw

g1000

•  Tal van burgers, bedrijven, culturele en sociale instellingen, Belgische 
en buitenlandse stichtingen van openbaar nut, waaronder de Fonda-
tion charles Léopold mayer, Stichting Democratie & media, enz.

•  Nederlands ministerie van Binnenlandse Zaken
•  Vlaanderen : minister van innovatie en Vereniging Vlaamse Provincies

aLgeMeen MeCenaaT

• Fondation Evens
• Invest minguet Gestion

hainaUT hOriZOns – prijs vOOr dUUrZaMe  
OnTwiKKeLing van de prOvinCie henegOUwen

manu Delporte (Vivacité – voorzitter), Vincent Becur (u-mons), Damien 

Hubert (Ville de mons), Laurent Renard (I-mOVIX), Jean -marc Zanatta 

(SaW-B)

The BLUe hOUse/ 

François Schuiten (covoorzitter) en bOb Van Reeth (awg architecten, 

covoorzitter), chantal Dassonville (cellule architecture Fédération 

Wallonie-Bruxelles), Filip Descamps (Daidalos Peutz), Klara De Smedt (De 

Winkelhaak), caroline mierop (La cambre), Georges Vercheval (culture 

et Démocratie)

dOCTOraL Thesis award FOr FUTUre generaTiOns

Nadine Gouzée (Federaal planbureau, voorzitter), charles-Hubert Born, 

(ucL – SERES, Laureaat van de DTa 2011), christel Buelens (FRS-

FNRS), marie cors (Inter-Environnement Wallonie), Guy Ethier (umicore), 

Pierre-Jean Lorens (conseil Régional Nord-Pas de calais), Jean-Pascal 

van ypersele (ucL - GIEc).

MasTer’s Thesis award FOr FUTUre generaTiOns

Han Verschure (KuL Leuven, voorzitter), Françoise Deville (RenovaS), 

Brigitte de Wolf (journaliste), Laurent minguet (Invest minguet Gestion), 

Pierre Blondel (architect)

Gedrukt op gerecycleerd papier cyclus Print 130 g ISBN : 978-2930275-65-9
Wettelijk depot: D2013-8490-10

Een gouden daad
  
De actie ‘Een gouden daad’ heeft dit jaar € 48.159 aan 
fondsen opgebracht. Dank aan iedereen die zijn slapend 
geld en effecten met geringe waarde heeft overgedragen 
naar de rekening van de Stichting! Net zoals vorig jaar 
zullen we het volledige ingezamelde bedrag investeren in 
de Grote prijs voor Toekomstige Generaties. Indien u ook 
effecten met geringe waarde bezit, kan u met Een gouden 
daad deze slapende middelen omzetten in een nuttige 
schenking voor toekomstige generaties.

 Ontdek hoe het werkt op
 www.goudendaad.beWEB

18

NA AMBEKENDHEID 
GEVEN

BEGELEIDEN 
FINANCIEREN

VERstERKEN

CIJFERs

DANKWOORD



www.stg.be

Rekeningnummer van de Stichting : 523-0403053-93 (IBaN : BE98 5230 4030 5393 – BIc : TRIOBEBB)

Een legaat ten gunste van de toekomstige generaties ?  
Een getuigenis
  

agnès is 67 jaar. Op pensioen en zonder kinderen, besliste ze een legaat te vermaken aan de 
stichting voor Toekomstige generaties.

“Ik kom uit een familie van notarissen en juristen. Ik weet dus dat je niet moet wachten tot je op 
je sterfbed ligt om over je erfenis na te denken. En een nuttige schenking strookt met mijn levens-
filosofie. Ik heb liever dat mijn kleine erfenis een goede zaak kan dienen, dan dat ze voor een 
groot deel in de staatskas verdwijnt. Toen ik de verantwoordelijken van de Stichting ontmoette, 
was ik meteen verkocht. Ik zat op één lijn met de projecten en de aanpak. Met de hulp van een 
derde heb ik mijn testament met  de hand geschreven. Sindsdien voel ik me gerust. Ik kan morgen 
vertrekken. Alles is geregeld in perfecte harmonie met mijn overtuigingen.”
(Fragment uit interview in de krant Le Soir, 10/2/2011)

Hoe kunt u de Stichting helpen ?
De Stichting voor Toekomstige Generaties moet haar middelen halen uit 
diverse bronnen. Daarom is ze op zoek naar de steun, ook financiële, van 
iedereen die naar duurzame ontwikkeling streeft.

Wees concreet en stel een gebaar... 
• Door een schenking : op rekeningnummer  
 523-0403053-93 (IBAN : BE98 5230 4030 5393 - BIC : TRIOBEBB)  
 op naam van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

• Door een maandelijkse of jaarlijkse permanente  
 opdracht via uw bankinstelling. 

• Door een bepaling op te nemen in uw testament of  
 een legaat te vermaken ten gunste van de Stichting.  
 De Stichting neemt ook actief deel aan de  
 campagne Testament.be.

U kunt ook een fonds op naam aanleggen binnen  
de Stichting.

De verantwoordelijken van de Stichting vertellen  
u graag meer over deze mogelijkheden. 

Elke schenking van 40 euro of meer is fiscaal aftrekbaar. 

NEEM EEN GOED DOEL OP IN 
JE TESTAMENT

Ook als je er 
niet meer bent, 
kan je nog meer 
betekenen dan 
je denkt voor de 
toekomstige 
generaties. 

De Stichting : wat er over  
ons wordt gezegd...

“Het steunen van de Stichting voor Toekomstige Generaties is een logische stap voor ons, aangezien 
we actief zijn op het vlak van duurzaam en betaalbaar bouwen. Onze producten en systemen zijn 
innoverend en ontworpen voor de toekomstige generaties. Ons DNA is dus compatibel met dat van de 
Stichting. We zijn verheugd te mogen bijdragen tot haar succes.”

Francis Blake, Derbigum, 
Partner van de Grote Prijs en THE BLUE HOUSE/  
Lid van de CEIDD

“De opleiding die we van de Stichting kregen, hield ons een spiegel voor en verduidelijkte het beeld 
dat we van ons project hadden. Tot dan was het niet meer dan een vaag idee. Dit heeft ons aanzienlijk 
geholpen bij het concretiseren van ons project, dat momenteel nog steeds bestaat.”

Lennert mottar  
Soft Revolution (Wemmel)  
Initiatief ondersteund door Generatie Rio

“Steden staan vol gebouwen die een andere functie hebben dan waarvoor ze oorspronkelijk ontwor-
pen werden. De duurzaamheid van architectuur ligt me na aan het hart. Ik vertrek al 30 jaar van het 
idee dat architecten intelligente ruïnes moeten bouwen.”

bob van reeth  
Architect  
Covoorzitter van de jury THE BLUE HOUSE/

“De Stichting voor Toekomstige Generaties spoort aan tot reflectie, maar ook tot actie. Met kennis van 
zaken en volledig onafhankelijk. De Doctoral Thesis Award for Future Generations vormt bijvoorbeeld een 
enorme stimulans voor kwalitatief interdisciplinair onderzoek op het vlak van duurzame ontwikkeling.”

Jean-Pascal van Ypersele, professor aan het Instituut voor astronomie en geofysica 
Georges Lemaître van de Université catholique de Louvain 
Lid van de jury van de Doctoral Thesis Award for Future Generations 2012
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