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en waarden 
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De Stichting voor de Toekomstige Generaties werd in 1998 opgericht en is de Belgische 
stichting die zich inzet voor duurzame ontwikkeling. Als Stichting van openbaar nut is zij 
pluralistisch, onafhankelijk en actief in de drie gewesten van het land.

De wereld in 
360° bekijken
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Editoriaal
Bij het schrijven van deze tekst worden wij verscheurd door diep tegengestelde gevoelens. 

Verschrikking, droefheid, pijn om de slachtoffers en hun familie van de blinde aanslagen 
in Brussel en elders.

Anderzijds diepe vreugde om te kunnen vertellen over wat de jongste twee jaar bereikt 
werd dankzij de mensen betrokken bij de Stichting. En over de realisaties die nog op stapel 
staan.

Omdat we onze blik moeten richten op datgene dat we het diepste wensen, om er toe bij 
te dragen dat het werkelijkheid wordt, denken wij dat het vandaag de dag meer dan ooit 
noodzakelijk is om die 360°-visie die zo eigen is aan het handelen van de Stichting, te 
promoten. 

Een toekomstvisie als hefboom voor een wereld in transitie.

Benoît Derenne      François Ost
Directeur       Voorzitter van de Raad 

De 4 prioriteiten van de Stichting:
p. 6 . . .  De knappe koppen van morgen 

voorbereiden op een 360°-denken 
(HERA)

p. 12 . . Concreet 360°-handelen faciliteren 
p. 22 . .   Investeren voor de toekomstige 

generaties 

p. 26  .  Mobiliseren van middelen ten dien-
ste van de toekomstige generaties 

En ook:
p. 4 . . .  de 4 ‘P’s’ als samenvatting van onze 

360°-visie 
p. 24 . .  Enkele cijfers ter verduidelijking 
p. 28 . . . Eenvoudigweg ‘dank u’

Op de cover: van 11 september tot 18 december 2014 hebben 100 ‘Créateurs d’Avenir’ (Toekomstpioniers) 
hun creativiteit de vrije loop gelaten om de dynamiek die moet aanzetten tot een duurzamere maatschappij, te 
versterken (zie blz. 17).

Stichting 

voor 
toekomStige 

generatieS
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De 4 ‘P’S’ ALS SAmenVATT Ing VAn onZe 360°-VISIe 
op duurzame ontwikkeling

Een duurzame maatschap-
pij biedt op een recht-

vaardige en billijke manier 
levenskwaliteit aan al haar 
inwoners. Een maatschappij 
waarin aan de behoeften van 
eenieder voldaan is, nu en 
morgen, rekening houdend 
met de grenzen van de eco-
systemen en de natuurlijke 
rijkdommen. Een maat-
schappij waarin de burgers 
het democratische heft in 
handen houden. Om al deze 
uitdagingen in een steeds 
complexere wereld aan te 
pakken, is het van het groot-
ste belang dat de spelers in 
de maatschappij de nodige 
capaciteit uitbouwen om die 
complexiteit te kanaliseren. 
In zijn keuzes en praktijken 
moet een duurzaam ont-
wikkelingsmodel opteren 
voor een omvattende, sys-
temische 360°-methodiek, 
die bruggen slaat tussen de 
mensen, de kennis en de 
standpunten en initiatieven 
van de spelers. Het is zaak 
om de 4 dimensies – onze 
4 P’s – die de waarden van 
de Stichting vertolken, 
gelijktijdig en in harmonie 
toe te passen. Korte samen-
vatting:

PEOPLE  (mensen)
Duurzame ontwikkeling is onmogelijk zonder de 
mens opnieuw centraal te plaatsen. Het is zaak om 
aandacht te hebben voor de maatschappelijke en 
ethische verantwoordelijkheid van mensen, 
ondernemingen en leiders. Maatschap-
pelijke billijkheid en toegankelijkheid 
voor eenieder. Hoogkwalitatieve 
leefomgeving. Maatschappelijke 
banden en gezelligheid. In één 
woord: leven.

PLANET 
(leefmilieu)

Filosoof Henry David Thoreau schreef 
volgende wijze woorden: «Wat heb je aan een 
huis als er geen planeet is om het op te zetten?». 
Wij moeten rekening houden met de impact van de 
ontwikkeling op het leefmilieu en de leefomgeving: 
klimaat & broeikasgassen, rationeel energiegebruik, 
respect voor de natuur en de biodiversiteit, duur-
zaam afvalbeheer, omzichtige aanwending van de 
openbare ruimte…

360o

4



De 4 ‘P’S’ ALS SAmenVATT Ing VAn onZe 360°-VISIe 
op duurzame ontwikkeling

PROSPERITY (welvaart)
De ontsporingen en nadelige gevolgen van ongebreideld 

winstbejag hoeven geen betoog meer. In de plaats kiezen wij 
voor een aanpak die berust op prijzen die alle kosten integre-

ren en economische leefbaarheid op de lange termijn. 
Door te kijken naar de performantie op het collectie-

ve vlak en niet enkel op het individuele. Door ook 
gebruik te maken van innovatieve financiering, 

niet-financiële uitwisselingen en resources…

PARTICIPATION 
(participatief bestuur)

Even essentieel in het duurzaamheidsparadigma: 
‘bottom up’ participatie. Elke burger kan de wereld iets 

bijbrengen. Transparantie en pedagogie, incalculering van de 
behoeften en aspiraties van alle betrokken partijen en inspraak 

in het besluitvormingsproces, in de initiatieven en de evolutie 
ervan…

De impact (van een 
gedraging, een pro-
ject, een beslissing, 
een beleid, enz.) op 
die dimensies wordt 
tegelijk beoordeeld 
in de ruimte (hier 
en ook elders heeft 
elke bewoner van 
de planeet hetzelfde 
menselijke recht 
op de rijkdommen 
van de Aarde) en in 
de tijd (de huidige 
generaties hebben 
het recht de rijk-
dommen van de 
Aarde te gebruiken, 
maar tegelijk ook 
de plicht om het 
voortbestaan ervan 
op de lange termijn 
voor de toekomstige 
generaties te vrijwa-
ren). Deze transver-
sale aanpak vormt 
de onderbouw voor 
alle activiteiten van 
de Stichting. Op de 
volgende pagina’s 
overlopen wij ze 
allemaal.

360o
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U geeFT, 
D e STICHTIng 

STImULeerT
... de knappe koppen van morgen  

om in 3600 te denken.
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Hoe? Door…
•  de knappe koppen van 

morgen te belonen
•  de academische 

gemeenschap aan te 
zetten tot 360°-denken

•  een scherpzinnig, 
optimistisch netwerk 
uit te bouwen, dat de 
duurzame wereld van 
morgen invulling geeft.

U geeFT, 
D e STICHTIng 

STImULeerT
... de knappe koppen van morgen  

om in 3600 te denken.

Voor meer informatie: www.stg.be/hera
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Als er één wereld is die een 
doorslaggevende rol speelt bij het 
verspreiden van een 360°-denken 

door de 4 P’s van duurzame 
ontwikkeling te integreren, dan is 

het wel de academische wereld. Het 
goede nieuws: de familie van HERA-

excellentieprijzen groeit snel… en 
dat geldt ook voor het enthousiasme 

van het betrokken publiek!

6 mei 2015

Opening van de HERA Awards 2015: Benoît 
Derenne, directeur van de Stichting, en 
Jean-Pascal van Ypersele, klimatoloog en 
professor aan de UCL.

De 3de HERA Poster Session zette 16 onder-
zoeksprojecten in de spotlights, die symbool 
staan voor de transversale methodiek die 
eigen is aan duurzame ontwikkeling. 

De 3de Uitreiking van de HERA Awards werd 
door de UCL georganiseerd in de nieuwe ‘bij-
na-energieneutrale’-gebouwen van de Europe-
se zetel van AGC Glass in Louvain-la-Neuve.

Claire Vanderick (ULg), laureate van de Sustai-
nable Health Award 2015 (zie blz. 11).

De 180 deelnemers aan de HERA Awards 2015 
konden kennismaken met de werkzaamheden 
van studenten en vorsers afkomstig van de 
Franstalige universiteiten van het land. 
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HERA: Aanmoedigen va n al wie de wereld van morgen bedenkt.
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Via de HERA-excellentieprijzen 
(Higher Education & Research 
Awards for Future Generations) 

werkt de Stichting mee aan het voorbereiden 
van de knappe koppen van morgen. HERA 
beloont thesissen (Master en Doctoraat) op 
de meeste uiteenlopende gebieden, die de 
maatschappij de meeste toegevoegde waar-
de bieden. Maar dat is niet alles…
Via haar HERA-programma werkt de 
Stichting actief mee aan het tot stand 

brengen van een gemeenschap, een echt 
ecosysteem bestaande uit studenten, pro-
fessoren, peters, juryleden en andere part-
ners, die bijdragen tot het bedenken van 
de wereld van morgen. De ontmoetingen 
en uitwisselingen binnen die gemeenschap 
doen de transformatie-energie in alle rich-
ten uitdeinen.
HERA, dat is de smeltkroes voor de nieu-
we en optimistische ideeën van de ge-
neraties van morgen. Een smeltkroes die 
bovendien snelt groeit, met drie nieuwe 
categorieën Master’s Thesis Awards voor 
de editie 2016.
Eerste nieuwe categorie: Cooperative 
Sustainable Economy (met de steun van 
Cera en Coopburo) voor de beste thesis 
die nieuwe economische modellen bekijkt 
vanuit een coöperatieve en collaboratieve 
invalshoek.
Vervolgens: Sustainable & Responsible 
Finance (met de steun van het netwerk Fi-
nancité) voor het meest innovatieve werk 
over de uitdagingen van verantwoorde fi-
nanciering en de manier waarop het finan-
ciële systeem draagvlak kan bieden aan 
duurzame ontwikkeling. 
De derde nieuwe categorie tot slot: Sustain- 
able Food (met de steun van Cosucra, de 
supermarkt ‘d’Ici’ en het Triodos Fonds) die 
de problematiek behandelt van voeding, 
van veld tot verbruik.
In 2015 waren meer dan 60 faculteiten van 6 
universiteiten – en dus steeds meer studen-

HERA: Aanmoedigen va n al wie de wereld van morgen bedenkt.

9



ten – betrokken bij de uitdaging om op 360° 
te denken. Tegen 2020 willen wij van HERA 
een nationale award maken, waaraan alle 
universiteiten van het land deelnemen.
Gastheer voor de derde uitreiking van de 
HERA Awards was de UCL. Met genoegen 
stellen wij vast dat het enthousiasme bij jon-
ge afgestudeerden en vorsers voor de uit-
bouw van een duurzamere wereld, gestaag 
blijft groeien: 68 kandidaten in 2015! Naar 
goede gewoonte werd de uitreiking geleid 
door Eddy Caekelberghs, met een inlei-
dend woord door Jean-Pascal van Yper-
sele en Olivier De Schutter, respectieve-
lijk adviseur van de rector inzake duurzame 
ontwikkeling bij de UCL, en voormalig bij-
zonder rapporteur van de Verenigde Naties 
over het recht op voeding. 
Graag vatten wij de avond samen met de 
woorden van een deelneemster die op de 
uitreiking uitgenodigd was: «Ik had mij 
verwacht aan een saaie academische zitting 
maar uiteindelijk werd ik overspoeld door 
slimme ideeën (…) en met stuk voor stuk 
goede redenen om optimistisch te zijn of te 
worden!»

De HERA-familie groeit nog verder in 2015: voor deze 3de editie noteren wij 4 laureaten, 8 genomineerden, 
een bijzondere vermelding en 25 juryleden. Dank en gelukwensen aan eenieder!

De Prijs voor het Doctoraal onderzoek werd door 
Juryvoorzitster Nadine Gouzée overhandigd aan 
Guy Kouam (ULg) voor zijn innovatieve inzichten in 
een levensbelangrijke problematiek: de toegang 
tot water en sanering in de sloppenwijken van 
grote steden in zuiden van de planeet.

Met zes basisele-
menten die op open 
source berusten, 
verlengt Thomas 
Billas de levensduur 
van objecten en 
behaalt daarmee de 
Sustainable Design 
Award 2015.
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Het Laboratorium Tilman 
steunt de Sustainable Health 
Award.

Het Laboratorium Tilman, Belgisch marktleider in-
zake farmaceutische fytotherapie, steunt de nieu-
we Master’s Thesis Award - Sustainable Health, 
die zich richt tot de toekomstige professionele 
gezondheidszorgers. Een omvattende, duurzame 
visie is terug te vinden in alle geledingen van het 
Laboratorium, dat vandaag de dag ruim 100 tech-
nici en onderzoekers in dienst heeft. Bouwend op 
specifieke eigen waarden heeft het Laboratorium 
het verschil gemaakt. Uiteraard is Jean-Noël Tilm-
an de eerste om zelf jonge afgestudeerden aan te 
moedigen in zijn voetstappen van excellentie en 
duurzame ontwikkeling te treden. 
Laureate van de Master’s Thesis Award - Sus-
tainable Health 2015 is Claire Vanderick, met 
«L’atelier-scénario: un outil pour promouvoir le 
vieillissement actif des aînés de la commune de 
Floreffe».

Philippe Rotthier steunt de 
Sustainable Architecture Award.
In 2014 mocht de Stichting zich verblijden met zijn eerste 
fonds op naam: het Philippe Rotthier Fonds voor Toekom-
stige Generaties is begiftigd met 600.000 €. Volgens de wil 
van de schenker wordt de duur van dit ‘spend-down fund’ 
geraamd op een vijftiental jaar.
Meer bepaald is het Fonds bedoeld ter financiering van 
het HERA-programma en om de toekomstvastheid van 
de Master’s Thesis Award - Sustainable Architecture te 
verzekeren. Het Fonds zal bijna 80 jonge architecten en 
een dertigtal vorsers-doctors uit alle mogelijke disciplines 
financieel steunen en in de spotlights plaatsen. Laureate 
van de Master’s Thesis Award - Sustainable Architecture 
2015 is Marine Penders, met «Rénovation énergétique des 
îlots – Stratégie d’intégration des énergies renouvelables 
dans le but de tendre vers l’objectif zéro-énergie».

“Winst maken 
zonder de ambitie 
om bij te dragen tot 
meer geluk en tot 
het welzijn van de 
mensheid, is intriest".

Jean-Noël Tilman

“Ik moedig  
jongeren aan een 
wereld te bouwen 
die, naar ik hoop, 

beter is en ge-
meenschappelijk".

Philippe Rotthier

Jean-Noël Tilman, partner, en 
Karin Rondia, voorzitster van de 
jury, maken de genomineerden 
voor de Sustainable Health 
Award 2015 bekend.
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U geeFT, 
De ST ICHTIng ZeT  

AAn ToT 
... concreet 3600-handelen

De graancoöperatieve Agribio 
was in 2015 al laureaat van de 
‘Prijs voor Duurzame Ontwik-
keling’ van de provincie Namen 
en ging op 5 oktober alweer 
aan de haal met de nationale 
titel van genomineerde voor de 
Grote Prijs voor Toekomstige 
Generaties. 

12



 

U geeFT, 
De ST ICHTIng ZeT  

AAn ToT 
... concreet 3600-handelen

Hoe? Door de aanzet  
te geven tot…
p. 14 . . .  een inspirerend ecosysteem 

rond duurzame projecten (Grote 
Prijs voor Toekomstige Genera-
ties, Provinciale Prijzen, Tournée 
générale, Créateurs d’avenir)

p. 18 . . .  zelfbevraging door het bedrijfs-
leven

p. 19 . . .  veranderingsgerichte filantropie
p. 20 . . .  initiatieven inzake burgerlijke 

participatie (Onze Toekomst, het 
‘Burgerparlement Klimaat’, ...)

13



DE GROTE PRIJS  
EN DE PROVINCIALE PRIJZEN:
een ecosysteem in volle opgangt

5 oktober 2015

Ringland, laureaat van de Grote Prijs voor 
Toekomstige Generaties 2015

Deze Nationale prijs, die intussen toe is 
aan zijn achtste editie, beloont initi-

atieven die duurzame ontwikkeling in 
het dagelijks leven invulling geven, met 
daarbij oog voor economische welvaart, 
maatschappelijk welzijn, respect voor het 
milieu en een participatief bestuursmodel.

In het besef dat burgerparticipatie de kern 
vormt van duurzame ontwikkeling, heeft 

de jury gekozen voor Ringland: een uitzon-
derlijk burgerinitiatief dat de handen in el-
kaar geslagen heeft om een alternatief mobi-
liteitsplan voor Antwerpen te ontwerpen en 

ter discussie te stellen. Het lijdt geen twijfel 
dat Ringland een bron van inspiratie zal 
zijn om andere spelers tot daden aan te zet-
ten: dit concept laat zich immers probleem-
loos overplanten naar andere sectoren.

eveneens genomineerd: 
Agribio en Beestig Wijs
Agribio (Namen) slaagt erin de verschil-
lende dimensies van duurzame ontwik-
keling te integreren. Deze coöperatieve 
groepeert zes kleine Waalse landbouwpro-

De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2015: 14 projecten, het ene al aanstekelijker dan het andere. Kom ze bekijken op www.gp-toekomstigegeneraties.be

Beestig Wijs, 
honden in de 
strijd tegen 
schoolmoeheid!

Ringland, Antwerpse burgers op de barricaden met een 
ambitieus mobiliteitsproject voor een leefbare stad!
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ducenten en slaagt erin een volledige land-
bouwproductieketen op lokaal vlak uit te 
bouwen. De jury was onder de indruk van 
de manier waarop Agribio de herinschake-
ling van kwetsbare groepen een plaats geeft. 

Het project ‘Beestig Wijs’ (Vlaams-Brabant) 
van zijn kant viel bij de jury in de smaak 
door de wijze waarop het de 4 P’s van 
duurzame ontwikkeling heel concreet in de 
praktijk omzet: het combineert verregaande 
maatschappelijke relevantie, een goed door-
dacht economisch model met doorgedreven 
aandacht voor het milieu. Daarmee is dit 
project een uitstekende ambassadeur van 
duurzame ontwikkeling.

Positieve en inspirerende 
ontmoetingen 
In de aanloop tot de uitreiking van de Grote 
Prijs konden een vijftigtal mensen in kleine 
groepjes rechtstreeks in dialoog gaan met 
de personen achter de 14 genomineerde ini-
tiatieven, die elk een stand inrichtten. Een 
unieke gelegenheid om (eens te meer) te be-
seffen dat 360°-ondernemen in alle sectoren 
van de maatschappij mogelijk is.

Bij elke editie van de Grote Prijs zijn wij nog 
meer overtuigd van zijn draagwijdte. Een 
dozijn projecten per jaar, al bijna tien jaar 
lang: dit vertaalt zich in een enorm ecosys-
teem met positieve energie, een vat vol opti-
misme. Zij zijn tegelijk het bewijs dat de par-
ticipatieve en coöperatieve economie meer 
is dan een visie op een duurzame toekomst. 
Die economie bestaat nu al… en zij werkt!

De Provinciale Prijzen, 
etappes van de Grote Prijs
In nauwe samenwerking met de 
Stichting zijn er nu vijf Provincies die 
duurzame ontwikkeling belonen. Uit-
gebreid zoekwerk levert elke editie een 
fraaie selectie van initiatieven op in alle 
mogelijke sectoren.
In Waals-Brabant ging de prijs Inciden-
ces in 2014 naar ‘Fol’Fouille’, een tweede-
handswinkel en hefboom tot sociopro-
fessionele inschakeling, en in 2015 naar 
het burgercafé ‘Altérez-vous’. 
De Prijs van de Provincie namen ging 
in 2014 naar de supermarkt ‘d’Ici’: een 
coöperatieve van producenten van 
duurzame, lokale levensmiddelen, en 
in 2015 naar Agribio (zie blz. 12).
De Godefroid du développement sou-
tenable (Provincie Luxemburg) ging 
in 2014 naar MPI ‘La Providence’, een 
organisatie die kinderen en jongeren 
met gedrags- en geestelijke stoornis-
sen opvangt, en in 2015 naar het net-
werk Solidairement*.
De prijs Hainaut Horizons (Provincie 
Henegouwen) werd in 2014 uitgereikt 
aan de ‘Citta Slow’-gemeente Silly, 
en in 2015 aan de ‘Ressourcerie Le 
Carré’, een onderneming die actief is 
in recyclage en socioprofessionele 
reïntegratie. 
In 2015 tot slot is er een vijfde provinciale 
prijs bijgekomen: de prijs van de Provin-
cie Luik werd gewonnen door CofCube, 
een project waarbij zeecontainers een 
tweede leven krijgen als woning, kan-
toor, klaslokaal…

* Groot korte ketennetwerk voor voedingspro-
ducten

De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2015: 14 projecten, het ene al aanstekelijker dan het andere. Kom ze bekijken op www.gp-toekomstigegeneraties.be
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Tournée Générale: 
prima recepten voor ‘duurzame 
soep’!

2014 - 2015... en nog veel meer op komst!

Verlengd wegens groot succes!
Vanwege het grote succes gaat Tournée générale in 2016 onverkort door. Bekijk alvast de 
volgende etappes in onze newsletter en op www.stg.be/tourneegenerale.

Tournée générale vormt een logisch ver-
volg op de Grote Prijs en is ontstaan uit 

het verlangen om meer te doen dan het belo-
nen en promoten van duurzame initiatieven 

die zich in het kader van de voorgaande 
Grote Prijs en Provinciale Prijzen onder-
scheiden hebben. Opzet? Analyse van en 
inzicht in het duurzame beheer van deze 
initiatieven, die de 360°-visie elke dag op-
nieuw concreet invulling geven.

Deze workshops organiseren ontmoetin-
gen met de initiatiefnemers achter duurza-
me initiatieven en willen op hun ervaring 
voortbouwen om nieuwe initiatieven op te 
zetten. De deelnemers kunnen er met eigen 
ogen zien hoe ondernemingen de 4 P’s van 
duurzame ontwikkeling concreet vorm ge-
ven. Dit is niet alleen bedoeld om kennis 
en ervaring uit te wisselen, maar ook om, 
alweer, een constructief netwerk uit te bou-
wen rond goede praktijken inzake duurza-
me ontwikkeling.

Een ‘tournée’ dus met interactieve work-
shops in de coulissen van de meest uit-
eenlopende plekken zoals de Ferme Nos 
Pilifs in Brussel, de onderneming Alpro in 
Gent, Ecopower in Antwerpen of nog de 
fairtrade chocoladefabriek Belvas in Ghis-
lenghien.
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Créateurs 
d’avenir:  

Wie zijn zij? Mannen en vrouwen van 
allerlei pluimage. Wat hebben zij ge-

meen? Zij staan aan de spits van de tran-
sitie en zijn zowat de voortrekkers van de 
wereld van morgen.

De Stichting wilde 100 transitiepioniers bij 
elkaar brengen om zo hun impact richting 
een duurzame samenleving te versterken. 
Zij kregen de kans hun initiatieven voor te 
stellen, ideeën uit te wisselen en inspira-
tie te putten uit de ervaringen van de an-

deren. Resultaat? Synergie tot de tweede 
macht, volop inspiratie voor sleutelperso-
nen uit Wallonië en Brussel.

Dit ambitieuze, door Wallonië gefinancier-
de project omvatte een parkoers met drie 
etappes en werd uitgerold met de hulp 
van een professionele facilitator (Joseph 
Fléron - Dimension Consultance), in part-
nersamenwerking met Business & Society, 
Inter-Environnement Wallonie en Concer-
tES (Federatie van de sociale economie).

                        des  
CRÉATEURS D’AVENIR 

  
Je suis un 
créateur  
d'avenir 

parce que ... 

Je montre 
l'exemple... à 
mon échelle 

Je suis un 
optimiste, un 

Idéaliste 

Je suis un           
mouton à 5 

pattes: Multi 
facettes, multi 

capacités 

Mon rôle est 
d'être un relais, 

un diffuseur 
d'idées, 

d'essaimer 

Mon rôle 
s'inscrit dans un 

processus 

J'arrive à 
catalyser les 
énergies, à 
rassembler 

Je donne         
du sens aux 

réalités autour 
de moi, je les 

traduis 

J'agis à contre-
courant 

Je suis 
pragmatique, je 
suis d'abord un 

acteur de 
terrain 

Je suis un 
acteur de 

changement 

Je suis un 
éclaireur, un 
explorateur 

Je vois bien vers 
où on doit 

aller... à long 
terme 

Je suis capable 
d'insuffler de 

l’énergie autour 
de moi 

J'ai à coeur de 
permettre à 

d'autres 
d'expérimenter, 

de se former, 
de se lancer 

J'agis en 
cohérence avec 

mes idées. Je 
suis Intégre, 

éthique 

Je suis 
empathique, 
j'ai un regard 

bienveillant sur 
le monde qui 

m'entoure 

Je trouve des 
solutions 
originales 

J'ai de belles 
facultés 

d'adaptation  

Colibri 

Confiance  
YES WE CAN 

 

Tremplin  
sur la mer 

 

Missionnaire 

Colporteur – Stimulateur -Intégrateur 

 

Croyances fortes 
Intuitions 
 

L’ADN 

1+1=3 

Arbre – racine – 
fruits : Permettre 
l’enrichissement, 
guider, faire grandir, 
nourrir, semer 
 

Comme la photographie argentique : 
Être attiré, être attentif  > Appareil 
photo > tirer la pellicule > cadrer l’image 
> développement via plusieurs bains 
(révéler, arrêter, fixer)  --- > image 

Emerveillement 

Poil à gratter 

 

Tisseuse de liens 

 

Du vide ?  
Plein de vide 
 

Ballon de la  
Montgolfière 
 

Chef 
d’orchestre 
 

Pépinière d’idées 

 

Jardinier 
d’aujourd’hui 

 
 

Créer, c’est résister /  
Résister c’est créer 
 
 

Changement 
d’angle 

 

Boussole 
pour agir 

 
Initier 
 

Zones 
KAFKA 
pour 
permettre 
les tests et 
prises de 
risque 
innovants 

 

Chercheur 
d’Or  

 

Ouvrir les 
possibles 

 

C’est celui qui le dit 
qui l’est et c’est celui 
qui fait ce qu’il dit  

 

c’est celui qui le dit 
qui l’est et c’est celui 
qui fait ce qu’il dit  

 

 

Pouvoir être 
touché par les 

gens, par les 
choses 

Sensibilité/ouverture 
aux émotions 

 

 

Capacité d’écoute des 
autres, de soi 

 

Patiente/souplesse 

 

Avec des images et des mots, les créateurs d’avenirs ont tenté de définir leurs spécificités. 

100 transitiepioniers  
in brede dialoog 
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HET NETWERK VAN DE CEO’S:
bedrijfsleiders die zichzelf bevragen

In een wereld gekenmerkt door vele cri-
sissen staan wij voor een enorme uitda-

ging: wij moeten het bedrijfsleven opnieuw 
uitdenken om de huidige complexiteit te 
kunnen beheren en de uitdagingen van 
onze tijd aan te gaan (circulaire economie, 
industriële ecologie, enz.).

De oplossing kan enkel systemisch zijn. 
Wij moeten kennis onderling verbinden, 
netwerken uitbouwen tussen mensen, op-
dat ook het bedrijfsleven zou kunnen over-
schakelen naar de befaamde 360°-visie die 
vertolkt wordt door de 4 P’s van duurzame 
ontwikkeling.

Daarom stuurt de Stichting sinds 2013, in 
samenwerking met Virginie Xhauflair van de 
HEC Liège, een Netwerk van ondernemers 
aan, bestaande uit een twintigtal CEO’s, zo-
wel mannen als vrouwen, uit uiteenlopen-
de sectoren, die aan de leiding staan van 
een KMO of multinational. Tijdens privé- of 
openbare workshops komen zij bijeen om 
ideeën en goede praktijken uit te wisselen 
en zo het bedrijfsleven op weg te zetten naar 
een duurzame economie.

Bezoek aan de befaamde protontherapieapparatuur bij IBA in het kader van 
de privéworkshop van het Netwerk die handelde over participatief manage-
ment. In 2014 en 2015 is het Netwerk ook op bezoek geweest bij Euroclear 
(beheer van de diversiteit binnen de onderneming), het Laboratorium Tilman 
(persoonlijke ethiek / bedrijfsethiek) en bij de bioscoopgroep Les Grignoux 
(hoe kunnen bedrijven ingrijpen in de maatschappij).

Openbare avond 2014 
van het Netwerk, bij de 

ULg, met Mats Alvesson 
(Universiteit van Lünd, 

Zweden), auteur van een 
kritisch boek over ma-

nagement, ‘The triumph 
of emptiness’.
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DE ‘FOUNDATION 3.0’ WORKSHOPS:
faciliteren van veranderingsgerichte 
filantropie 

Het is ook de rol van de Stichting om 
360°-uitwisselingen binnen de wereld 

van de filantropie te faciliteren.

Daarom is de Stichting voor Toekomstige 
Generaties van start gegaan met ‘Founda- 
tion 3.0’ , een partnership met de Fondation 
de France. Het betreft hier een internationa-
le ‘peer learning group’ van stichtingen, die 
via rondetafelgesprekken hun verschillende 
deelactiviteiten tegen het licht houden, op 
zoek naar oplossingen om systemische ver-
andering te bewerkstelligen.

De twee rondetafelgesprekken in 2014 
werden gehouden in het Philanthropy 
House (EFC) en focusten op het financieel 

investeringsbeleid van de stichtingen 
ten dienste van transitie. De cyclus in 2015 
handelde over de evaluatie van de bijdra-
ge van de stichtingen aan maatschappe-
lijke verandering, met daarbij veel aan-
dacht voor duurzaamheid.

Het financiële partnership is intussen ge-
groeid en omvat nu naast de Fondation de 
France, de Lunt Foundation (BE), de Stich-
ting Progressio (NL), de Stichting Mistra 
(SE), de Fondation Chimay-Wartoise (BE), 
de Stichting Bernheim (BE), de Fondation 
Daniel et Nina Carosso (FR) en de Pol-
den-Puckam Charitable Foundation (UK).
Voor meer informatie:  
www.stg.be/foundation3_0

18 Europese en Noord-Amerikaanse stichtingen bijeen om hun 
eigen strategie inzake financiële ethiek in vraag te stellen.
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HET BURGERPANEL ‘ONZE TOEKOMST’:
nu denken aan de senioren van morgen
Tot de uitwisselingsplatformen die de Stichting faciliteert, horen de concrete 
projecten inzake burgerparticipatie zoals de G1000 of het burgerpanel ‘Onze 
Toekomst’, dat in 2014 afgesloten werd.

Voortbouwend op de ervaring van de G1000 en op 
een lange traditie van burgerdebat, heeft ons pro-

ject ‘Onze Toekomst’ 24 doorsnee burgers bijeenge-
bracht om te debatteren en een toekomstvisie uit te 
werken die een antwoord moet bieden op uitdagin-
gen als de veroudering van de bevolking, de opeen-
volgende economische crisissen en de toenemende 
druk vanuit de milieuhoek.

Het resultaat? Welzijn en welvaart voor alle senioren in 
2030! Zo luidde het doel van het scenario waarmee het 
burgerpanel voor de dag kwam. Een fraai voorbeeld van 
een 360°-visie… Een frisse wind, en tegelijk een diep-
gaande invraagstelling van de gevestigde systemen. 
Hun verslag gaat diametraal in tegen het gebrek aan 
een globale aanpak van de verschillende huidige crisis-

sen. Het beveelt een innovatieve visie aan op de koppeling 
tussen beroepsleven en pensioen, en formuleert ambitieuze 
doelstellingen op het vlak van gezondheid en huisvesting.

Het verslag gaat in op onderwerpen als de financiële mid-
delen van bejaarden, huisvesting, autonomie, mobiliteit, 
het imago van bejaarden, solidariteit, gezondheid en een 
heilzaam altruïstisch individualisme… en is daardoor nog 
altijd brandend actueel.

Eens te meer heeft dit experiment aangetoond dat ook een 
niet-gespecialiseerd panel in staat is de meest complexe 
materies te vatten. Een bijzonder verrijkend avontuur, zo 
vonden alle deelnemers en ook hun begeleiders en partners!

21 februari 2014

De werelD veranDert, 

ouDeren ook
De generaties van morgen buigen zich over de to ekomst van de senioren

10 uitdagingen 
voor 2030

voor u onderzocht

De resultaten 

van het 
burgerpanel
•  “Verschillende niveaus van 

solidariteit ter ondersteuning 

van het systeem”

•  Hun verwachtingen  

en overtuigingen

•  De onopgeloste knelpunten

Het verhaal van roland

«We zijn in 2030,  

ik ben 58 jaar en zo 

ziet mijn leven eruit»

FGF-Nl.indd   1

17/02/14   18:49

De voorstellen van het panel, 
die de betreden paden verlaten, 

en de besluiten van het project 
werden in het voorjaar van 2014 
voorgelegd aan het Huis van de 

Parlementsleden. Aan het project 
werd een volledig magazine 

gewijd, dat aan iedereen, al dan 
niet expert, toelaat zijn eigen kijk 

op de uitdagingen en mogelijke 
oplossingen bij te schaven.

Lees het!  
- Bestel het magazine bij de 

Stichting. 
- Download het op  

www.stg.be/onzetoekomst
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HET BURGERPANEL ‘ONZE TOEKOMST’:
nu denken aan de senioren van morgen

De G1000: 
blijvende invloed
Vier jaar na de Burgertop, die 
zowat duizend burgers bijeen-
bracht, blijft de G1000 navol-
ging krijgen. Burgerparticipatie 

wordt overal besproken, bestudeerd, beproefd, in België en daar-
buiten. Enkele voorbeelden uit de vele tientallen initiatieven:
- Niet minder dan zes G1000’s werden georganiseerd in Nederland.
- In september 2015, een colloquium in de Senaat in Brussel, met on-
der meer de uiteenzetting ‘Representatieve democratie: op weg naar 

het eind van een model?’ (zie foto).
- Ontelbare artikels in de pers 
blijven wijzen op het grote belang 
van het burgerdebat voor de ont-
wikkeling van de democratie.
- Belgische politieke partijen, ste-
den, gemeenten, ondernemingen 
en verenigingen doen een beroep 
op de leden van de G1000 voor 
projecten als het ‘Burgerparle-
ment Klimaat’ (hiernaast), ‘Het 
Burgerkabinet’, ‘Zaventem aan 
zet’, de ‘City Marketing’ van de 
stad Antwerpen, de ‘Midis de la 
Fédération’ van de Parti Socia- 
liste, en vele andere.
- David Van Reybrouck, de bezie-
ler van het initiatief en auteur van 
‘Tegen verkiezingen’, een vlam-
mend pleidooi voor het gebruik 
van loting in ons democratisch 
systeem, wordt uitgenodigd om 
lezingen te geven in Oslo, Kopen-
hagen, Berlijn, Ferrara, Mantova 
en Alexandrië. In Nederland kwa-
men 3.000 gemeenteverantwoor-
delijken naar hem luisteren.
Voor meer informatie: 
www.g1000.org

Het ‘Burgerparlement Klimaat’
Wat? een Panel bestaande uit burgers die bij 
lottrekking gekozen werden uit de bevolking van 
de Provincie Luxemburg en die in debat gegaan 
zijn over klimaat- en energiethema’s.
Opzet? De verantwoordelijken voor het milieubeleid 
van de Provincie gestructureerde burgervoorstellen 
voorleggen met het oog op de Klimaatconferentie 
van de Verenigde Naties (Parijs, december 2015). 
Via een mechanisme waarin luisteren en beraadslagen 
centraal staan, heeft het ‘Burgerparlement’ de priori-
teiten vastgelegd voor het formuleren van voorstellen, 
het uitwerken van actiemiddelen en het bedenken van 
manieren om hiervan verslag uit te brengen aan de bur-
gers. Vertegenwoordigers uit de politiek, de economie 
en het verenigingsleven waren getuigen van het proces, 
dat gebaseerd was op eerdere ervaringen met burger-
participatie in België en in het buitenland.
De Stichting heeft steun verleend aan dit initiatief dat 
uitgaat van de Provinciale gedeputeerde bevoegd voor 
duurzame ontwikkeling en van de ULg - Campus Arlon, 
die instond voor de wetenschappelijke verzilvering.
Voor meer informatie: 
events.ulg.ac.be/parlement-citoyen-climat/
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U geeFT, 
De STICHTIn g  
InVeSTeerT
... voor de toekomstige generaties.
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U geeFT, 
De STICHTIn g  
InVeSTeerT
... voor de toekomstige generaties.

1. elke schenking heeft een dubbel leven
Driekwart van uw geld wordt rechtstreeks geïnvesteerd in een con-
creet project, waarvan u het resultaat ziet in de brochure die u vast-
houdt. Het vierde kwart wordt toegevoegd aan het kapitaal, wat 
intresten oplevert die jarenlang aan projecten toegekend kunnen 
worden en daarbij ingezet worden voor een economie die het verschil 
maakt, een reële en duurzame economie.

2. Uw geld wordt consistent beheerd 
Het geld waarover de Stichting op die manier in kapitaal beschikt, 
wordt belegd in Fondsen die dezelfde waarden aankleven. Verd-
er probeert de Stichting, via een project zoals ‘Foundation 3.0’ (zie  
blz. 19), om samen met andere stichtingen het maatschappelijke ren-
dement van zijn financiële beleggingen permanent te verbeteren.

3. De Stichting zet zich in en participeert 

energie

Voeding

Fairtrade

Financiën

Bouw & 
Vastgoed

Diverse  
sectoren

Al ruim vijftien jaar opteren 
wij ervoor om een deel van 
ons kapitaal te investeren 
via directe participaties in 
ondernemingen, die vol-
op inzetten op duurzame 
ontwikkeling. De Stichting 
is (minderheids)aandeel-
houder van 18 ondernemin-
gen die symbool staan voor 
een duurzame economie.
Verder verleent de Stichting 
sinds 2014 steun aan het 
microspaarprogramma van 
het netwerk Financité.

4. Uw geld wordt goed beheerd 
Wij zijn verheugd u te kunnen melden en aan de hand van cijfers 
te kunnen bewijzen dat het kapitaal van de Stichting groeit… een 
bescheiden maar gestage groei. Op de volgende bladzijde kunt u de 
cijfers voor 2014 en 2015 nalezen. Overeenkomstig de wettelijke en 
statutaire voorschriften worden de rekeningen van de Stichting elk 
jaar gecontroleerd door Fernand Maillard & Co, bedrijfsrevisoren, en 
dit sedert de oprichting van de Stichting in 1998.
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ENKELE CIJFERS M.B.T.  
UW SCHENKINGEN IN 2014 EN 2015 

Wie zijn onze schenkers?

Bronnen van de opbrengsten 2015 na 
bestemming aan het kapitaal (bedrag: 871.000 €)

Bronnen van de jaarlijkse opbrengsten over de periode 
1998-2014 (gemiddeld bedrag van 427.000 €/jaar)

Een ander opmerkelijk feit van de jongste twee jaar blijkt uit de cijfers: 
de evolutie van het vermogen van de Stichting.

Dankzij de aanhoudende inbreng van de schenkers is dat vermogen sinds 
de oprichting van de Stichting gestaag toegenomen. Met de komst van het 
Philippe Rotthier Fonds (600.000 € te gebruiken gespreid over 15 jaar), 

Een opvallende consolidatiefase 

De werking van de Stichting wordt mogelijk gemaakt door de middelen 
die zij verwerft via diverse bronnen (waaronder u, die dit leest): parti-
culiere schenkers (onder meer via de operatie ‘Een Gouden Daad’, …), 

partnerbedrijven, private stichtingen, pri-
vate of overheidsinstellingen. Dankzij hen 
gaat de omzet de jongste twee jaar vlot 
boven de 850.000 €. Het meest opvallen-
de feit daarbij is de steeds grotere inbreng 
van particuliere schenkers en van de fond-
sen die de Stichting huisvest. Het is een 
ontegensprekelijk teken van vertrouwen 
van hun kant.

Bovendien kunnen die schenkingen de 
snelle afbrokkeling van de openbare part-
nerships – een ongelukkig teken van deze 
tijd – meer dan compenseren. Op die ma-
nier beschikt de Stichting over meer finan-
ciële autonomie en dat stelt haar in staat 
meer middelen uit te trekken ten behoeve 
van initiatieven die uitgaan van derden. In 
2016 zal die trend zich zeker doorzetten.

Deze tweede grafiek verschaft een beter in-
zicht in de evolutie tussen de voorgaande 
periodes en het laatste werkingsjaar.
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Uitgaven 2015 (867.000 €): analytische 
resultaten per activiteitensegment

roerend en onroerend 
vermogen

Vast kapitaal

in 2015 gevolgd door de vastgoedschenking 
van de Hébergerie CO2 Solidaire, en de ui-
terst efficiënte inzameling van schenkingen, 
waaronder de operatie ’Een Gouden Daad’, 
beschikt de Stichting over een financiële on-
derbouw die zij vroeger niet had. 

Het vaste kapitaal (‘onaantastbare’ gedeel-
te van het roerend vermogen) loopt op tot 
1.260.000 €, zoals de grafiek hiernaast 
toont.

Dit biedt de Stichting duidelijk meer arm-
slag om haar beleid van verantwoorde in-
vesteringen in een duurzame economie op 
te voeren en dit vanuit een visie die mikt 
op de (zeer) lange termijn. Geld als werk-
middel en hefboom ten dienste van de toe-
komstige generaties…

Uitgaven 2014 (860.000 €): analytische 
resultaten per activiteitensegmentEvolutie van onze 

prioriteiten 
Het relatieve aandeel van de verschillende 
activiteiten van de Stichting is van 2014 naar 
2015 sterk geëvolueerd. De grafieken hier-
naast tonen de strategische keuzes zoals die 
eind 2014 door de Raad van Bestuur en het 
team gemaakt werden: terugvallen op onze 
rol van ‘Veranderingsgericht filantropisch 
platform’ en onze energie volledig toespitsen 
op twee eigen actieterreinen: ‘De knappe kop-
pen van morgen voorbereiden’ (7 tot 16% van 
de activiteit) en ‘Faciliteren van ondernemen 
voor de toekomstige generaties’ (13 tot 19%). 
Deze evolutie gaat hand in hand met een ster-
ke afbouw van de steun aan initiatieven inza-
ke burgerschap en democratie (van 28 naar 
7%), wat echter gecompenseerd wordt door 
onze gestegen slagkracht om spelers op het 
terrein te financieren (van 2 naar 13%).
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en U? 
STeUn  
De STICHTIng 
en draag bij tot de duurzame 
wereld van morgen!

Particulier, gezin, bedrijf of instelling… 
stap mee in de positieve en 
veranderingsgerichte energie van de 
Stichting. Steun ons in onze inspanningen 
om de wereld van morgen waar te maken!

Dankzij de generositeit van de schenkers van de vzw ‘L’Hé-
bergerie CO2 Solidaire’ en hun streven om haar vastgoedpa-
trimonium te vrijwaren in de vorm van een ‘openbaar goed’, 

is de Stichting eigenaar geworden van twee gebouwen en 
een stuk landbouwgrond voor groenten aan de rand van het 

Natuurreservaat van Grande Enneille (Durbuy). De ‘natuur en 
cultuur’-uitstraling van het geheel zal zeker bewaard blijven.

In aanwezigheid van de bestuurders van de Stich-
ting, ondertekening van de schenkingsakte in het 

notariskantoor van Meester Jean-François Pierard.
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HOE KUNT U EEN SCHENKING DOEN?
Kies de formule die bij u past!
Zorgen voor de toekomstige generaties kan alleen door nu te handelen. 
Honderden schenkers en schenksters hebben de daad bij het woord gevoegd 
en steunen de Stichting in haar dagelijkse werking. Voor welke formule kiest u?

een schenking, dat is eerst een 
druppel water, dan een beek, dan 
een rivier…
Met elke schenking neemt de verande-
ringsgerichte kracht van de Stichting toe. 
Vele kleintjes maken inderdaad een groot! 
Dankzij de bijdrage van Louise bijvoor-
beeld, die de Stichting voor Toekomstige 
Generaties al meer dan zes jaar steunt, of 
die van George, die bij zijn schenking elk 
jaar een persoonlijke aanmoediging voegt. 
Die kleine beetjes maken onze energie.

Fonds op naam of schenking: dit 
gaat pas echt vooruit!
De Stichting is in staat om de wensen – 
gekoppeld aan middelen – van derden te 
realiseren en alle administratieve, wettelij-
ke en praktische aspecten daarvan te behe-
ren. U moet aan niets denken.
Zoals Benoît en Christina (zie blz. 26) kunt 
u een vastgoedschenking doen.
Of zoals Philippe (zie blz. 11), die een naar 
hem genoemd fonds opgericht heeft met de 
bedoeling de prijs voor duurzame architec-
tuur HERA gedurende vele jaren te steunen.
Maak er gebruik van om een zaak te steu-
nen die u nauw aan het hart ligt!

Legaat en testament: toekomstige 
bestemming verzekerd
Neem Agnès, die beslist heeft een legaat te 
doen ten gunste van de Stichting en ons 
vertelde: «Ik voelde mij verbonden met de 
projecten, met de manier van werken. Met de 
hulp van derden heb ik dus mijn testament 
opgemaakt. Als ik straks ga, zal dat zijn met 
de zekerheid dat alles geregeld is volgens 
mijn overtuigingen».
De Stichting steunt de campagne www.
testament.be ten gunste van filantropische 
testamenten.

een gouden Daad: alle beetjes 
helpen
Verzilver uw ontwaarde aandelen en steun 
het goede doel. Als dat geen prima idee is! 
Effectenrekeningen bevatten duizenden 
slapende stukken, die haast niets meer 
waard zijn. Hebt u dergelijke aandelen, en 
zou die stukken bijhouden of verkopen u 
al te veel kosten? Zet dit slapende geld dan 
om in een nuttige schenking!

- Schrijf uw schenking (eenmalig of permanente opdracht) over naar de rekening IBAN: 
BE98 5230 4030 5393 - BIC : TRIOBEBB van de Stichting voor Toekomstige Generaties. 
Elke schenking van 40 € of meer is fiscaal aftrekbaar.
- Neem contact op met Benoît Derenne, de directeur van de Stichting, om een formule op 
maat uit te werken: tel. +32(0)2 880 88 68 - e-mail: stg@stg.be.
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DAnK U…
Mecenassen, private en overheidspartners, schenkers, leden van onze jury’s, 

kandidaten, peters, bestuurders… stuk voor stuk bent u onmisbaar voor de 
verdere ontplooiing van de Stichting en haar projecten.  

Uw vertrouwen in de keuzes die de Stichting maakt, versterkt onze slagkracht ten 
dienste van een ingrijpende transformatie van onze maatschappij.  

Zonder u zou niets mogelijk zijn…

HerA
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister voor 
Wetenschappelijk Onderzoek; Federatie Wallo-
nië-Brussel: Minister van Hoger onderwijs; Philippe 
Rotthier Fonds voor Toekomstige Generaties; 
Université Catholique de Louvain; Université de 
Liège; Université de Mons; Université de Namur; 
Université Libre de Bruxelles; Université Saint-Louis 
Bruxelles; Wallonië: Minister van Duurzame Ont-
wikkeling; Wallonië: Minister van Leefmilieu

HerA - Sustainable Architecture
Philippe Rotthier Fonds voor Toekomstige Gene-
raties

HerA - Sustainable Cooperative 
economy
Cera; Coopburo

HerA - Sustainable Design
Wallonie (Eco-)Design

HerA - Sustainable Finance
Réseau Financité

HerA - Sustainable Food
Cosucra; d’ici; Triodos Fonds

HerA - Sustainable Health
Laboratorium Tilman

grote Prijs voor Toekomstige generaties
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van Leef-
milieu en administratie Leefmilieu Brussel; Gouden 
Daad; Le Soir; MO* Magazine; Nationale Loterij; 
Universiteit Gent; Wallonië: Minister van Leefmilieu, 
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

Provinciale Prijzen en Interprovinciale Dag 
voor Duurzame ontwikkeling
Provincie Henegouwen; Provincie Luik; Provincie 
Luxemburg; Provincie Namen; Provincie Waals-Bra-
bant; Wallonië: Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke 
Ordening en Mobiliteit

Tournée générale
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van Leef-
milieu en administratie Leefmilieu Brussel; Federale 
overheid: Minister van Duurzame Ontwikkeling en 
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling; 
Gouden Daad; Haute Ecole Provinciale de Namur; KU 
Leuven Campus Brussel; Le Soir; Nationale Loterij; 
Universiteit Gent; Vlaanderen: Minister-president van 
de Vlaamse Regering; Wallonië: Minister van Leefmili-
eu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

Bezochte initiatieven:
Alpro; Belvas; Brutopia; Ecopower; Energie 2030; 
Esperanzah!; La Ferme du Chant des Cailles; La Fer-
me Nos Pilifs; Les ateliers du Saupont; Les Grignoux; 
Nnof; Yellow Events

Créateurs d’Avenir
Gouden Daad; Business & Society Belgium; Concer-
tES; Dimension Consultance; Grand Hornu Images; 
Gum Studio; IEW; La Tricoterie; Ouat; Wallonië: Minis-
ter van Duurzame Ontwikkeling

netwerk onderneming, Innovatie & 
Duurzame ontwikkeling
Académie des Entrepreneurs Sociaux; Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: Minister van Economie; Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van Leefmilieu; 
GRE-Liège; HEC - ULg; Nationale Loterij; PWC; UWEL; 
Wallonië: Minister van Duurzame Ontwikkeling

DAnK AAn onZe PArTnerS
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Foundation 3.0
Fondation Bernheim; Fondation Chimay-Wartoise ; 
Fondation de France; Fondation Nina & Daniel Carasso; 
Lunt Foundation; Mistra; Polden-Puckham Charitable 
Foundation; Progressio Foundation

onze Toekomst
Cera; Federale overheid: Staatsecretaris voor Duurza-
me Ontwikkeling en Federaal Instituut voor Duurzame 
Ontwikkeling; Fondation Chimay-Wartoise; Groupe 
Jolimont; Nationale Loterij; PartenaMut; RIZIV; Wallonië: 
Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijkheid 
van Kansen

Algemeen mecenaat – gouden Daad
Banque Degroof Petercam; Belfius; BNP Paribas Fortis; 
Dierickx Leys Private Bank; ING; KBC; Nagelmackers

Algemeen mecenaat – de Stichting
Wallonië: Minister van de Tewerkstelling (Steun voor de 
promotie van de tewerkstelling); Wallonië: Minister van 
Duurzame Ontwikkeling

DAnK AAn onZe on-
TeLBAre jUryLeDen!

HerA - Doctoral Thesis Award 
Nadine Gouzée, voor-
zitser (Federaal Planbu-
reau); Christel Buelens 
(FRS - FNRS); Marie 
Cors (IEW); Guy Ethier 
(Umicore); Jean Hugé 
(ULB, laureaat 2013); 
Pierre-Jean Lorens 

(Conseil régional Nord-Pas de Calais); Jean-Pascal van 
Ypersele (UCL)

HerA - Sustainable Architecture 
Han Verschure, voorzit-
ter (KUL); Paolo Léonar-
di (Le Soir); Olivier 
Mareschal (De Graeve); 
Denis Piron ((laureaat 
2013); Aude-Line Duliere 
(architect); Pascale Thys 
(Habitat & Participation)

HerA - Sustainable Design 
Marie Pok, 
voorzitser 
(Centre 
d’Innovation 
et de Design 
au Grand 
Hornu); 
Christelle Bar (Innovatech); Lise Belmans 
(OVAM); Maxime Boulvain (Automatic Systems); 
Michaël Cravatte (Poside); Pierre Echard (MAD)

HerA - Sustainable Health 
Karin 
Rondia, 
voorzitser 
(Federaal 
Kenniscen-
trum voor 
de Gezond-
heidszorg); 
Thierry Poucet (journalist); Jean-François Rixen 
(Ecoconso); Fabienne Bryskère (Multipharma); 
Michel Kesteman (Federatie van de Bicommu- 
nautaire Maatschappelijke Diensten); Sylvie 
Varlez (Federaal Planbureau)

grote Prijs voor Toekomstige generaties 
• expertenjury
Relinde Baeten (Ecopower); Jean Hugé (ULB); 
David Leyssens (The Shift); Philippe Mertens 
(VSGB); Cédric Van de Walle (FIDO); Natacha 
Zuinen (Waalse overheidsdienst DO)

• eindury
Bart Devos, 
voorzitter 
(Vlaamse 
Jeugdraad, 
jongeren- 
jury); Brecht 
Andries (Think CORE, jongerenjury); Sophie 
Brems (RTBF); Frans De Clerck (Triodos België); 
Marie Frenay (Platform Jongeren voor de  
Samenleving, jongerenjury); Jonathan Moskovic 
(G1000, Daardaar, jongerenjury); Thierry Noesen 
(Belvas, laureaat 2013); Francesca Vanthielen 
(VTM, Klimaatzaak); Edith Wustefeld (Réseau 
ADES, jongerenjury)
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Prijs Incidences 
• expertenjury 2014
Anne Humblet (ADMR); Pascale Thys (Habitat & 
Participation); Sylvie Varlez (Federaal Planbureau); 
Christophe Vermonden (consultant)

• eindury 2014
Marie-Pascale Bonaventure (Mire BW); Thierry De 
Smedt (UCL); Jérôme Kervyn De Meerendre (Green-
watch); Pierre Thirion (TVCom)

• expertenjury 2015
Pascale Thys (Habitat & Participation); Cédric Van 
de Walle (FIDO); Sylvie Varlez (Federaal Planbureau); 
Lionel Wanet (HEPN)

• eindury 2015
Jean-François de Lavareille (Wawa Mag); Marie-
Paule Kestemont (LSM); Ludovic Maisin (Duo 
Catering); Anne Peters (Axedis)

Prijs Hainaut Horizons 
• expertenjury 2014 & 2015
Alexandre Bertrand (Village Partenaire); Perrine 
Ferauge (UMons); Philippe Mertens (VSGB); Killian 
Simon (Business & Society)

• eindury 2014
Thierry Noesen, voorzitter (Belvas, laureaat 2013); 
Vincent Becue (UMons); Damien Hubert (Stad 
Bergen); Marcel Leroy (journalist); Jean-Marc Zanat-
ta (SAW-B)

• eindury 2015
Sabine Storme, voorzitser (Silly Cittaslow, laureaat 
2014); Patrick Brocorens (UMons, ASPO België); 
Michaël Cotton (Objectif 2050); Marcel Leroy 
(journalist); Thierry Noesen (Belvas, laureaat 2013)

Prijs van de Provincie Luik 
• expertenjury 2015
Yves Camby (CNB); Philippe Chode (GRE); Eric Melin 
(aCREA ULg); Damien Sonny (Profish ULg); Jean 
Vanherle (Coudmain)

Godefroid du Développement Durable
• expertenjury 2014
Sylvie Varlez (Federaal Planbureau); Christophe 
Vermonden (consultant)

• eindury 2014
Pierre Stassart, voorzitter (ULg); Laurent Berbach 
(consultant); Adrienne Delacroix (Moulin de 
Hollange, laureaat 2013); Ygaëlle Dupriez (NGE); 

Jean-Marie Thomas (sociaal Godefroid); Flavie 
Wynants (Jeugdraad van de Provincie)

• expertenjury 2015

Philippe Mertens (VSGB); Sylvie Varlez (Federaal 
Planbureau); Christophe Vermonden (consultant)

• eindury 2015

Pierre Stassart, voorzitter (ULg); Marc Ancion (MPI 
La Providence, laureaat 2014); Laurent Berbach 
(consultant); Ygaëlle Dupriez (NGE); Jean-Charles 
Magin (Jeugdhuis van Libramont); Jean-Marie 
Thomas (sociaal Godefroid)

Prijs van de Provincie namen
• expertenjury 2014

Pascale Alaime (Leefmilieu Brussel); Philippe 
Mertens (VSGB); Michaël Petit (UNamur); Sylvie 
Varlez (Federaal Planbureau)

• eindury 2014

Sophie Fery (UCM); Marc Legrain (UTAN)

• expertenjury 2015

Perrine Ferauge (UMons); Fanny Heylen (Waalse 
overheidsdienst DO); Michaël Petit (UNamur); 
Christophe Vermonden (consultant)

• eindury 2015

Nicolas Dendoncker (UNamur); Marc Legrain 
(UTAN); Jean-Yves Marion (UCM Namen); Frank 
Mestdagh (d’ici, laureaat 2014); Philippe Roisin 
(Domaine Saint-Roch)

DAnK AAn De 
ACTIeVe LeDen VAn 
onZe ProjeCTen!
grote Prijs voor Toekomstige generaties 
en Provinciale Prijzen voor Duurzame 
ontwikkeling
Wij dank al onze ‘speurneuzen’ die ons elk jaar 
initiatieven uit hun streek voorstellen als mogelijke 
kandidaten voor de Provinciale Prijzen en voor de 
Grote Prijs.

Créateurs d’Avenir
Een dikke dank u wel aan de 100 Créateurs d’Avenir 
van allerlei pluimage die aan het project deelgeno-
men hebben!
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netwerk onderneming, Innovatie & 
Duurzame ontwikkeling
Rachida Aziz (Azira);  Jean-François Baele (Domaine du 
Ry d’Argent);  Loïc Bar (The Smart Company);  Francis 
Blake (Derbigum);  René Branders (Four Industriel 
Belge);  Olivier Chapelle (Recticel);  Benoît Coppée 
(InvestSud/Foire de Libramont);  Jacques Crahay 
(Warcoing-Cosucra);  Marie d’Huart (Cap Conseil);  
Serge De Backer (Cap Conseil);  Christian Fosseur 
(Velux Belgium);  Dorothée Goffin (Imonic);  Isabelle 
Hamburger (Vervloet);  Jérôme Kervyn de Meerendré 
(Greenwatch);  Anne Mortier (Tilman);  Marcel Miller 
(Alstom Belgium);  Laurent Minguet (Invest Minguet 
Gestion);  Pierre Mottet (IBA);  Jacques Pélerin (GRE 
Liège);  Frédéric Rouvez (Exki);  Jean-Noël Tilman 
(Tilman);  Valérie Urbain (Euroclear)

Foundation 3.0
Barrow Cadbury Trust - GB (Sara Llewellin); Bernard 
van Leer Foundation - NL (Michael Feigelson); 
Bertelsmann Stiftung - DE (Bettina Windau); Big 
Society Capital - GB (Danyal Sattar); BNP Paribas 
Fortis - FR (Emmanuel de Lutzel); Center for Eva-
luation Innovation - USA (Julia Coffman); Cera - BE 
(Lieven Vandeputte); Chrysalix SET - NL (Yvette Go); 
Church of Sweden - SE (Gunnela Hahn); Cordaid - 
NL (Henri van Eeghen); Cyrano - BE (Michel Teller); 
DOEN Foundation - NL (Nina Tellegen); Dreilinden - 
DE (Ise Bosch; Antje Schneeweiss); Esmée Fairbairn 
Foundation - GB (Trupti Patel); European Founda-
tion Center - BE (Gerry Salole); European Venture 
Philanthropy Association - BE (Pieter Oostlander); 
Stichting Bernheim - BE (France de Kinder); Fonda-
tion Ch. L. Mayer pour le Progrès de l’Homme - FR 
(Matthieu Calame); Fondation Chimay-Wartoise - BE 
(Sabine George; Freddy Constant; Philippe Du-
mont); Fondation Daniel & Nina Carasso - FR (Marie- 
Stéphane Maradeix); Fondation de France - FR 
(Mireille Davidson; Jean-Pierre Lefranc; Dominique 
Lemaistre; Martin Spitz); Fondation de Luxembourg 
- LU (Tonika Hirdman; Petra Penders); Fondation En-
semble - FR (Olivier Braunsteffer); Lunt Foundation 
- BE (Michaël Lunt; Hélène Rolin); Fondation Schnei-
der Electric - FR (Patricia Benchenna); Fondation Un 
Monde par Tous - FR (Patrick Lescure); Fondazione 
Cariplo - IT (Gian Paolo Barbetta; Alessio Bellin-
campi; Francesco Lorenzetti); Friends Provident 
Charitable Foundation - GB (Rob Lake); Global Fund 
for Community Foundations - GB (Avila Kilmurray); 
Impact Capital - BE (Piet Colruyt); J.W. McConnell 

Family Foundation - CA (Tim Draimin); Mistra - SE 
(Johan Edman; Åke Iverfeldt); NewB - BE (Dirk Coec-
kelbergh); Polden-Puckham Charitable Foundation - 
GB (Bevis Gillett; Stephen Pittam); Porticus - NL (Irina 
Ivan; Lisa Jordan); Progressio Foundation - NL (Mar-
cello Palazzi); Rockefeller Brothers Fund - USA (Hope 
Lyons); Wallace Global Fund - USA (Ellen Dorsey)

onze Toekomst: de leden van het 
burgerpanel
Dimitri Alaime; Stephania Benoy; Yvan Demuyser; 
Christine Evrard; Pascal Ghyssaert; Bram Herrebout; 
Miroye Kizamie; Philippe Leysen; Robert Lombaerts; 
Béatrice Maes; Jürgen Mervilde; Sofie Ostyn; Rosa 
Paulis; Sabine Pieroux; André Schorochoff; Bernard 
Spée; Paul Troch; Maryse Van Aerden; Elke Van De 
Mosselaer; Sybille Vanweehaeghe; Emilie Vellut; 
Konogan Vermeulen; Tomah Willemart; Wim Winters

en DAnK ooK AAn 
onZe meCenASSen, 
PeTerS en 
SCHenKerS!
oprichting van het Philippe rotthier Fonds 
voor Toekomstige generaties
Dank aan Philippe Rotthier voor dit bewijs van ver-
trouwen in het duurzame handelen van de Stichting.
Beheerscomité van het Fonds: Philippe Rotthier 
(voorzitter); Louise Belenger, zijn kleindochter; 
Benoît Derenne

Schenking van de Hébergerie Co2 
Solidaire
Dank aan Christina De Wilde en Benoît Laduron dat zij 
de Stichting het vertrouwen geschonken hebben om 
deze verborgen parel vlak bij Durbuy te beheren en op 
de lange termijn als openbaar goed te vrijwaren.

Peters & meters 
Dank aan onze Peters en Meters van de Toekomstige 
Generaties, die er zich voor meerdere opeenvolgen-
de jaren toe verbonden hebben de jongeren van 
HERA via de Stichting te steunen.

Schenkers
Particulieren, ondernemingen en instellingen uit 
België en daarbuiten, dank aan de talloze schenkers 
die elke dag opnieuw hun steun verlenen aan de 
Stichting.
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Oprichting van het ‘Sustainable Finance’ Fonds

Aan de hand van de opbrengsten van de operatie ‘Gouden Daad’ en opgericht binnen de 
Stichting is dit een nieuw Fonds dat vanaf 2016 bedoeld is om belangrijke spelers van ethi-
sche alternatieven voor de traditionele financiële wereld te steunen.

‘SE’nSE’ investeren in start-ups
Dit nieuwe ‘SE’nSE’-Fonds (voor ‘Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship’) werd op 
initiatief van Pierre Mottet binnen de Stichting opgericht en zal elk jaar ontluikende econo-
mische projecten die positieve impact hebben op het milieu, steunen, dit tegen een achter-
grond van duurzaamheid.

Een Huis voor de Toekomstige Generaties
Opnieuw met de steun van Pierre Mottet gaat de Stichting in 2016 haar intrek nemen in een 
echt ‘Huis voor de Toekomstige Generaties’, in het hart van het oude Namen. Een plek met 
heel veel potentieel, waarover binnenkort meer details!

HERA blijft uitbreiden
Met de steun van IBA en Wallonie Design wordt de Prijs Sustainable Design opnieuw op-
gestart. Daarmee telt de editie 2017 alvast zeven HERA-prijzen, die steeds meer jongeren 
aansporen tot een 360°-denken.

Een 360°-wereld komt in beweging!

Wanneer u dit 
leest, zal 2016 al een pak 
nieuwigheden en realisaties opgeleverd 
hebben. Bij deze een voorsmaakje…

en nU
Dat is al morgen!

overtuig u ervan op www.stg.be of schrijf in op onze newsletters.


