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VOORWOORD
Al 15 jaar treedt de Stichting naar voor als uniek filantropisch platform, als was het een mul-
titool waarmee de huidige generaties aan een betere wereld voor de toekomstige generaties 
kunnen sleutelen.

Dit is enkel mogelijk dankzij UW steun; u bent degene die bijdraagt tot de verdere versterking 
en uitbreiding van het actieterrein van de Stichting om de toekomstige generaties een leef-
bare wereld te garanderen. 
Het zijn immers uw giften, partnerschappen, inspanningen en tijd die de doeltreffendheid, 
stabiliteit en onafhankelijkheid van de Stichting verzekeren. We willen u dan ook van harte 
bedanken!

Aangemoedigd door uw steun, blijven we met onverminderd enthousiasme de enorme uitda-
ging aangaan om - vandaag en morgen - in harmonie met het ruimere ecologische evenwicht 
aan ieders behoeften te kunnen voldoen en een duurzame, gedeelde welvaart te verzekeren.

U zegt ons hoe belangrijk het is om onze medeburgers te inspireren met lokaal verankerde, 
positieve en duurzame realisaties, zeker in een tijd van crisis en onzekerheid over de toekomst. 
Maar ook hoe cruciaal de creatie van nieuwe fora voor dialoog en gemeenschappelijke reflec-
tie over «onze gezamenlijke toekomst» is.

We hopen dat deze brochure, met een samenvatting van onze activiteiten in 2013, uw nieuws-
gierigheid zal prikkelen en u zal inspireren voor morgen - vandaag al.

Veel leesplezier !

Benoît Derenne      François Ost
Directeur        Voorzitter Raad van 

Bestuur
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u gEEFT ; 
dE sTICHTINg 

 INspIREERT

... EEN 360°-VISIE 
Op DE WERELD 
RONDOM ONS
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30 april  2013

HERA (HIGHER EDuCATION & RESEARCH AWARDS)
Knappe koppen klaar voor de 
toekomst
OM DE WERELD VAN MORGEN VOOR TE BEREIDEN, WERKT DE STICHTING VANDAAG HAND 
IN HAND MET DE ACADEMISCHE WERELD. HET GOEDE NIEUWS? DE JONGE ACADEMICI, 
BREINEN VAN DE TOEKOMST, HEBBEN BIJNA ALS VANZELF EEN GLOBALE VISIE OP DE 
WERELD EN ZIJN VELE UITDAGINGEN. MET DE EXCELLENTIEPRIJS HERA (DOCTORAAT EN 
MASTER) WILLEN WE HEN STIMULEREN DEZE WEG VERDER TE BEWANDELEN.

Denis Piron neemt de Master’s Thesis Award voor Architectuur in ontvangst uit de handen van Sophie Rotthier 
namens haar vader Philippe, partner van de prijs, vergezeld door juryvoorzitter Han Verschure.
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Het enthousiasme van de academische 
wereld voor de HERA-excellentieprij-

zen (Higher Education & Research Awards 
for Future Generations) blijft aanhouden, 
getuige hiervan de aanwezigheid van tal 
van onderzoekers en vertegenwoordigers 
van academische overheden op de prijsui-
treiking 2013.

De jury van de hoofdprijs van de HERA 

Awards reikte de Doctoral Thesis Award 
2013, een prijs met een waarde van € 
7.500, uit aan Jean Hugé (ULB/VUB) voor 
zijn opmerkelijke thesis over ‘effectenstu-
dies voor duurzame ontwikkeling’ als eva-
luatie-instrument voor het overheidsbe-
leid.

De jury van de Doctoral Thesis Award ver-
trouwde ons toe dat ze onder de genomi-

Jonge « duurzame » wetenschappers pakken uit
Voorafgaand aan de uitrei-
king van de HERA Awards 
2013, bood een wetens-
chappelijke postersessie 
studenten de mogelijkheid  
om hun werk en hun domei-
noverschrijdende aanpak 
m.b.t. duurzame ontwikke-
ling voor te stellen. Ze waren 
afkomstig uit 20 wetens-
chappelijke onderzoekscen-
tra in Brussel en Wallonië. 

De laureaat, 
genomineerden 
en juryleden 
van de Doctoral 
Thesis Award 
2013. De 
plechtigheid 
vond plaats 
in de ULB en 
werd geleid 
door Eddy 
Caekelberghs.
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de stichting inspireert 
tot een 360°-visie voor 
INsTEllINgEN 
Op verzoek van Leefmilieu Brussel 
(BIM) verzekert de Stichting, in sa-
menwerking met de Vereniging van de 
Stad en de Gemeenten van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), 
de begeleiding van de campagne 
Agenda Iris 21. Deze grootschalige 
campagne beoogt de implementatie 
van een Lokale Agenda 21 in alle ge-
meentes en OCMW’s van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De knowhow 
van de Stichting wordt via een reeks 
van workshops ter beschikking 
gesteld, om gemeentes en OCMW’s te 
begeleiden voor en na de selectie van 
projecten.

de stichting inspireert 
tot een 360°-visie voor 
uw pROjECTEN
Met de Kit Duurzame Ontwikkeling 
heeft de Stichting een uniek, eenvou-
dig en gratis hulpmiddel ontwikkeld, 
een leidraad die op om het even welk 
project kan worden toegepast om het 
«duurzamer» te maken. Nieuw voor 
2013 is dat deze «Eerste hulp bij duur-
zame ontwikkeling» voortaan in drie 
verschillende versies wordt uitgevoerd 
overeenkomstig met uw behoeften: 
een project ontwikkelen, een jeugd-
kamp voorbereiden of een evene-
ment organiseren.

neerde werken een duidelijke convergentie 
naar participatief beheer vaststelde, alsook 
een evolutie naar integratie van de sociale 
aspecten van maatschappelijke ontwikkeling.

De jury van de Master’s Thesis Award 
voor Architectuur besloot dan weer 
Denis Piron (ULg) te bekronen met 
een prijs ter waarde van € 2.500, 
voor zijn eindscriptie die hij wijdde 
aan de historische hoofdweg doorheen de 
Andes, kandidaat om door de Unesco als 
werelderfgoed erkend te worden.

In 2014 zullen de HERA-excellentieprij-
zen verder uitgebreid worden met nieuwe 
categorieën om ook andere faculteiten te 
betrekken. De jury zal een nieuwe Doctoral 
Thesis Award en vier nieuwe Master’s The-
sis Awards toekennen voor de domeinen 
Architecture, Design, Food en Health.

De scripties, werken en posters van de 
genomineerden, evenals de foto’s van de 
plechtigheid vindt u op www.stg.be/hera 

Verkrijgbaar op  
www.kitduurzameontwikkeling.org
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u gEEFT ; 
dE sTICHTINg 

 FaCIlITEERT

... HET ONTSTAAN 
VAN NIEUWE FORA VOOR 
OVERLEG, pARTICIpATIE 

EN FILANTROpIE
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FONDATION 3.0
Leiders van filantropische platformen 
denken na over een systemische 
verandering 

3 en 4 juli 2013

Samen nemen ze de verschillende acti-
viteiten van hun stichtingen onder 

de loep (de toekenning van fondsen, het 
beheer van kapitaal en de eigen functio-
nering) om alle beschikbare middelen van 
de stichtingen aan te wenden ten bate van 
een systeemverandering naar duurzame 
ontwikkeling van onze maatschappijen.
Door de dialoog tussen gelijken en de or-

ganisatie van strategische rondetafelges-
prekken tussen stichtingen denken we een 
360°-visie te kunnen bewerkstelligen. 
Op 3 en 4 juli 2013 staken de verantwoor-
delijken van 13 stichtingen uit Europa en 
Noord-Amerika de koppen bij elkaar om 
vragen in verband met hun actiestrategie 
te behandelen m.b.t. systeemrisico’s en 
veerkracht.

FOUNDATION 3.0 IS EEN INTERNATIONAAL INITIATIEF VAN DE STICHTING VOOR 
TOEKOMSTIGE GENERATIES IN SAMENWERKING MET DE FONDATION DE FRANCE. 
TWEEMAAL PER JAAR VERENIGT DIT INITIATIEF DE LEIDERS VAN VERSCHILLENDE 
STICHTINGEN. 

Op een eerste bijeenkomst in Rijsel op 3 en 4 juli 2013 kwamen de verantwoor-
delijken van 13 stichtingen uit zes landen (BE, FR, VK, SE, CA, IT) bij elkaar.

u gEEFT ; 
dE sTICHTINg 

 FaCIlITEERT
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ONZE TOEKOMST
Welzijn en welvaart voor alle senioren in 2030 !

Het verkennende werk vond plaats in 
2012. Daarna volgden in 2013 de voor-

bereidingsfase en de workshops van het 
burgerpanel : drie werkweekends in sep-
tember, oktober en november. Het resultaat 
van het werk van het burgerpanel wordt in 
de lente van 2014 bekend gemaakt.

Voortbouwend op de ervaring van de G1000 
en de lange traditie van de Stichting op het 
vlak van burgerparticipatie werd het project 

“Onze toekomst” gelanceerd, een denkoe-
fening door burgers over de toekomst van 
onze vergrijzende samenlevingen. 

De wereld verandert, ouderen ook... In 
welke samenleving willen we ouder wor-
den? Hoe zou deze van de huidige moeten 
verschillen ... wetende dat de middelen 
waarover we beschikken schaarser worden, 
dat we op de grenzen van ons ecologisch 
systeem botsen en dat ouderen steeds talrij-

Gedurende 3 weekends werkte dit panel van 24 burgers rond vragen i.v.m. senio-
ren en vergrijzing. Hun conclusie: het is onze maatschappij die moet veranderen.

DAT IS KORT SAMENGEVAT HET DOEL WAARBIJ EEN PANEL VAN 24 BURGERS EEN 
SCENARIO HEEFT UITGEWERKT OM DE UITDAGINGEN M.B.T. DE VERGRIJZING VAN DE 
BEVOLKING, DE HERHAALDELIJKE ECONOMISCHE CRISISSEN EN DE TOENEMENDE 
DRUK OP HET MILIEU AAN TE GAAN. 
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BUrgErs a an HEt wOOrd

12
13

ONZE TOEKOMST
Welzijn en welvaart voor alle senioren in 2030 !

ker zullen zijn ? Samen met verschillende 
partners, die ook actief zijn rond deze 
vragen, besteedde de Stichting bijna 2 jaar 
aan de zoektocht naar antwoorden op deze 
cruciale vraag. 

Uit de complementaire inbreng van tien-
tallen onafhankelijke experts, de scenario’s 

van drie denktanks en ook de resultaten van 
de dialoog van het panel van 24 burgers 
kwamen zowel enkele belangrijke vragen 
als nieuwe denkpistes naar voor; hierbij 
werd onze volledige maatschappij in vraag 
gesteld - niet alleen voor senioren, maar 
voor alle leeftijden!

2. Middelen Hoe zorgen we ervoor dat de ouderen in de 

toekomst voldoende middelen hebben om een 

waardig leven te leiden?algemene principesElke persoon op leeftijd moet over een waardig inkomen 

kunnen beschikken.
Het is belangrijk de principes van inzet en verantwoor-

delijkheid van eenieder ten aanzien van de maatschappij 

van jongs af aan te ontwikkelen. Werk moet niet meer het 

enige zijn dat een persoon definieert en hem een plaats 

geeft in de samenleving. Sociale dienstverlening moet 

opgewaardeerd worden en een volwaardig alternatief vor-

men om een aanvullend inkomen te verwerven (ook voor 

gepensioneerden). 
Iedereen moet de kans krijgen om zich een heel leven lang 

bij of om te scholen of een pauze in te lassen. We moe-

ten ook actief het einde van onze professionele loopbaan 

voorbereiden.
De oplossingen moeten eerst op Europees niveau worden 

geïmplementeerd en moeten rekening houden met de glo-

bale context (duurzaamheid, mondialisering, concurrentie 

lagelonenlanden, …)

Fase 7: op rust

Fase 6:  voltijds werken

Fase 5:  deeltijds werken

Fase 4:  voltijds werken

Fase 3:  deeltijds werken
Fase 2: werkloos
Fase 1: student

concrete voorstellenNaar een systeem met vijf pijlersOm deze uitgangspunten te kunnen verwezenlijken stel-

len wij een systeem van onvoorwaardelijk basisinkomen* 

voor dat iedereen vanaf 18 jaar zou krijgen. Bij werkende 

mensen, ongeacht het statuut, zal vanaf een nog te bepa-

len aantal jaren werk een deel van het onvoorwaardelijk 

inkomen worden ingehouden door de overheid om hun 

inkomen op rust in het kader van de tweede pijler te finan-

cieren (zie onderaan). Dit systeem van onvoorwaardelijk 

basisinkomen dient ook deels loopbaanonderbreking, ou-

derverlof, enz. te compenseren.Het onvoorwaardelijk basisinkomen kan aangevuld wor-

den op twee manieren: door een inkomen uit werk en door 

een ‘dienstverleningsinkomen’, d.w.z. een inkomen uit een 

dienst aan de samenleving. Mensen die hun onvoorwaar-

delijk basisinkomen niet kunnen aanvullen op deze twee 

manieren omwille van een mentale handicap, een ziekte of 

een ander geval van overmacht kunnen beroep doen op een 

aanvullend inkomen om een leefloon te verkrijgen.

Onderstaand schema toont hoe de verschillende soorten 

inkomsten elkaar kunnen aanvullen en verspreid kunnen 

worden over de tijd. 

persoonlijk  pensioenplan
Voorafname overheid

Verplichte  groepsverzekeringInkomen uit arbeid
Inkomen uit  dienstverlening

Universele uitkering

de levensweg van Bart

tRenDs uit Het BuRGeRPanel
Na de burgerpanels te hebben begeleid gedurende drie weekends, hebben Bernard 

Petre (socioloog) et Herman Da enen (psycholoog) op vraag van de Stichting de grote 

tendensen geanalyseerd die uit de gesprekken naar voor kwamen. Hier volgen een 

aantal kernpunten.

1. Het burgerscenario is gebaseerd op een aantal 

verwaCHtInGen waarmee rekening moet 

worden gehouden Vanuit het oogpunt van de deelnemers zijn het niet zozeer 

de feiten die problematisch zijn, maar eerder de logica’s 

achter de feiten. Ze vragen dan ook om een aantal veran-

deringen.

• Er moeten andere functioneringslogica’s gevonden wor-

den; andere dan deze die gebaseerd zijn op winstbejag, 

snelheid en kloven die onevenwichten genereren.

• Er dient gebroken te worden met de gedachte dat 

technologie en economie het monopolie hebben over 

innovaties. De focus mo et nu liggen op het bedenken 

van innovatieve modellen van sociale relaties. 

26
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concrete voorstellen

Nieuwe intergenerationele samenlevingsvormen ontwikkelen
Wij stellen voor om de sociale cohesie en de intergenerati-onele communicatie te versterken via het ontwikkelen van spontane en onbetaalde (buiten het klassieke economische circuit) acties die het samenleven bevorderen. Zo komt men tot intergenerationele samenlevingsvormen die zich niet beperken tot familiebanden.

Wij stellen wijzigingen voor in de organisatie van het werk om de ervaringsoverdracht tussen jongeren en oude-ren te bevorderen: duowerk, coaching, aanpassing van de jobinhoud, opleidingen gedurende de hele loopbaan.
Vanaf heel jonge leeftijd kan iedereen aangemoedigd wor-den om contacten te hebben met andere generaties en om elkaar te helpen. Een groot aantal formules zijn mogelijk en bepaalde gelijkaardige experimenten bestaan al, bij-voorbeeld:

• Intergenerationele projecten die de scholen en de be-woners van rusthuizen of grootouders samen brengen. Ouderen kunnen zelfs deel uitmaken van het pedago-gisch project van de school (cfr. het concept van ‘brede school’): de onderwijzers kunnen een beroep doen op oudere mensen en op hun getuigenis in het kader van ver-schillende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, burge-reducatie,…) en op hun praktische kennis rond een aantal activiteiten (naaien, confituur maken, muziek,…).
• Een prijs of een ‘kwaliteitslabel’ kan de meest crea-tieve intergenerationele projecten opgezet door scho-len onderscheiden (naar analogie met de campagne ‘ School tegen racisme’). 

• Oudere mensen komen oude verhalen of legendes ver-

tellen in kinderdagverblijven.
• Schoolkinderen bezoeken het rust- en verzorgingste-huis en elk kind stuurt dan een kerstkaartje aan de ou-dere die ze hebben leren kennen.

Meer generationele mix

Deze generatiemix moet ook worden aangemoedigd bui-ten de scholen, door onder andere: 
• Systemen voor uitwisseling van diensten (type REL of LETS) die toelaten om de competentie van iedereen te valoriseren (bijvoorbeeld hulp bij schoolwerk in ruil voor het maaien van gras).

• Gemeenschappelijke ruimtes in de wijken die interge-nerationele ontmoetingen vergemakkelijken.
• Interculturele buurtfeesten, evenementen waar oude-ren en jongeren samenkomen, intergenerationele acti-viteiten.

• Om te vechten tegen het isolement van de ouderen, kunnen we per buurt een netwerk van vrijwilligers cre-eren die minstens een uur per week een alleenstaande oudere bezoeken. Deze oudere heeft het recht om van gesprekspartner te veranderen als hij zich niet op zijn gemak voelt.

Gebruik maken van nieuwe technologieën 
Nieuwe technologieën zijn een efficiënt middel om con-tact tussen generaties te bevorderen. De meeste jongeren zijn experten in het gebruik van GSM, internet, sociale netwerken,… Voor hen is dit allemaal kinderspel. Zij kun-nen hun kennis overdragen aan ouderen en/of het uitwis-selen tegen andere diensten.

ReaCties aCHteRaf van enkele DeelnemeRsWat motiveert 24 gewone burgers om vrijwillig drie week-ends op te offeren? Want uiteindelijk komen ze hard wer-ken en het beste van zichzelf geven, maar wat krijgen ze ervoor terug? Het waardevolle gevo el om actief deel te nemen aan een belangrijk maatschappelijk debat, zo blijkt. Enkele deelnemers van het burgerpanel over wat hen motiveert en hun hoop voor de to ekomst...

“Een waardige en betaalbare oude dag is iets wat ons allen aanbelangt en waar we eigenlijk te weinig bij stil staan. De drie weekends waren dan ook ideaal om oplossingen te zoeken met een groep die een heel brede waaier van de maat-schappij vertegenwoordigde. Zo was het mogelijk om voorbij de clichés te gaan en van elkaar te leren.”

“Ik droom van een wereld waar mensen met elkaar verbonden zijn, en waar veel plaats is voor wederzijds vertrouwen. Mensen moeten beseffen dat ze samen veel sterker staan dan ieder alleen in zijn hoekje! Voor mij is de belang-rijkste aanbeveling van de groep het idee van een waardig inkomen voor iedereen, en alles wat mensen stimuleert om iets voor anderen te doen. Een win-win systeem, als je het mij vraagt!”
“Ik doe mee aan dit panel omdat ik droom van een diverse en vreedzame samenleving. Dit project heeft getoond dat het mogelijk is om cohesie te vinden in een tijdelijke groep van gemotiveer-de en verantwoordelijke burgers. Zou het niet mooi zijn dat zo’n positieve ervaring ook zou worden toegepast op een nieuw bestuurssysteem, buiten de politieke partijen?”

Miroye Kizamie,  deelnemer aan het burgerpanel

Philippe Leysen,  deelnemer aan het burgerpanel

Béatrice Maes,  deelnemer aan het burgerpanel

Robert Lombaerts,  
deelnemer aan het burgerpanel

Maryse Van Aerden,  
deelnemer aan het burgerpanel

“Als we met z’n allen in de zetel blijven zitten en kijken en luisteren naar 
de media, en niets doen, dan gebeurt er zeker 
niets. Nu heb ik de hoop dat er misschien toch 
“iets” kan veranderen, 
want eigenlijk moet er een heleboel veranderen…
De vergrijzing is iets dat iedereen zou “moeten” 
bezighouden, daar we 
allemaal die richting uit-gaan, vroeg of laat, ook 
het “samenleven” 
zou herbekeken moeten 
worden” 

“De maatschappij kan enkel veranderen als ook onze mentaliteit verandert. En dat neemt tijd in beslag! Ik zou willen dat er meer nadruk gelegd wordt op opvoeding. Kinderen zijn de motor van verandering en onze hoop voor de toekomst. Opvoeding (zowel vanuit het gezin als het onderwijs) moet gericht zijn op alle aspecten van een menselijk wezen. Men moet leren openstaan voor schoonheid, broe-derlijkheid, menselijke waarden en spiritualiteit, die ontontbeerlijk zijn voor het voortbestaan van een samenleving. In mijn ogen is een opvoeding, gericht op het beste in de mens, en dit van jongs af aan, de enige manier om een nieuwe mentaliteit te kweken...”
40
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De voorstellen 
van De burGers

Kortenberg. Om ons verder te verdiepen kregen we, voor 

zes van de tien bovenvermelde vragen een dossiertje met 

de context van het probleem en met een aantal voorstel-

len. Achteraf werd ons meegedeeld dat deze voorstellen 

kwamen uit de antwoorden van een drietal groepen van 

experten op dezelfde vragen (hun ‘scenario’s’). In groep-

jes werkten we onze ideeën verder uit.

Het derde weekend in Wégimont begon met de validatie 

van de teksten gemaakt tijdens de vorige weekends. Dit liet 

ons toe om de punten te bepalen die verder moesten bedis-

cussieerd worden en deze waarin we ons verder moesten 

verdiepen. Voorafgaand aan deze discussie, bekeken we 

een aantal videofragmenten van interviews met referen-

tiepersonen die de Stichting had afgenomen op basis van 

onze vragen, geformuleerd tijdens eerdere weekends. 

De tekst die u verder in dit document kan lezen is het resul-

taat van ons werk. Wij hopen dat onze input beleidsmakers 

en stakeholders kan inspireren en dat ook projectverant-

woordelijken een aantal van onze ideeën in proefprojecten 

kunnen omzetten.

Veel leesplezier!
De deelnemers

Schorochoff André • Maes Béatrice • Spée Bernard • Herrebout Bram 

• Evrard Christine • Alaime Dimitri • Van De Mosselaer Elke • Vellut 

Emilie • Mervilde Jürgen • Vermeulen Konogan • Van Aerden Maryse 

• Kizamie Miroye • Ghyssaert Pascal • Troch Paul • Leysen Philippe • 

Lombaerts Robert • Paulis Rosa • Pieroux Sabine • Vanweehaeghe 

Sybille • Ostyn Sofie • Benoy Stephania • Willemart Tomah • Winters 

Wim • Demuyser Yvan

Inleiding

Vorige zomer werden we gecontacteerd door de Stichting 

voor Toekomstige Generaties met de vraag om samen met 

23 andere burgers mee te werken aan een toekomstscena-

rio rond solidariteit tussen generaties. Sommigen onder 

ons twijfelden, andere waren dan weer onmiddellijk over-

tuigd. 

Hoe dan ook, op 13 september 2013 bevonden we ons met 

24 deelnemers in het hotel Floréal in Blankenberge voor 

het eerste weekend. Tijdens dat eerste weekend maakten 

we kennis met elkaar, met de twee animatoren, Bernard 

en Herman, en met de vragen waarop we een antwoord 

moesten geven:

1. In welk soort maatschappij wil ik leven? 

2. Wat moeten we zeker niet uit het oog verliezen 

wanneer er een beslissing wordt genomen die de hele 

maatschappij aanbelangt?

3. Wat is mijn eigen kleine wens voor de toekomst? 

4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen in de toe-

komst voldoende middelen hebben om een waardig 

leven te leiden?

5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen in de toe-

komst goede gezondheidszorgen krijgen?

6. Hoe kunnen we er ervoor zorgen dat ouderen in de 

toekomst (in elke fase van hun leven) van een huisves-

ting kunnen genieten die aangepast is aan hun noden 

en behoeften? 

7. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen in de toe-

komst een plaats hebben in de samenleving of hun 

plaats in de samenleving beter kunnen vinden?

8. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in de toekomst 

meer samenhang is tussen de verschillende generaties 

en binnen de generatie ouderen? 

9. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen in de 

toekomst voldoende toegang hebben tot diensten 

(overheidsdiensten, vervoer, winkels, …)? 

De vragen waren opgesteld door de Stichting voor Toe-

komstige Generaties nadat die een veertigtal experten en 

stakeholders* (1) had bevraagd rond de belangrijkste uit-

dagingen rond de vergrijzing van de samenleving. De eer-

ste ideeën en oplossingen kwamen al opborrelen.

Het tweede weekend vond plaats in de Oude Abdij van 

De Stichting voor To ekomstige Generaties trekt de onderstaande conclusies op basis van 

de resultaten van het burgerpanel. Hierbij werden we geholpen door de twee methodolo-

gen die het panel begeleid hebben (een socioloog en een psycholoog). Zij maakten een 

analyse voor de Stichting en de partners van de trends die terugkwamen in de debatten. 

Wat ons meteen opvalt, is de overtuiging van het panel dat men de problematiek van de 

to ekomstige ouderen niet kan aanpakken zonder de hele maatschappij te herbekijken...

Als Stichting voor To ekomsti-

ge Generaties waren we aan-

genaam verrast dat de deel-

nemers aan het burgerpanel 

op zo’n grondige manier een aantal fundamenten van onze 

samenleving in vraag hebben gesteld. Achter hun concre-

te voorstellen zitten enkele belangrijke boodschappen, die 

wijzen op een aantal nieuwe maatschappelijke trends. 

eerste boodscha
p: 

een echt ‘ouder
envraagstuk’ 

bestaat eigenl
ijk niet

de scheiding tussen ouderen/jongeren of actief/

niet-actief is stilaan voorbijgestreefd en onze instellin-

gen moeten hiermee rekening houden. 

Een mensenleven mag niet meer beschouwd worden als 

een rechte lijn die loopt van een actieve jeugd naar een 

niet-actieve oude dag, maar 

wel als een continuüm met 

een eigen evenwicht, waarin 

de overheid geen scheidings-

lijnen meer oplegt tussen de verschillende levensfasen of 

tussen periodes van professionele activiteit of inactiviteit. In 

de huidige realiteit kunnen die strikte scheidingslijnen niet 

meer van to epassing zijn. 

Een hele reeks diensten die de maatschappij aanbiedt, kun-

nen herzien worden in het licht van deze nieuwe logica. 

We willen twee voorstellen van het burgerpanel naar voor 

brengen die in die richting gaan: 

1. Individuele bijdragen aan de samenle-

ving moeten beter gevaloriseerd worden. 

Eén van de originele voorstellen is het invoeren van een 

inkomen uit dienstverlening aan de gemeenschap (zie p. 

28). Het gaat om een uitkering die wordt toegekend aan 

De stiCHtinG ReaGe
eRt oP Het BuRGeRs

CenaRio

anaLysEs En  

EErstE rEactIEs

1 de woorden met een * verwijzen naar het lexicon aan het einde van 

dit document.
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worden gecumuleerd. De 

eerste pijler is het onvoor-

waardelijk basisinkomen 

waar elke meerderjarige 

recht op heeft. De tweede 

is de aanvulling die door 

de overheid wordt gestort. 

Die bedragen worden van 

het onvoorwaardelijk basi-

sinkomen afgehouden ge-

durende de momenten dat 

men werk heeft. De derde 

pijler is een aanvullend 

pensio en dat vro eger ook al bestond maar dat nu verplicht 

is en ook wordt opgebouwd met de inkomsten uit arbeid. 

Daar kan dan eventueel nog een vorm van pensio ensparen 

aan worden to egevo egd, maar dat is niet verplicht. 

Voor mij is de vierde pijler de meest kenmerkende voor 

onze huidige maatschappij. Van zodra we op pensio en zijn, 

kunnen we dat pensio en aanvullen met het aanbieden van 

diensten aan de samenleving. Dat was natuurlijk niet mo-

gelijk geweest zonder een algemene mentaliteitswijziging. 

In de tijd van mijn ouders werd de ‘waarde’ van de mensen 

bepaald door het werk dat men deed of door ho eveel men 

verdiende. Vandaag kijken we vooral naar wat iemand bij-

draagt aan de samenleving. 

Ik vraag me momenteel af of ik binnenkort op pensio en 

zou gaan of nog even zou wachten. Ik ben op jonge leeftijd 

beginnen werken en ik heb dus bijna het verplichte aantal 

arbeidsjaren gepresteerd om recht te hebben op een pen-

sio en, en ook financieel kan ik het aan. Het huidige pen-

sio enstelsel lijkt dan misschien wel wat ingewikkeld, maar 

het is veel rechtvaardiger dan pakweg twintig jaar geleden 

to en mijn ouders stopten met werken. 

Nieuwe pijlers voor de berekening van het 

pensioen

We hebben het idee behouden van de ‘pijlers’ die kunnen 

«Het systeem va
n de 

pensioenen lijk
t een 

beetje ingewikk
eld, 

maar het is vee
l 

rechtvaardiger
 dan in 

de tijd van mij
n ouders, 

twintig jaar g
eleden»

ik, RolanD, 
58 jaaR in 2030

Hallo, ik ben Roland, een gewone man, bedacht op 

basis van het burgerscenario. We zijn in 2030, ik ben 

58, wat men nog niet zo lang geleden nog ‘de pen-

sio enleeftijd’ no emde! Mijn leven is heel anders dan 

dat van mijn ouders op dezelfde leeftijd en daar ben 

ik blij om. 

Zelfs als ik stop met werken, kan ik op elk moment, als 

ik dat wil, opnieuw beginnen. We mogen immers zo veel 

werken als we willen. Wanneer ik dan opnieuw werk, ver-

lies ik wel tijdelijk de aanvullingen op mijn pensio en, maar 

dankzij de inkomsten uit mijn werk en het onvoorwaardelijk 

basisinkomen, heb ik geen reden om mij zorgen te maken.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen was 

naast een ware revolutie ook één van de belangrijkste ver-

wezenlijkingen van de verschillende regeringen sinds 2020 

in de strijd tegen de stress die zich in heel onze maatschap-

pij had genesteld. 

“Anders denken en anders leven”, iedereen had het erover. 

De generatie van mijn ouders bereikte helemaal afgepei-

gerd de pensio enleeftijd en mensen van 40 jaar hadden 

geen idee ho e ze het tot de pensio enleeftijd mo esten vol-

houden. Jongeren, zoals mijn zoon Diego, hadden daar-

door een heel pessimistische kijk op het leven. Iedereen 

besefte dat we naar een beter evenwicht mo esten zo eken 

tussen individuele verantwoordelijkheid en maatschappelijk 

welzijn. Bovendien was het evident dat men mo est vertrek-

ken van ervaringen op het terrein en leren uit de resultaten 

van deze experimenten.

Een zinvolle pauze

Ik zie elke dag de positieve resultaten van 

die keuze, zo is Diego, mijn net afgestudeer-

de zoon van 23, dankzij het onvoorwaar-

delijk basisinkomen niet verlamd door faal-

angst. Hij heeft een job gevonden en lijkt 

zelfverzekerd. Als er iets fout loopt is er im-

mers nog altijd het financiële vangnet van 

het onvoorwaardelijk basisinkomen. 

Mijn tweede echtgenote, Soumia, heeft na 15 jaar werken 

in een multimediagro ep gebruik gemaakt van het onvoor-

waardelijk basisinkomen om gedurende een jaar iets an-

ders te gaan do en en haar droom te verwezenlijken en 

projecten ten voordele van de maatschappij te lanceren.

Ze is haar diensten gaan aanbieden in het Polyvalent Dien-

stencentrum van onze gemeente dat wordt beheerd door 

de overheid, maar hoofdzakelijk wordt bemand door vrij-

willigers. Eigenlijk is dat systeem een beter georganiseerde 

versie van de ruildiensten van vro eger, en vertrekt het van-

uit hetzelfde idee, namelijk om op lokaal niveau regelmatig 

diensten aan te bieden die niet in geld uitgedrukt worden 

(ho ewel de overheid ze wel valoriseert door een aanvulling 

op het onvoorwaardelijk basisinkomen to e te kennen voor 

het verlenen van diensten ten voordele van de samenle-

ving). Die activiteiten mo eten nieuwe banden smeden tus-

sen mensen met verschillende sociale achtergronden.

Soumia gaat zich bezighouden met twee projecten die vo-

rig jaar door de mensen van onze gemeente werden ge-

kozen. Het eerste project ligt haar erg na aan het hart, ze 

gaat een online netwerk oprichten voor oudere mensen. 

Op die website zullen ze gemakkelijker met elkaar kunnen 

communiceren en contact houden. Om er evenwel geen 

‘seniorengetto’ van te maken, zal het netwerk voor ieder-

een openstaan. 

Het tweede project van Soumia 

heeft de interesse van mijn zoon 

gewekt die niet de middelen heeft 

voor culturele uitstapjes, omdat hij 

nog in het begin van zijn carrière 

staat. Het idee kwam uit de gids van 

voorbeeldprojecten die de overheid 

elk jaar publiceert. Het werd voor 

«als ik nu stop 

met werken, ka
n ik 

later toch opn
ieuw 

herbeginnen we
rken, 

mocht ik dat w
illen»

ALS ANTWOORD OP DE 10 KERNUITDAGINGEN BEPAALD DOOR DE ExPERTEN (ZIE P. 10) SCHREVEN    DE 24 BURGERS HUN SCENARIO VOOR 2030. DIT SCENARIO WERD IN VERHAAL GEBRACHT OM ER DE LOGICA VAN TE WEERSPIEGELEN. 
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Meer informatie over alle fases van Onze toekomst vindt u op www.stg.be/onzetoekomst
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KRING VAN CEO’S
Inspireren tot systeemverandering in 
de bedrijfswereld 

14 mei 2013

Volledig in de lijn van de logica om 
een duurzame 360°-visie te ontwikke-

len voor alle maatschappelijke domeinen, 
heeft de Stichting een kring van onderne-
mers in het leven geroepen. Ze bestaat uit 
een twintigtal CEO’s, mannen en vrouwen 
actief in zeer uiteenlopende sectoren, die 
zowel aan het hoofd van KMO’s als van 
multinationals staan. Samen zoeken ze 
oplossingen om de bedrijfswereld naar een 
duurzame economie te laten evolueren.

De Kring van CEO’s voor ondernemen, 
innovatie & duurzame ontwikkeling 

(CEIDD) komt 4 maal per jaar bij elkaar. 
Op de publieksavond van de Kring van 
CEO’s, werden ze vergezeld door een zes-
tigtal andere bedrijfsleiders om naar Jan 
Rotmans (Universiteit van Rotterdam) te 
luisteren, die hen aanspoorde de transitie 
naar een nieuwe industrie en een lokale, 
duurzame economie te maken. 

Steunend op tal van voorbeelden van 
lopende transities, riep hij op tot een fun-
damentele cultuurwijziging voor de eco-
nomische actoren die zich op de toekomst 
willen voorbereiden.

In mei 2013 was Alstom gastheer voor de 
Kring van CEO’s voor verschillende eve-
nementen, waaronder een privévergade-
ring van de Kring (foto) en een openbare 
conferentie met 80 deelnemers. 

12



de kinderen van de g1000
Hoewel de burgerbeweging G1000 in 2013 geen grootse evenementen organiseerde, zag 
wel een indrukwekkend aantal “Kinderen van de G1000” het levenslicht. Het idee van bur-
gerparticipatie heeft duidelijk ingang gevonden.

Bijna alle politieke partijen hebben het concept van burgerparticipatie opgenomen. Er 
werden initiatieven voorbereid in Parijs, in Amersfoort (Nederland), die rechtstreeks door 
de methode van de G1000 beïnvloed werden.

Het succes in België van het nieuwe boek van David Van Reybrouck, «Tegen verkiezin-
gen», met een pleidooi om de loting van gewone burgers in de democratie in te voeren, 
mag ook gezien worden als een vervolg van de G1000.

In november 2013 stelde de Stichting voor Toekomstige Generaties de aanbevelingen van 
de G1000 voor op het Wereldforum voor democratie in Straatsburg, als woordvoerder van 
de G1000. Benoît Derenne: “Ik was bijzonder verheugd te horen dat Agnès Hubert, lid van 
de Europese Commissie en algemeen verslaggeefster, in twee van haar drie hoofdconclu-
sies dezelfde aanbevelingen formuleerde als de G1000!”

In afwachting zal het team van de G1000 binnenkort een roadbook publiceren dat als lei-
draad voor democratische innovatie kan dienen.  Dit roadbook is gebaseerd op de steeds 
talrijkere ervaringen van gewone, via loting geselecteerde burgers. Het dient om te verdui-
delijken hoe een werkelijk participatief en deliberatief bestuursmodel eruit kan zien en om 
alle mogelijke foute interpretaties van participatie te vermijden.

Benoît derenne, directeur van de Stichting, in Straatsburg 
om « de democratie opnieuw op te bouwen, door instellingen 
en burgers te verbinden in het digitale tijdperk »

13



u gEEFT ; 
dE sTICHTINg 
BElOONT

... CONCRETE DUURZAME 
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11 juni 2013

CHOCOLATIER BELVAS 
sleept de Grote Prijs voor Toekomstige 
Generaties 2013 in de wacht

gouwen, Hainaut Horizons, ontwikkeld in 
partnerschap met de Stichting ! 
Er was ook een speciale vermelding van 
de jury voor hotel ’t Roodhof, een sociaal 
tewerkstellingsinitiatief van de vzw Loca 
Labora (Provincie Oost-Vlaanderen). De 
stem van het publiek ging massaal naar het 
filmtheater Les Grignoux (Luik), een toon-
beeld van zelfbeheer.
Ontdek meer over deze drie projecten, eve-
nals over de elf andere finalisten, ze verdie-
nen het allemaal !

In deze mooie 7e nationale jaargang van de 
Grote Prijs namen elf finalisten het tegen 
elkaar op. Een illustratie van de energie 
waarmee projecten in heel België aan de slag 
gaan. Na een vruchtbare kennismakingsdag 
waarop alle initiatieven hun troeven op tafel 
legden, was het Belvas (Gellingen), fabrikant 
van biologische fair trade chocolade die door 
de jury werd bekroond, mede dankzij de ins-
panningen om zijn ecologische voetafdruk te 
verkleinen. Belvas was eerder al laureaat van 
de gloednieuwe prijs van de provincie Hene-

Belvas, omringd v.l.n.r. door Caroline Hollela (jongerenjury), Lieven Vandeputte (Cera), 
Bernard Mazijn (voorzitter van de jury) en Christophe Meurens (jongerenjury)

Alle genomineerde projecten voor de Grote Prijs vindt u op www.gp-toekomstigegeneratie.be

15



4 provinciale prijzen, officiële 
onderdelen van de grote prijs

Van de vier Provinciale Prijzen werden er in 2013 
twee uitgereikt. De prijs Hainaut Horizons van de 

provincie Henegouwen en de prijs Incidences van de 
provincie Waals-Brabant worden in 2014 toegekend.

SCHMITZ DIGITAL PRINTING 
Prijs voor Duurzame Ontwikkeling 
van de provincie Namen 

LE MOuLIN DE HOLLANGE  
Godefroid voor Duurzame 
Ontwikkeling 2013

22 februari 2013

9 november 2013

Voor de provincie Namen sleepte Schmitz Digital 
Printing, een milieuvriendelijke digitale drukkerij 

gespecialiseerd in drukwerk van groot en zeer groot for-
maat, de prijs in de wacht. De drukkerij, die reeds 25 jaar 
gevestigd is in Ciney, behaalde een Green Attitude-label 
en een EMAS-certificaat, een procedure waarbij ook het 
personeel nauw betrokken werd. Schmitz Digital Prin-
ting veroverde ook de publieksprijs.

In de provincie Luxemburg werd de traditionele Godefroid 
voor Duurzame Ontwikkeling uitgereikt aan de Moulin de 

Hollange in Fauvillers, een bloeiende artisanale maalderij-
bakkerij die een voormalige watermolen nieuw leven heeft 
ingeblazen door er een nieuwe, economisch rendabele en 
duurzame activiteit in onder te brengen in het hart van de 
Ardennen. 

Alle genomineerde projecten voor de Provinciale Prijzen 
vindt u op www.stg.be/provincialeprijzen
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BRuTOPIA 
wint de prijs 
The Blue House/ 2013

20 november 2013

Deze Prijs werd in het leven 
geroepen om architecten, 

ondernemers en eigenaars te ins-
pireren, en om realisaties voor 
duurzaam en betaalbaar wonen 
te valoriseren. De tweede editie 
werd zeer enthousiast onthaald 
met de proclamatie van Brutopia 
als laureaat van The Blue House/ 
2013. 
De jury, voorgezeten door b0b Van 
Reeth en Marie Pok, bekroonde 
dit fantastische, collectieve en participatieve bouwproject in Vorst.
Er was ook bijzondere erkenning voor de architecturale en tech-
nische inbreng van architectenbureaus AAAArchitectures en 
Stekke+Fraas Architecten en de aannemer Ondernemingen Louis 
De Waele, evenals voor de creativiteit van de financiële mechanis-
men. Hierdoor konden 80 personen eigenaar worden van 29 pas-
sief- of lage-energieappartementen in Brussel. Het is dus effectief 
mogelijk om duurzaam èn betaalbaar te bouwen in de hoofdstad 
van Europa! 

“duurzame en betaalbare architectuur van 
bij ons”
Een van de twee andere finalisten ‘Gestapelde Stad’ is een multifunc-
tioneel gebouw in Antwerpen, ontwikkeld door cuypers & Q architec-
ten in samenwerking met Algemene Bouwonderneming Frans Willems. 
De andere finalist, Un Brin de Paille, is een bescheiden maar inventieve 
en ecologische eengezinswoning in Ukkel, gerealiseerd door de archi-
tect Matthieu Delatte en de bouwonderneming Paille-Tech.

Alle genomineerde projecten voor The Blue House vindt u op 
www.bluehouseprize.be/nl
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TOEKOMSTIGE GENERATIES
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VIER ZAKEN DIE u MOET WETEN 
WANNEER u DONEERT
1. “Elke gift leidt een dubbelleven” 
75 % van het totaalbedrag van de giften aan de Stichting gaat rechtstreeks naar concrete pro-
jecten en 25 % wordt aan het eigen kapitaal toegevoegd om intresten te genereren, die op hun 
beurt weer gebruikt worden voor de financiering van diverse projecten gedurende vele jaren!

2. “uw geld wordt aangewend overeenkomstig onze waarden”
Het geld waarover de Stichting als kapitaal beschikt, wordt geïnvesteerd in fondsen die in de 
lijn met onze waarden liggen. Bovendien wil de Stichting samen met andere stichtingen de 
maatschappelijke impact van haar beleggingen vergroten, door middel van projecten zoals 
Foundation 3.0 (zie pagina 9).

3. “de stichting engageert zich en participeert actief” 
Reeds 15 jaar kiezen we ervoor een deel van ons kapitaal te investeren in directe participaties 
in ‘geëngageerde’ ondernemingen in het kader van duurzame ontwikkeling. De Stichting is 
(minderheids)aandeelhouder in 17 ondernemingen die symbool staan voor een duurzame eco-
nomie, in 5 sleutelsectoren: energie, voeding, (micro)financiering, eerlijke handel (fairtrade) 
en bouw & vastgoed.

4. “uw geld wordt goed beheerd” 

We zijn verheugd te kunnen bevestigen - met de cijfers in de hand - dat het kapitaal van de 
Stichting traag maar gestaag groeit ... Op de volgende pagina vindt u de cijfers voor 2013.  

EnErgEthics
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WAT HEBBEN WE IN 2013 MET uW GIFTEN GEDAAN ?
In 2013 bereikten we ongekende hoogten !

In 2013 is bijna € 835.000 binnen gekomen via de rekeningen van de Stichting. 
Indien we de giften van de G1000 buiten beschouwing laten (waardoor zowel in 

2011 als in 2012 een piek van € 260.000 werd gegenereerd, en wat de cijfers van de 
Stichting de hoogte injoeg) merken we dat de giften in 2013 een ongekende hoogte 
bereikten in ons 15-jarig bestaan. Ondanks de crisissen die onze maatschappij heb-
ben getekend, of jammer genoeg misschien wel net dankzij deze crisissen, kende de 

Stichting het voorbije jaar een aanzienlijke groei van middelen, en hieruit resulterend 
ook van de activiteiten (voorgesteld in dit jaarverslag).

Financieringsbronnen 2013 : diversiteit 
en mobilisatie !

De financieringsbronnen van de Stichting vertonen nog steeds een zeer 
grote diversiteit, en zijn zowel van private als openbare oorsprong. Zo 

wordt onze volledige onafhankelijkheid verzekerd. Bijna alle bronnen van 
financiering zijn toegenomen t.o.v. 2012 : +20 % afkomstig van andere 

stichtingen van openbaar nut (Belgisch en buitenlands), +32 % afkomstig 
van overheidsinstanties - zowel nationale, regionale als provinciale overhe-

den, maar steeds op basis van specifieke projecten, en een spectaculaire 
+140 % afkomstig van massaal gemobiliseerde privédonateurs !

800,000

600,000

400,000

200,000

0
2011         2012         2013
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WAT HEBBEN WE IN 2013 MET uW GIFTEN GEDAAN ?
uitgaven 2013 : de efficiëntste hefbomen gebruiken,

rekening houdend met onze middelen.

voortdurend groeiend kapitaal
De permanente middelen van de Stichting blijven bescheiden, hoewel 
ze sinds de oprichting alleen maar zijn toegenomen. Dankzij de vrijge-
vigheid van velen onder jullie en door de mogelijke inbreng van belan-

grijke fondsen via schenkingen of legaten, heeft de toekomst mooie 
perspectieven voor ons in petto.

Uitgaven in 2013: € 835.000 (analytische resultaten per activiteitenpool)
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13 % 

Andere projecten & Toekoms-
tige projecten  6 %

Fondsenwerving en R&D   
6 %

Faciliteren - 
Foundation 3.0 

7 % 

Faciliteren - Burger-
participatie: Onze 
toekomst & G1000  
15 %

Belonen - Grote 
Prijs & Provinciale 
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Een eenmalige gift of een 
permanente opdracht
Over te schrijven op rekeningnummer IBaN  
BE 98 5230 4030 5393 - BIC: TRIOBEBB op naam 
van de Stichting voor Toekomstige Generaties. 
Elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar.

Een schenking, een legaat of 
een testament
Het is mogelijk een bepaling op te nemen in uw 
testament, een schenking te doen of een legaat te 
vermaken ten gunste van de Stichting. We staan 
steeds tot uw beschikking voor alle vragen of 
om uw ideeën hierover te bespreken. Daarnaast 
neemt de Stichting ook deel aan de campagne 
Testament.be ter bevordering van filantropische 
testamenten. 

Een fonds op naam, een 
familie- of thematisch fonds
U kan uw naam ook verbinden aan een thema 
dat u na aan het hart ligt door binnen de Stichting 
een specifiek fonds te creëren. Dit is bijvoorbeeld 
het geval voor het “Fonds Philippe Rotthier voor 
Toekomstige Generaties”, gericht op studenten 
Architectuur dat in 2014 concrete vorm zal krijgen 
(zie pagina 28).  

Een gouden daad
U bezit nog effecten met geringe waarde, waarvan 
het bijhouden of verkopen u geld kost ? Zet deze 
slapende middelen dan om in een nuttige gift en 
help de Stichting ze ten goede aan te wenden!

EN daT dOET u zO

Ook als je er niet 
meer bent, kan je 
nog meer betekenen 
dan je denkt.

NEEM EEN GOED DOEL 
OP IN JE TESTAMENT.

Meer informatie over deze slimme transac-
tie vindt u op www.goudendaad.be
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Bedankt aan onze partners !
Uw vertrouwen in de keuzes van de Stichting vergroot 

haar slagkracht, noodzakelijk voor een diepgaande 

transformatie van onze maatschappij. 

Inspireren - HERA

•	 Agence de Stimulation Économique (ASE)

•	 Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Minister van 

Wetenschappelijk onderzoek

•	 Federatie Wallonië-Brussel : Minister van Hoger onderwijs

•	 Fondation Philippe Rotthier voor Architectuur

•	 Wallonië : Minister van Duurzame ontwikkeling en 

Onderzoek  

Inspireren - IRIS 21

•	 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van Leefmi-

lieu en administratie Leefmilieu Brussel

Inspireren - Kit Duurzame Ontwikkeling 

•	 Fondation Chimay-Wartoise

•	 Fondation de France

•	 PartenaMut

Faciliteren - Foundation 3.0

•	 Fondation de France

•	 Wallonië: Minister van Duurzame ontwikkeling, 

belast met Ambtenarenzaken

Faciliteren - Onze toekomst

•	 Cera

•	 Entité Jolimontoise

•	 Federale overheid: Staatssecretaris voor Duurzame 

ontwikkeling en Federaal Instituut voor Duurzame 

ontwikkeling

•	 Fondation Chimay-Wartoise

•	 PartenaMut

•	 RIZIV

•	 Wallonië: Minister van Gezondheid, Sociale actie 

en Gelijkheid van kansen

Faciliteren - Kring van CEO’s voor ondernemen, 

innovatie & duurzame ontwikkeling 

•	 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van 

Economie

•	 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van 

Leefmilieu

•	 HEC - ULg

•	 Wallonië: Minister van Duurzame ontwikkeling, 

belast met Ambtenarenzaken

Faciliteren - G1000

•	 De burgers

Belonen - Grote Prijs voor Toekomstige Generaties

•	 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van 

Leefmilieu en administratie Leefmilieu Brussel

•	 Cera

•	 Derbigum

•	 Magazine Imagine

•	 MO* Magazine

•	 RTBF - La Première

•	 Vlaanderen: Minister-president van de Vlaamse 

Regering

•	 Wallonië: Minister van Leefmilieu en SPW: DG 

Environnement

Belonen - Provinciale Prijzen voor Duurzame 

Ontwikkeling

•	 asbl Godefroid

•	 Hainaut Développement

•	 Provincie Henegouwen

•	 Provincie Luxemburg

•	 Provincie Namen

•	 Provincie Waals-Brabant

•	 Wallonië: Minister van Leefmilieu en SPW : DG 

Environnement

U GEEFT EN wIj BEdaNKEN u !

V.l.n.r. : F. Perl (Riziv), M. Vanhove (Cera), Ph. 
Dumont (Chimay-Wartoise), F. Devenijn (Jolimont) 
en J.-F. Verlinden (PartenaMut)
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Belonen - The Blue House/

•	 Architectenkrant

•	 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister van 

Leefmilieu

•	 Confederatie Bouw

•	 Derbigum

•	 Federale overheid: Staatssecretaris voor Leefmi-

lieu, Energie en Mobiliteit

•	 Saint-Gobain Glass

•	 Velux

•	 Vlaanderen: Minister-president van de Vlaamse 

Regering

•	 Wallonië: Minister van Duurzame ontwikkeling en 

Huisvesting

•	 Wienerberger

Algemeen mecenaat - Een gouden daad

•	 Bank Degroof

•	 Belfius

•	 BNP Paribas Fortis

•	 Delta Lloyd

•	 Dierickx, Leys & Cie

•	 ING

•	 KBC

Algemeen mecenaat - De Stichting

•	 Tal van private schenkers en KMO’s

•	 FSH sa

Bedankt aan onze juryleden !
U heeft ons gesteund door uw beschikbaarheid en uw 

competenties. 

Belonen - Grote Prijs voor Toekomstige Genera-

ties - Expertenjury

•	 Relinde Baeten (Ecopower)

•	 Sabine Denis (Business & Society)

•	 Jean Hugé (IMDO, UA)

•	 Philippe Mertens (AVCB/VSGB)

•	 Natacha Zuinen (DD SPW) 

Belonen - Grote Prijs voor Toekomstige Genera-

ties - Eindjury

•	 Bernard Mazijn (UGent - voorzitter)

•	 Jos Bosteels (journalist)

•	 Sophie Brems (RTBF)

•	 Sabine Denis (Business & Society)

•	 David Gabriel (vzw Terre - Laureaat 2012)

•	 Caroline Hollela (jongerenjury)

•	 Philippe Mertens (AVCB/VSGB)

•	 Christophe Meurrens (jongerenjury)

•	 Patrick Torfs (Schoenen Torfs)

Belonen - Godefroid voor Duurzame Ontwikkeling

•	 Marie-Claire Clausse

•	 Jean-Marie Hauglustaine (ULg-Aarlen)

•	 Philippe Ledent (UCM)

•	 Jean-Marie Thomas

EN wIj BEdaNKEN u !

V.l.n.r. : B. Derenne (Stichting), M. Marlier (Velux), Ph. 
Lathouwer (Derbigum), F. Beynen (Wienerberger) et G. Le 
Gavrian (St. Gobain), geïnterviewd door K. Van Eeghem
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•	 Patrick Truccolo (Le Trusquin - Laureaat 2012)

Belonen - Prijs voor Duurzame Ontwikkeling van 

de provincie Namen

•	 Paulin Duchesne (Utan)

•	 Sophie Fery (UCM)

•	 Michael Petit (UNamur)

•	 Philippe Soreil (RTBF)

•	 Marc Warnier (DurAgr’ISO - Laureaat 2012)

Belonen & Inspireren - HERA Doctoral Thesis 

Award for Future Generations

•	 Nadine Gouzée (voorzitster - Federaal planbureau)

•	 Charles-Hubert Born (Laureaat DTA 2011, UCL)

•	 Christel Buelens (FNRS)

•	 Marie Cors (IEW)

•	 Guy Ethier (Umicore)

•	 Pierre-Jean Lorens (Conseil Régional Nord-Pas-de-

Calais)

•	 Jean-Pascal van Ypersele (GIEC, UCL)

Belonen & Inspireren - HERA Master’s Thesis 

Award for Future Generations

•	 Han Verschure (voorzitter - KUL, FRDO)

•	 Pierre Blondel (architect)

•	 Françoise Deville (RenovaS)

•	 Brigitte de Wolf-Cambier (journaliste)

•	 Laurent Minguet (technisch ingenieur)

Belonen - The Blue House/

•	 bOb Van Reeth (covoorzitter - architect)

•	 Marie Pok (covoorzitster - Grand Hornu Images, 

journaliste)

•	 Damien Carnoy (architect - Laureaat 2012)

•	 Chantal Dassonville (Cel architectuur Federatie 

Wallonië-Brussel)

•	 Filip Descamps (Daidalos Peutz, VUB)

•	 Christ’l Joris (ETAP Lighting, Agoria)

•	 Jürgen Naets (Bond Beter Leefmilieu)

•	 Anne Snick (Flora vzw)

•	 Pierre Vanderstraeten (UCL)

•	 Georges Vercheval (Culture et Démocratie)

Bedankt aan alle actieve 
leden van onze projecten !

Faciliteren - Onze toekomst: de leden van het 

burgerpanel

•	 Dimitri Alaime

•	 Stephania Benoy

•	 Yvan Demuyser

•	 Christine Evrard

•	 Pascal Ghyssaert

•	 Bram Herrebout

•	 Miroye Kizamie
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•	 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

Faciliteren - Leden van de 1e Strategische Ronde 

Tafel Foundation 3.0

•	 Olivier Braunsteffer (Fondation Ensemble - FR)

•	 Tim Brodhead (McConnel Family Foundation - CA)

•	 Matthieu Calame (Fondation C.L. Mayer - CH/FR)

•	 Sonia Cantoni (Fondazione Cariplo - IT)

•	 France de Kinder (Fondation Bernheim - BE)

•	 Philippe Dumont (Fondation Chimay-Wartoise - 

BE)

•	 Johan Edman (Mistra Foundation - SE)

•	 Bevis Gillet (Polden Puckham Charitable Founda-

tion - UK)

•	 Jean-Pierre Lefranc (Fondation de France - FR)

•	 Dominique Lemaîstre (Fondation de France - FR)

•	 Pierre Lescure (Fondation Un Monde pour Tous 

- FR)

•	 Cécile Ostria (Fondation Nicolas Hulot - FR)

•	 Garry Peterson (Stockholm Resilience Center - SE)

•	 Martin Spitz (Fondation de France - FR)

•	 Danielle Walker Palmour (Friends Provident Chari-

table Foundation - UK)

Faciliteren - Leden van de Kring van CEO’s voor 

ondernemen, innovatie & duurzame ontwikke-

ling (op 30/09/13)

•	 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)

•	 Marcel Miller (Alstom Belgium)

•	 Laurent Minguet (Invest Minguet Gestion)

•	 Gilles Morin (Kings of Comedy)

•	 Pierre Mottet (IBA)

•	 Jacques Pélerin (ArcelorMittal)

•	 Frédéric Rouvez (Exki)

•	 Anne & Jean-Noël Tilman (Tilman)

•	 Valérie Urbain (Euroclear)

En bedankt aan al onze 
donateurs !
Of u nu een privépersoon of een instelling bent, zonder 

u zou niets van dit alles mogelijk zijn ...

De leden van de Kring van CEO’s 
rond Jan Rotmans
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Honderden schenkers hebben de daad bij het woord 
gevoegd door de dagelijkse werking van de Stichting 
voor Toekomstige Generaties te steunen. 

Kleine beekjes maken grote rivieren 
Net als het beekje van Claire dat nu al drie jaar maandelijks de Toekomstige generaties 
irrigeert, of dat van Georges die ons samen met zijn jaarlijkse gift ook steeds een persoonlijke 
aanmoediging bezorgt. Zo krijgen we een ononderbroken stroom van energie ! 

Soms ontstaat er ineens een grote rivier ! 
Zoals toen Philippe besloot binnen de Stichting het eerste fonds op naam uit de grond 
te stampen. Voorzien van voldoende werkingsmiddelen voor de 15 komende jaar en met 
als doel een duurzame benadering in eindscripties te valoriseren, krijgt dit fonds de naam 
“Fonds Philippe Rotthier voor Toekomstige Generaties” mee. We zijn erg trots op het 
vertouwen dat Philippe stelt in de werking van de Stichting.

En er is de belofte van toekomstige irrigatie …
Zoals Agnès die besloot een legaat te vermaken aan de Stichting en ons het volgende 
vertelde : “Ik zat op één lijn met de projecten en de aanpak. Met externe hulp heb ik mijn 
testament opgesteld. Ik kan morgen vertrekken. Alles is geregeld in perfecte harmonie met 
mijn overtuigingen.”

Ook u kunt in de voetsporen van Claire, Georges, Philippe of Agnès treden aan de zijde van 
de toekomstige generaties! Neem contact op met de Stichting : tel. +32(0)81 22 60 62 of 
+32(0)2 880 88 68 - e-mail : stg@stg.be - website : www.stg.be

zORg dRagEN vOOR
TOEKOmsTIgE
gENERaTIEs IS VANDAAG 

ACTIE ONDERNEMEN !

THE
BLUE
HOUSE
/ PRIJS VOOR DUURZAAM 

& BETAALBAAR BOUWEN

Een initiatief van 


