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VOORWOORDINHOUD

Jouw gemeente is één van de 59 Vlaams-Brabantse gemeenten 
die het Burgemeestersconvenant ondertekenden en zich 
engageerden om een lokaal klimaatactieplan op te stellen. 
Een mooie verbintenis en een flinke stap op weg naar een 
klimaatneutrale provincie.

Maar er is meer nodig dan een engagement. Het streven naar 
klimaatneutraliteit kan niet zonder de hulp van iedereen die hier 
woont en werkt. Dus moeten we de ‘klimaatmosterd’ halen bij 
de burgers, organisaties en bedrijven. Door hen al meteen bij 
de opmaak van het klimaatactieplan te betrekken, gaan ze er in 
geloven. De kwaliteit van hun plan verbetert, het draagvlak voor 
de uitvoering vergroot. Daarom is participatie zo belangrijk. 

Wat is participatie eigenlijk? Hoe begin je er aan? Participatie is 
een open proces dat inwoners en organisaties samenbrengt en 
betrekt bij het beleid. Het gaat verder dan louter informeren. Een 
geslaagde participatie uitwerken is dan ook een hele uitdaging 
en veel gemeenten moeten door een leerproces. 

De provincie helpt daarbij. We begeleiden jouw gemeente naar 
een participatieve aanpak, de opmaak, een update of bijsturing 
van jouw klimaatactieplan. We riepen daarvoor de hulp in van 
Bond Beter Leefmilieu en Ecolife. Zij ontwikkelden samen met ons 
op basis van hun begeleidingservaring dit praktische draaiboek. 
Het omschrijft acht beproefde participatiemethodieken en staat 
boordevol praktische informatie en handige tips. 

Werk jij aan een klimaatactieplan voor een gemeente buiten de 
provinciegrenzen van Vlaams-Brabant? Ook dan is dit draaiboek 
een handig instrument. 

Succes met het participatieproces in jouw gemeente!
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COLOFON: 

Ecolife is een kenniscentrum voor footprinting en ecologische gedragsverandering. Ecolife 
ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven bij de realisatie van hun ecologische 
doelstellingen.

Ecolife vzw, Valkerijgang 26, 3000 Leuven, 016 22 21 03 - www.ecolife.be - info@ecolife.be
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Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 
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Alfresco?

In dit draaiboek verwijzen we vaak naar Alfresco. Alfresco 
is een online systeem waarmee je op een veilige manier 
documenten en digitale informatie kan delen. Je vindt er 
alle informatie over het Burgemeestersconvenant zoals 
voorbeelddocumenten, een inventaris van de klimaatac-
ties, een modelplan, sensibilisatiemateriaal, presentaties 
voor infosessies en zo meer. Maar je kan er ook jouw in-
formatie delen met collega’s.

Login

We bezorgden je per mail een login en paswoord. Daar-
mee kan je inloggen via de webpagina https://share.
vlaamsbrabant.be

Vind je de mail niet meer of kreeg je nog geen login, mail 
dan naar klimaatneutraal@vlaamsbrabant.be.

Mappen

Algemene informatie vind je in de map met gemeen-
schappelijke informatie. Ga eerst naar de submap  
‘4. Participatie’ en dan naar ‘Begeleidingsproject BBL- 
Ecolife’. Hier vind je sjablonen, standaardvoorbeelden van 
presentaties, vragenlijsten ... Allemaal heel praktisch ma-
teriaal dat je kan downloaden, aanpassen en gebruiken. 

Daarnaast is er voor elke gemeente een individuele map 
met specifieke informatie op maat van de gemeente.

Zonder Alfresco

Ook als je geen toegang tot Alfresco hebt, bijvoorbeeld 
omdat jouw gemeente niet in Vlaams-Brabant ligt, geraak 
je met dit draaiboek al een heel eind op weg.

Twee delen, acht methodieken

Dit ‘draaiboek voor een participatief klimaatbeleid in 
jouw gemeente’ helpt je bij het opzetten van klimaat-
participatietrajecten in jouw gemeente. Of dat nu voor 
de opmaak van je klimaatplan is of de uitvoering ervan, 
de beschreven werkmethoden zijn voor elk doel in te 
zetten.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
beschrijven we vier methodieken voor interne parti-
cipatie. Hiermee breng je de burgemeester, schepenen 
en collega’s van verschillende diensten samen om input 
te geven aan het klimaatbeleid. Het klimaatthema over-
stijgt immers de milieudienst, je hebt er dus alle belang 
bij dat je plan een groot draagvlak heeft. Deel twee 
gaat over de externe participatie. Ook in dit luik krijg 
je vier verschillende methodieken om inwoners, bedrij-
ven en verenigingen in jouw gemeente te laten samen-
werken aan het klimaatbeleid.

Gebruik de verschillende methodieken in dit draaiboek 
met en door elkaar voor een nog betere samenwerking. 
Laat je inspireren door de bladwijzer in dit draaiboek.
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LEESWIJZER

I



2.1.  HOE CREËER JE EEN  
INTERN DRAAGVLAK?  
EEN STAPPENPLAN!

Stap 1: Iedereen op de hoogte

Hoe meer personeel op de hoogte is van het 
engagement dat de gemeente is aangegaan 
in het kader van het Burgemeestersconve-
nant, hoe vlotter het loopt. De eerste stap be-
staat dan ook uit een brede informatieronde.
Hoe doe je dat? Door de verschillende interne 
doelgroepen te informeren: het schepencolle-
ge, het gemeentebestuur, de diensthoofden, 
het voltallige personeel. Zorg voor een korte 
en duidelijke presentatie tijdens bijeenkom-
sten die al gepland waren. Zoals een gemeen-
teraadszitting, een diensthoofdenoverleg, 
een samenkomst van het managementteam 
of tijdens de gezamenlijke middaglunch. 

WELKE INFORMATIE DEEL JE? 

>  Wat houdt het engagement van het 
Burgemeestersconvenant in: 20% minder 
CO2-uitstoot tegen 2020 (of meer).

>  Waarom is de gemeente dit engagement 
aangegaan? 

>  Hoe ziet de CO2-uitstoot van de gemeente 
er nu uit? Welke maatregelen worden op 
korte termijn genomen?

>  Wat zijn de stappen om tot een volwaardig 
klimaatactieplan te komen? 

>  Een korte discussie waarbij de aanwezigen 
hun bedenkingen formuleren. 

Zie ook puntje 3.2.: Een heldere presentatie

WAT MET NEGATIEVE COMMENTAAR?

Hoe ga je om met commentaren als ‘dat is 
toch onhaalbaar?’ of ‘we hebben te weinig 
geld en te weinig personeel’?

Deze opmerkingen zijn heel normaal. Het en-
gagement is zo ambitieus dat het vragen op-
roept. Behandel de vragen in deze eerste fase 
want tijdens het opmaken van een klimaat- 
actieplan moeten de neuzen zoveel mogelijk in 
dezelfde richting staan. Het is de burgemees-
ter of schepen die het personeel aanmoedigt, 
geruststelt en over de schreef trekt. Laat hem 
of haar dus het eerste woord voeren en de op-

METHODIEKEN 
VOOR INTERNE 
PARTICIPATIE
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II
Het is een ambitieus engagement dat de gemeenten zijn aangegaan.  
Een engagement dat de milieudienst overstijgt: vrijwel alle gemeentelijke 
diensten zijn betrokken bij de opmaak en uitvoering van het klimaatbeleid. 
Dat vraagt een horizontale manier van werken en daarvoor is er een  
draagvlak nodig. Hieronder volgt een kort stappenplan over hoe je dat 
draagvlak opbouwt. Communiceer duidelijk over elke stap die je neemt,  
aan iedereen van het gemeentebestuur die betrokken is. 

Geef het goede voorbeeld. Een zicht-
baar geëngageerde burgemeester 
of schepen tijdens de presentatie 
maakt het gemeentepersoneel sneller 
warm voor het klimaatverhaal.

TIP



MIKE DESMET   
Bond Beter Leefmilieu

Het gebrek aan een intern politiek draagvlak voor 
het Burgemeestersconvenant vormt voor veel 
gemeenten een grote belemmering. Dit moet eerst 
aangepakt worden, liefst voor je aan de externe 
participatie begint.
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merkingen van het personeel beantwoorden. 
Het engagement begint immers bij de burger-
vader en het voltallige schepencollege. 

Stap 2: Ideeën en prioriteiten 
verzamelen

Als het voor iedereen duidelijk is wat de 
gemeente wil bereiken, nodig je elk perso-
neelslid uit om suggesties te geven voor het 
klimaatactieplan. Dat ene ‘gouden idee’ hoef 
je niet te vinden, maar je komt er wel achter 
welke ideeën en prioriteiten er leven bij het 
personeel. Welke goede ervaringen hebben 
ze al opgedaan in andere projecten en dien-
sten?

HOE GA JE TE WERK?

>  Stuur een mail naar alle personeelsleden 
met heel gerichte vragen. Wat zou jouw 
dienst kunnen doen om CO2 te besparen? 
Of: wat zouden andere diensten kunnen 
doen? Verwacht je niet aan een massale 
respons. Doorgaans schommelt die rond 
de 10%. Ecolife en BBL ontwikkelden een 
vragenlijst die je kan gebruiken (zie 3.3 en 
3.4).

>  Hou een brainstormsessie met het perso-
neel. Best in kleine groepjes die naden-
ken over de belangrijkste thema’s zoals 
gemeentelijke, particuliere en tertiaire ge-

bouwen en duurzame mobiliteit. Zo krijgt 
iedereen de kans om aan bod te komen.

ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

>  Veeg een idee niet te snel van tafel omdat 
het niet haalbaar lijkt. Focus op wat de 
gemeente wel kan doen. Bijvoorbeeld: 
iemand oppert het idee om premies te 
geven voor inwoners die energiezuinig 
renoveren. De gemeente heeft daar echter 
geen geld voor. Oplossing? Misschien kan 
de gemeente wel een groepsaankoop rond 
energiezuinige investeringen opstarten? 
Of vrijwilligers zoeken die renovatiewerken 
willen begeleiden? Voor elk probleem is er 
een oplossing.

>  Rond de brainstorm af door de gezamen-
lijke prioriteiten op te lijsten. Bijvoorbeeld, 
geef iedereen de kans een idee hoger op 
de prioriteitenladder te zetten.

>  Iets tijdrovender: hou face-to-face ge-
sprekken met diensthoofden of relevante 
experts binnen de gemeente. 

>  Ben je al bezig met de opmaak van het 
klimaatactieplan? Organiseer dan ook al 
externe participatiemomenten. Zo krijg je 
een beeld van welke prioriteiten inwo-
ners, verenigingen en bedrijven hebben. 
Ook als je al ver zit met de opmaak van 
je klimaatactieplan, zet je best nog een 
participatietraject op. Betere slaagkansen 
gegarandeerd voor je klimaatacties!

Denk eraan: ook bij deze stap werkt het en-
gagement van de burgemeester of schepen 
extra motiverend. 

Herhaal en verspreid de informatie 
van dit eerste informatiemoment. Bij-
voorbeeld via interne nieuwsbrie-
ven of een logo dat geregeld opduikt.

TIP

Stap 3: een klimaatteam geeft 
richting

Een klimaatteam is een interne stuurgroep 
waarin de burgemeester en de bevoeg-
de schepen zetelen, maar ook experts en 
diensthoofden die de beslissingen kunnen 
uitdragen in hun dienst. Dit team verzamelt 
en behandelt alle suggesties die tijdens het 
interne en externe participatieproces werden 
gedaan. Het geeft het klimaatactieplan rich-
ting en zet een eerste versie op papier. Deze 
versie kan dan worden besproken tijdens de 
zitting van de gemeenteraad.

PER THEMA

Een klimaatteam organiseer je best per the-
ma, waarbij je telkens de diensthoofden en 
experts uitnodigt van de betrokken diensten. 
De thema’s mobiliteit en gebouwen zijn het 
belangrijkst: die hebben een grote impact op 
de CO2-uitstoot.

Na deze derde stap kan je ervan op aan dat 
je klimaatplan gedragen wordt door het per-
soneel en de inwoners.  De goedkeuring door 
het schepencollege of de gemeenteraad mag 
geen probleem zijn.

Blader eens door naar hoofdstukken 4.2 
en 4.4. Een klimaatontbijt, klimaat-
café en mobiel klimaatlabo kan ook 
voor eigen personeel ingezet worden.

TIP

Overloop het definitieve, goedgekeurde 
klimaatactieplan met al wie input heeft 
gegeven. Misschien kan je een korte 
infobrochure maken? Een mooi voor-
beeld daarvan vind je op Alfresco bij de 
gemeente Asse.

TIP
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2.2.  EEN HELDERE  
PRESENTATIE

1. Bedoeling

Met een heldere powerpointpresentatie in-
formeer je de burgemeester, schepenen en 
diensthoofden over de ambities van het Bur-
gemeestersconvenant en het klimaatactie-
plan. Meteen worden ze ook gemotiveerd 
om mee na te denken en te helpen bij de op-
maak en uitvoering van het plan. 

2. Kenmerken

Deze interactieve presentatie - met bijhoren-
de discussie - informeert de aanwezigen over 
de doelstellingen, taken en verplichtingen. Ze 
geeft meteen ook een aanzet om na te den-
ken over welke acties en maatregelen zeker 
opgenomen moeten worden in het klimaat-
actieplan.

De presentatie is voor de meeste aanwezigen 
een eerste, laagdrempelige kennismaking 
met de klimaatambities van de gemeente. Ze 
creëert een sense of urgency bij de verschil-
lende diensten en het bestuur. Daarom is het 
ook een onmisbare schakel.

Na de presentatie maak je tijd voor discus-
sie. Met de ideeën en opmerkingen van de 
aanwezigen krijg je input om het klimaat- 
actieplan verder te stofferen. Deze discussie 
is het startpunt om gegronder en op een ho-
rizontale manier over alle diensten heen rond 
klimaat te werken.

Opgelet: deze methodiek heeft enkel zin als 
hij ingepland wordt in een ruimer intern tra-
ject (cf. 3.1.). 

3. Beschrijving

Je hoeft de powerpointpresentatie niet hele-
maal zelf te maken: Bond Beter Leefmilieu en 
Ecolife stellen op Alfresco een korte en ver-
helderende presentatie ter beschikking. Die 
kan je aanpassen aan de specifieke context 
van jouw gemeente.

WIE NODIG JE ZEKER UIT?

>  De secretaris: een belangrijke spilfiguur 
met een horizontale kijk over de  
verschillende diensten.

>  De burgemeester: het gezicht, de  
ambassadeur, de ondertekenaar van het 
Burgemeestersconvenant.

>  De schepenen bevoegd voor energie,  
milieu, klimaat, gebouwen, mobiliteit ...

>  De diensthoofden van de diensten die 
verantwoordelijk of bevoegd zijn voor  
de opvolging van de acties, zoals de  
dienst mobiliteit, milieu, stedenbouw,  
patrimonium, communicatie …

>  De milieuambtenaar en/of duurzaamheids-
ambtenaar en betrokken collega- 
ambtenaren van de dienst stedenbouw, 
communicatie …

>   De ontvanger: die heeft het overzicht 
over de uitgaven van de gemeente.

HET DOEL IS OM DE AANWEZIGEN:

>  te informeren over het Burgemeesterscon-
venant. Wat houdt het convenant in? Wat is 
de ambitie? Welke taak wacht de gemeen-
te? Wat is het resultaat van de nulmeting?

>  mee te laten nadenken over maatregelen en 
acties om de CO2-uitstoot terug te dringen. 
Vanuit hun eigen expertise of bevoegdheid.

>  te motiveren om mee te werken aan de op-
maak van het klimaatactieplan met concre-
te acties en maatregelen, met de hulp van 
de milieuambtenaar.

>  vanuit hun netwerk mee te laten nadenken 
over de externe participatieve aanpak met 
burgers, het middenveld, de industrie, de 
middenstand, landbouwers …

4. Logistiek

>  de powerpointpresentatie op maat van de 
gemeente, met eigen cijfers en gegevens

>  een geschikte zaal

>  tafels en stoelen

>  grote bladen papier (A1, A2 of A3) en  
stiften op de tafels

>  een beamer en scherm

5. Stappenplan en communicatie

Vooraf

We ontwikkelden een vragenlijst die je op 
voorhand aan de verschillende diensten voor-
legt. De antwoorden dienen als input voor de 
presentatie en de bijhorende discussie. Onder 
meer Steenokkerzeel, Zaventem en Londer-
zeel werkten al met deze vragenlijst. Je vindt 
de lijst in hun mapje op Alfresco.

VALKUIL 1 
Een matige interesse: slechts enkele  
diensten bevestigden hun komst. 

Oplossing: laat de burgemeester,  
schepen of gemeentesecretaris de  
uitnodiging versturen. Zij kunnen de  
diensten er nog eens op wijzen hoe  
belangrijk het engagement is en dat  
hun aanwezigheid echt wel vereist is.

VALKUIL 2

Er is weinig enthousiasme omdat de  
genodigden niet goed op de hoogte zijn 
van het doel van de bijeenkomst.

Oplossing: informeer duidelijk en goed  
op voorhand wat van de aanwezigen  
verwacht wordt.

VALKUIL 3

De aanwezigen komen wel luisteren naar 
wat de milieudienst te vertellen heeft,  
maar zijn niet echt betrokken. 

Oplossing: betrek iemand van een  
andere dienst bij de presentatie. Zo breek 
je de perceptie dat het klimaatverhaal 
alleen een zaak van de milieudienst is.

Maak gebruik van bestaande overleg-
momenten en vergaderingen. Bijvoor-
beeld, zittingen van de gemeenteraad 
of het schepencollege, een diensthoof-
denoverleg of een vergadering van het 
managementteam. Nodig jezelf uit. Zorg 
ervoor dat je op voorhand weet hoeveel 
tijd je krijgt voor de presentatie.

TIP
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PRESENTATIE EN DISCUSSIE

1 | Informatief deel

>  Intro: de klimaatverandering

- Gevolgen mondiaal en lokaal

- Aanpak mondiaal

-  Aanpak lokaal aan de hand van het 
Burgemeestersconvenant

- Het engagement van de gemeente

>  Nulmeting

-  Het resultaat en de meest markante 
cijfers en sectoren

-  Wat concluderen we hieruit?

>  Concrete uitdaging en acties  
of maatregelen uit het klimaat- 
actieplan en uit de interne  
bevraging 

>  Het participatietraject, zowel intern 
als extern: korte toelichting door de 
milieuambtenaar. Wat is bedoeling? 
De meerwaarde? Hoe wordt dit intern 
opgevolgd? Wat doet het klimaatteam?

2 | Interactief deel

Verdeel de aanwezigen in groepjes per 
dienst en leg hen de volgende vragen 
voor: 

>  Welke acties en maatregelen hebben 
betrekking op jouw dienst? Welke zijn 
haalbaar? Wat zijn de belangrijkste? 

>  Wat kan nog meer gebeuren?  
Morgen? In 2030? 

>  Welk engagement kan jouw dienst 
daarin opnemen? De deelnemers  
noteren dit voor hun eigen dienst  
op hun deelnemersblad en plaatsen 
post-its op het werkblad op de tafel.

>  Wat verhindert jouw dienst om dit nu  
al te doen? Wat zijn de drempels?

>  Wat is er nodig om deze drempels 
weg te nemen? Wat moet er gebeuren 
om het engagement van de dienst te 
realiseren?

>  Wie speelt hierin een rol?

3 | Praktisch

>  Pas het sjabloon van de powerpoint- 
presentatie aan met gegevens uit de  
nulmeting en de interne bevraging. 

>  Werkblad: één blad per groepje afdruk-
ken op A1 of A2, minimum A3. 

>  Deelnemersblad: afdrukken op A4.

>  Lijst van acties en maatregelen op basis 
van het huidig klimaatactieplan, met  
aanvullingen uit de interne bevraging:  
één per deelnemer afdrukken.

Je vindt al deze bladen op Alfresco.

6. Variant

Na het informatieve deel stelt elke dienst alle 
aanwezigen kort voor wat ze nu al doet rond 
het klimaat. Meld hen dat wel vooraf zodat ze 
tijd krijgen om dit voor te bereiden.

7.  Interessante voorbeelden,  
info en links

Geslaagde voorbeelden van deze presentatie 
vind je op Alfresco bij Dilbeek, Ternat, Steen-
okkerzeel en Diest. In Diest werd het sche-
pencollege met een powerpointpresentatie 
geïnformeerd over waar de stad nu stond op 
het vlak van klimaatacties en wat op korte en 
lange termijn verwacht werd.

KIM WYNS     
deskundige duurzaamheid Dilbeek

Ik liet een deel van de presentatie voor het 
managementteam en de diensthoofden geven  
door mijn collega van de dienst openbare werken.  
Daardoor werd het duidelijk dat onze boodschap  
de milieudienst overstijgt. Met succes.  
De presentatie maakte de diensten bewust van  
de urgentie en het potentieel van de zaak.  
Ze beseffen nu ook dat we samen aan de slag  
moeten.

8. Resultaat en de volgende stap

Na de presentatie zijn alle diensten op de 
hoogte van het klimaatactieplan en hebben 
een eerste input gegeven. Ze communiceren 

nu binnen de eigen dienst en participeren 
waar nodig in het verdere interne traject. Ze 
kunnen ook al een actie uitvoeren of maatre-
gelen nemen, of hierover communiceren.
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2.3.  HET KLIMAATTEAM

1. Bedoeling

Een klimaatactieplan schrijven doe je niet al-
leen. Daarvoor heb je een team nodig met le-
den van verschillende diensten. Ze leggen de 
verschillende ideeën en inzichten samen die 
tijdens de interne en externe participatiemo-
menten werden verzameld, en bundelen die 
in een eerste versie van het klimaatactieplan.

2. Kenmerken

In dit team komen relevante kennis en be-
voegdheden samen. Het is belangrijk dat dit 
team zelfstandig kan werken en beslissingen 
kan en mag nemen. Maar de uiteindelijke be-
slissing over het klimaatactieplan ligt bij het 
schepencollege en de gemeenteraad. Dat is 
zo volgens de voorschriften van het Burge-
meestersconvenant.

Koppel regelmatig terug met het manage-
mentteam en/of diensthoofdenoverleg om 
feedback te vragen.

Als het klimaatteam goed werk levert, leidt 
dat tot een klimaatactieplan dat door ieder-
een gedragen wordt. Dat maakt de uitvoe-
ring ervan gemakkelijker.
 
3. Beschrijving

Een klimaatteam organiseer je best per the-
ma, waarbij je telkens de diensthoofden en 
experts uitnodigt van de betrokken diensten. 
De thema’s mobiliteit en gebouwen zijn het 
belangrijkst: die hebben een grote impact op 
de CO2-uitstoot. 

WIE MAAKT DEEL UIT VAN HET  
KLIMAATTEAM?

Maak een onderscheid tussen vaste en  
tijdelijke leden. 

De vaste kern:

>  De trekker van het team: meestal is dat  
de milieuambtenaar of duurzaamheids-
ambtenaar, maar dat hoeft niet noodzake-
lijk zo te zijn. Het kan ook een diensthoofd 
of stedenbouwkundig ambtenaar zijn. 

>  De burgemeester: het gezicht, de  
ambassadeur, de ondertekenaar van  
het Burgemeestersconvenant.

>  De bevoegde schepen voor het  
klimaatactieplan.

>  De secretaris: een belangrijke spilfiguur 
met een horizontale kijk over de verschil-
lende diensten.

>  De ontvanger: die heeft het overzicht  
over de uitgaven van de gemeente. 

De tijdelijke leden zijn inhoudelijke 
experts:

>  Ambtenaren van de verschillende diensten: 
wonen, mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
communicatie …

>  De bevoegde schepenen van deze  
diensten. 

>  Diensthoofden die verantwoordelijk of  
bevoegd zijn voor de opvolging van de 
acties, zoals dienst mobiliteit, milieu, ste-
denbouw, patrimonium, communicatie …

MET WELKE INPUT START JE? 

Tijdens de interne en externe participatiemo-
menten kwamen er - in het beste geval - veel 
feedback, ideeën en prioriteiten naar boven. 
Al deze informatie moet een plaats vinden 

in het klimaatbeleid en het klimaatactieplan. 
Dat is de taak van het klimaatteam.

Handige hulpmiddelen zijn het modelactie-
plan en de inventaris van mogelijke klimaat-
acties van de provincie Vlaams-Brabant, 
samen met de beleidsaanbevelingen. Een 
ruggensteun bij de opmaak van het plan.

DE WERKAGENDA

>  Het resultaat van de nulmeting en de 
meest markante cijfers en sectoren.

>  Voorstelling van de prioriteiten die tijdens 
de interne en externe participatietrajec-
ten werden verzameld. Leg er meteen de 
beleidsaanbevelingen van de provincie 
Vlaams-Brabant naast.

>  Voorstelling van de andere maatregelen, 
eventueel op basis van de inventaris van 
mogelijke klimaatacties van de provincie 
Vlaams-Brabant.

>  Tijd voor debat, per maatregel:

-  Is dit een impactvolle maatregel?  
Maakt deze maatregel het verschil met 
vroeger beleid? 

-  Welke rol speelt het gemeentebestuur? 
Wat is de taak? 

-  Wie binnen het gemeentebestuur kan 
deze maatregel op zich nemen?

-  Met wie moet er worden  
samengewerkt? 

HOE PAK JE EEN DEBAT OP EEN  
KLIMAATTEAM AAN?

De centrale vraag is: welke impactvolle maat-
regelen kan onze gemeente uitvoeren om 
tegen 2020 of verder zoveel mogelijk CO2 te 
besparen? Vermijd discussies die de haalbaar-
heid van de doelstellingen in vraag stellen. 

Die doelstellingen liggen immers vast: meer 
dan 20% CO2 besparen. Waar het wel om 
gaat is hoe de gemeente dit zal klaarspelen.

Ga uit van waar de gemeente al sterk in is. 
Zijn er goede contacten met de verenigingen? 
Dan kan je die aanwenden om goed met de 
inwoners te communiceren. Organiseert de 
dienst cultuur evenementen waar veel volk 
naartoe komt? Is er een goed contact met de 
middenstand? Al deze sterktes kunnen inge-
zet worden.

4. Logistiek

Het organiseren van een intern klimaatteam 
vergt geen speciale logistieke voorzieningen 
of aandachtspunten.

5. Stappenplan en communicatie

STAP 1

Het schepencollege keurt de samenstelling 
van het klimaatteam goed.

STAP 2

Leg ruim op voorhand de data van de bijeen-
komsten vast en communiceer die data naar 
alle deelnemers.

STAP 3

De thematische klimaatteams vinden plaats 
en leveren input voor het klimaatactieplan. 
Mogelijke thema’s: duurzaam wonen en bou-
wen, mobiliteit, ruimtelijke ordening, interne 
werking, landbouw en natuur …

STAP 4

Presenteer een stand van zaken aan het sche-
pencollege en de gemeenteraad. Pas het 
klimaatactieplan aan met de feedback die je 
krijgt.
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Vul het klimaatactieplan eventueel al in 
op het sjabloon van het Burgemeesters-
convenant. Druk echter niet op ‘sub-
mit’ zo lang het klimaatactieplan niet is 
goedgekeurd door de gemeenteraad.

TIP

STAP 5

Ga met de feedback van het schepencollege 
en de gemeenteraad opnieuw aan de slag in 
de verschillende thematische klimaatteams. 
Of bespreek de feedback met het betrokken 
diensthoofd.

STAP 6

Presenteer het klimaatplan aan het schepen- 
college en de gemeenteraad voor goedkeuring.

6. Variant

GEEN KLIMAATTEAM?

Als het om welke reden ook niet lukt om een 
klimaatteam samen te stellen, kan je gebruik 
maken van de bestaande structuren, zoals het 
managementteam of diensthoofdenoverleg. 
Een andere mogelijkheid is om face to face 
met relevante diensthoofden, managers of 
collega’s maatregelen uit het klimaatactie-
plan te bespreken. 

Je stelt het klimaatactieplan dan voor tijdens 
een vergadering van het managementteam 
of diensthoofdenoverleg voor feedback. Na-
deel van deze manier van werken is dat je 
er alleen voor staat. Het blijft belangrijk om 
de hulp en steun te krijgen van een schepen, 
burgemeester, secretaris of een collega.

EXTERNE EXPERTS

Je hoeft niet alleen mensen van de gemeen-
tediensten te betrekken. Je kan eventueel 
ook externe specialisten uitnodigen op een 
bijeenkomst van het klimaatteam. Bijvoor-
beeld, een expert van het Steunpunt Duur-
zaam Wonen en Bouwen van de provincie 
Vlaams-Brabant. Of geëngageerde burgers 
of vertegenwoordigers van verenigingen en 
bedrijven die het klimaatactieplan mee vorm 
kunnen geven. Ga op zoek naar de knappe 
koppen in jouw gemeente!

7.  Interessante voorbeelden, 
info en links

Ternat en Grimbergen hebben met succes 
een klimaatteam opgericht.

In Grimbergen kwam het team eind septem-
ber 2015 voor het eerst samen. De opkomst 
en de tevredenheid was groot. De medewer-
kers waren al wakker geschud, onder meer 
door de verkeersborden ‘Doe mee voor min-
der CO2’ aan de gemeentegrenzen. Er werden 
zelfs al klimaatambassadeurs gevonden waar 
de gemeente hoopt mee samen te werken.

8. Resultaat en de volgende stap

Nadat het definitieve klimaatactieplan door 
het schepencollege en de gemeenteraad 
werd goedgekeurd, eindigt het werk van het 
klimaatteam niet. Roep het team geregeld 
samen om de uitvoering van het plan op te 
volgen en bij te sturen als dat nodig is.

HILDE DE STORDEUR      
milieuambtenaar Grimbergen

De eerste bijeenkomst van de interne stuurgroep 
was meteen een schot in de roos. De opkomst  
was groot en samen evolueerden we van ‘mijn’ 
naar ‘ons’ klimaatactieplan. Sindsdien is het   
Burgemeestersconvenant niet louter een ‘dossier’ 
van de milieudienst.
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2.4.  WORKSHOP EN  
VRAGENLIJST

1. Bedoeling

Het gemeentepersoneel informeren volstaat 
niet. Je moet hen actief betrekken bij het kli-
maatactieplan. Zo creëer je een nog groter 
draagvlak, blijven de diensten op de hoogte 
van elkaars inspanningen en worden de ac-
ties deskundig uitgevoerd.

2. Kenmerken

De diensthoofden en het gemeentepersoneel 
zijn cruciale partners bij de opmaak en uit-
voering van het klimaatactieplan. Zij hebben 
de expertise en knowhow in huis. Bovendien 
moeten zij de gekozen acties een plaats ge-
ven in hun jaarplannen.

Daarom is het belangrijk alle personeelsle-
den op alle diensten te betrekken. Veel ge-
meenten hebben echter weinig ervaring met  
dienstoverschrijdend werken rond een inhou-
delijk thema. Een vragenlijst of een workshop 
stimuleert het personeel om over de gemeen-
tediensten heen na te denken en van ge-
dachten te wisselen rond het klimaatthema.  
En uiteindelijk ook samen acties vorm te ge-
ven en uit te voeren.
 

3. Beschrijving

VOOR WIE?

>  Alle diensthoofden 

>  In een relatief kleine gemeente:  
alle personeelsleden

>  In een grotere gemeente of stad: een  
selectie van personeelsleden, bijvoorbeeld 
op basis van hun verantwoordelijkheden.

AANPAK

De interne input bij de opmaak van het  
klimaatactieplan kan je verzamelen met:

>  Een interne vragenlijst waarbij je polst naar 
mogelijke acties van elke dienst en naar 
eventuele samenwerking tussen diensten. 
Op Alfresco vind je een voorbeeld van een 
vragenlijst.

>  Een workshop waarbij je over de diensten 
heen ideeën en meningen uitwisselt, inspi-
reert en samenwerking mogelijk maakt.

4. Logistiek

Voor de workshop:

>  Voldoende grote ruimte waar je in  
groepjes kan werken.

>  Aantrekkelijke aankleding van de zaal. 
Ideeën nodig? Kijk op Alfresco bij Beersel 
en Zaventem voor geslaagde voorbeelden.

>  Beamer en scherm (voor een eventuele 
powerpointvoorstelling).

>  Flipchart, of grote bladen papier en stiften.

>  Plakband om de bladen mee op te hangen.

>  Kleine gekleurde stickertjes.

5. Stappenplan en communicatie

Interne bevraging:

1 | Verspreid de vragenlijst.

Doe dit elektronisch. Mail alle diensthoof-
den en (een selectie van) de personeels-
leden. Benadruk het belang en geef een 
deadline op. Geef ook een woordje uitleg 
over op welke manier je de resultaten zult 
terugkoppelen.

2 | Verwerk de resultaten. 

Maak een overzicht van de acties, sugges-
ties, voorstellen van samenwerking en zo 
meer en bundel dat in een verslag. Doe 
dit eventueel in overleg met leden van het 
klimaatteam en de betrokken diensthoof-
den.

3 |  Koppel het verslag terug aan alle 
betrokkenen. 

Eventueel per thema en per dienst. Be-
spreek het verslag ook in grote lijnen op 
het managementteam, het schepencolle-
ge en het diensthoofdenoverleg. 

4 |  Verwerk de resultaten in het  
klimaatactieplan.

Workshop:

1 |  Verwelkoming door de burgemeester 
of de bevoegde schepen. Of nodig 
een bekend gezicht in jouw gemeen-
te uit.

2 |  De milieuambtenaar (of andere 
‘trekker’) geeft een stand van zaken 
in verband met het Burgemeesters-
convenant.

3 |  Deel enkele inspirerende voorbeel-
den van geslaagde acties uit de eigen 
gemeente of buurgemeenten.

4 |  Brainstorming

De hoofdbrok van de workshop. Doe dit 
in kleine groepjes. Zit je in het stadium van 
de opmaak van het plan? Brainstorm dan 
rond concrete thema’s als mobiliteit, ener-
gie, gebouwen … Zit je al bij de uitvoering 
van het klimaatactieplan? Brainstorm dan 
over de realisatie van de acties en de sa-
menwerking tussen de diensten.

5 | Afronding

Overloop de conclusies, leg uit hoe de op-
volging en de terugkoppeling zal verlopen.

Duur: twee tot drie uur.Ideëenbus Beersel
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6. Variant

Om de deelnemers nog meer out of the box 
te laten denken, kan je werken met beelden. 
Bijvoorbeeld, een plattegrond van de ge-
meente of foto’s uit het straatbeeld.

7. Interessante voorbeelden, 
info en links

      INTERNE KLIMAATDAG IN ZAVENTEM  
 
De gemeente Zaventem organiseerde een 
klimaatdag voor het personeel. Die begon 
met drie inspirerende sprekers: het bedrijf 
NNOF uit Vilvoorde (klimaatambassadeur 
2015), vzw REScoop en de provincie 
Vlaams-Brabant. Daarna werkte het per-
soneel in groepjes acties uit rond verschil-
lende thema’s. Na deze brainstorm stelde 
elk groepje hun drie prioritaire acties voor 
aan alle aanwezigen. Als afsluiter was er 
een kleine rondvraag: ‘Wat blijft er bij van 
deze workshop?’

Evaluatie:

>  De uiteenzettingen van de sprekers waren 
boeiend maar namen wel wat tijd in be-
slag. Daardoor vertrokken er een aantal 
deelnemers voor de echte brainstorming 
begon. Eén inspirerende spreker die 20-tal 
minuten vult was misschien beter.

>  De personeelsleden die de workshop wel 
bijwoonden, namen allemaal actief deel.

>  Enkele voorstellen waren zeer creatief, 
zoals het inrichten van een samentuin op 
het grasveld voor het gemeentehuis.

>  De sfeer was positief en constructief.

Aandachtspunten:

>  Maak de workshop niet te lang: verschil-
lende sprekers uitnodigen en daarna rond 
twee thema’s in groep brainstormen, is 
een zware agenda.

>  Niet alle personeelsleden zijn even  
gemotiveerd of kunnen/mogen tijd  
vrijmaken. Informeer de diensthoofden op 
voorhand over het belang van de work-
shop. Zorg dat er ten minste één  
vertegenwoordiger van elke dienst is.

>  Bekijk met de diensthoofden hoe ze de 
ideeën van deze workshop kunnen over-
brengen op het personeel op hun dienst.

>  De diensten die niet vertegenwoordigd 
waren, kan je bij voorkeur via een per-
soonlijk gesprek of anders per mail nog 
betrekken.

      CAFÉ DIALOOG IN LONDERZEEL  
 
Onder het motto ‘Heb jij een goed 
idee? Breng het dan mee!’ organiseerde 
Londerzeel een ‘Café Dialoog’ voor het 
personeel. In een informele omgeving en 
met stellingen om de discussie te stimu-
leren, ging het personeel aan de slag. Er 
kwamen concrete acties om de CO2-uit-
stoot te verminderen naar boven, zowel 
op de eigen dienst als op gemeentelijk 
vlak. Meer info? Zie Alfresco.

8. Resultaat en volgende stap

HET VERSLAG

Maak een concreet en overzichtelijk verslag 
van de workshop of de resultaten van de vra-
genlijst. Verdeel dat verslag onder het perso-
neel - ook de afwezigen op de workshop - en 

vraag of er nog suggesties zijn. Die kan je dan 
nog in het verslag opnemen.

Vraag de diensthoofden om op basis van de 
definitieve versie van het verslag de acties 
naar prioriteit te rangschikken. Liefst in over-
leg met het personeel. Vraag ook of ze willen 
samenwerken met andere diensten en hoe ze 
elkaar kunnen versterken.

IN HET KLIMAATACTIEPLAN

Neem de belangrijkste acties op in het kli-
maatactieplan. Doe dit in overleg met het 
klimaatteam en de relevante diensthoofden. 
Leg hen deze vragen voor:

>  Welke acties en suggesties kunnen ver-
werkt worden in het klimaatactieplan? 

>  Welke mogelijkheden heeft de gemeente 
om deze suggesties op een andere manier 
of op langere termijn uit te voeren? 

>  Hoe krijgen waardevolle ideeën een plaats 
in de dagelijkse werking?

HERHAAL DE WORKSHOP

Herhaal de workshop regelmatig, ook als 
het klimaatactieplan al uitgevoerd wordt. Zo 
verhoog je de betrokkenheid van elk perso-
neelslid. Vraag de diensthoofden of het nut-
tig is om te werken in themagroepen over 
de diensten heen. Het voordeel van kleine 
werkgroepen is dat je sneller kan werken, 
dat persoonlijke werkrelaties ontstaan tussen 
diensten en dat de betrokkenheid vergroot bij 
het klimaatactieplan.

GAWEIN VAN DAELE    
duurzaamheidsambtenaar Zaventem 

De mobiliteitsambtenaar 
dacht mee na over  
consumptie, de dienst ruim-
telijke ordening had mooie 
ideeën rond hernieuwbare 
energie en de personeels-
dienst nam het autogebruik 
mee onder de loep. De work-
shop was een sterk staaltje 
van anti-hokjesdenken.

De provincie Vlaams-Brabant hanteert 
een aantal criteria bij het bepalen van 
prioritaire acties voor het klimaatactie-
plan. Vraag ernaar.

TIP



3.1.  HET KLIMAATCAFÉ

1. Bedoeling

Het doel van het klimaatcafé? De inwoners 
of de belangrijkste maatschappelijke actoren 
mee laten nadenken over de klimaatdoel-
stelling van de gemeente. En hen meteen 
stimuleren mee te werken bij de opmaak en 
de uitvoering van het klimaatactieplan. Deze 
‘maatschappelijke actoren’ zijn verenigingen, 
bedrijven, kennisinstellingen, gewone inwo-
ners … Het klimaatcafé zorgt voor dialoog en 
kennisuitwisseling. 

2. Kenmerken

Het klimaatcafé is een goedkope en flexibele 
formule, een gezellige gebeurtenis waar de 
informele sfeer uitnodigend werkt. De me-
thodiek richt zich op grote groepen en cre-
eert draagvlak voor het klimaatbeleid.

Het klimaatcafé is niet geschikt om gedetail-
leerde plannen op te stellen of door te ne-
men. Wel om de aanwezigen enthousiast te 
maken en om ideeën, inzichten en vragen uit 
de groep te halen. Het helpt om opvattingen 
bij de inwoners na te gaan, informatie te ver-
werven en steun voor genomen beslissingen 
te krijgen.

3. Beschrijving

Het klimaatcafé is geschikt voor een grote 
groep deelnemers. Door hen in korte rondes 
en in kleine groepen van gedachten te laten 
wisselen, creëer je een levendige dynamiek. 
De groepjes schuiven na 20 tot 30 minuten 
door, de begeleider blijft aan de tafel zitten. 
Nadien stellen de begeleiders de resultaten 
voor van elke tafel.

De begeleider hoeft niet noodzakelijk inhou-
delijke kennis te hebben, maar het kan een 
bonus zijn. Hij of zij vervult vooral de rol van 
moderator. Ambtenaren, schepenen of zelfs 
de burgemeester kunnen deze rol opnemen.

Bron: Methoden en technieken voor burgerparticipatie: 
Strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het fede-
raal plan duurzame ontwikkeling (KUL (2006), Kim Loyens, 
Dr. Steven Van de Walle).

METHODIEKEN 
VOOR EXTERNE 
PARTICIPATIE
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III

VALKUIL De informele sfeer creëert 
misschien de illusie dat deze metho-
de vrijblijvend is en niet serieus moet 
worden genomen. Toch hou je als ge-
meentebestuur best rekening met de 
ideeën, suggesties en opmerkingen 
die geformuleerd worden. Zorg voor 
een gepaste vervolgstap, anders ont-
moedig je de deelnemers.

Klimaatcafé Opwijk
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4. Logistiek

Een geschikte zaal met een gastvrije  
uitstraling.

> Tafels en stoelen.

>  Grote bladen papier en stiften.

>  Eventueel een beamer

>  Deelnemerslijst. Hierop noteren de aan-
wezigen hun mailadres om op de hoogte 
gehouden te worden.

5. Stappenplan en communicatie

VOORAF

>  Voldoende deelnemers rekruteren is een 
uitdaging. Denk na over de promotie, 
zorg voor een wervende uitnodiging en 
voldoende publiciteit. Gebruik verschillen-
de kanalen: het infoblad, flyers, affiches, 
verenigingen en andere intermediairen om 
je uitnodiging bij de inwoners te krijgen.

VOORBEELDEN: 
Liedekerke verspreidde 
een affiche onder de 
handelaars en verdeel-
de ideeënbriefjes. Een 
homeparty met thermo-
grafische scan was een 
extra incentive. Je vindt 
deze en andere ideeën 

op Alfresco. Kijk bij Zoutleeuw, Liedekerke, 
Diest, Beersel, Zaventem voor nog meer uit-
nodigende voorbeelden.

>  Vergeet de interne communicatiekanalen niet.

>  Brief de begeleiders. Licht hen grondig in 
over de doelstelling van het klimaatcafé.

PROGRAMMA

1 | Onthaal

Leg een aanwezigheidslijst klaar aan het ont-
haal waarop de mensen hun naam en mail-
adres noteren. Zo heb je meteen hun contact-
gegevens.

Toon de mensen aan welke tafel ze mogen 
plaatsnemen. Zo mix je hen door elkaar. Dat 
bevordert de dynamiek en zorgt voor een 
kruisbestuiving. Leg hen wel de reden uit van 
deze mix. Zorg voor groepjes van 3 tot 10 
deelnemers.

2 | Inleiding

Hou de inleiding kort, maximum 10 minuten. 
De burgemeester of de schepen heet de aan-
wezigen welkom. De bevoegde ambtenaar 
zorgt voor de inhoudelijke toelichting: de sen-
se of urgency, de nulmeting, de prioriteiten 
en eventueel enkele geslaagde voorbeelden 
van burgerinitiatieven.

Worden er foto’s gemaakt voor het gemeen-
telijk infoblad of andere redenen? Zeg dan 
waarvoor die zullen dienen.

3 | In groepjes van 3-10 personen

Elke tafel heeft een thema: wonen en bou-
wen, mobiliteit, ruimtelijke ordening, her-
nieuwbare energie, en eventueel landbouw, 
natuur en consumptie. Deze laatste drie val-
len buiten het bereik van het burgemeesters-
convenant. Als kapstok kan je voor elk thema 
de belangrijkste acties die relevant zijn voor 
de inwoners op de tafel leggen.

De begeleiders stellen gerichte vragen om het 
gesprek te sturen:

>  Welke actie ontbreekt er nog?  
Hoe zou de gemeente het plan nog  
kunnen verbeteren?

 

>  Hoe kan jij als inwoner helpen? Of wat doe 
je al? Dit soort vragen is interessant bij de 
uitvoering van het klimaatactieplan.

4 | Conclusies

Elke begeleider vat voor alle deelnemers in 
enkele zinnen samen wat de essentie is van 
wat er aan zijn of haar tafeltje gezegd werd. 
De beste ideeën eerst.

Herhaal in het slotwoord wat er met alle idee-
en zal gebeuren en wat de volgende stappen 
zijn. Mail iedereen ook nog een bedanking. 
Bij voorkeur met extra informatie over wat er 
met de input gebeurde.

6. Variant

Het klimaatcafé kan ook dienen als intern 
participatiemoment. Zaventem maakte er een 
Klimaatdag van voor het personeel.

Spreek klare taal en leg het Burgemees-
tersconvenant uit aan de hand van info-
graphics. Die vind je op www.burge-
meestersconvenant.eu. Gebruik de 
grafieken van de nulmeting.

Pak uit met de inspanningen van 
de gemeente. Niet met een eenzijdige 
presentatie, maar wel door bijvoorbeeld 
beeldmateriaal op te hangen. Verwijs er 
naar tijdens de inleiding.

TIP

Vertaal het klimaatjargon naar heel 
toegankelijke, herkenbare taal. Zo 
sluit het klimaatverhaal beter aan bij de 
leefwereld van de deelnemers. Dat sti-
muleert om mee te werken.

Geef aan elke begeleider ook enke-
le invulformulieren. Deelnemers die 
een suggestie hebben die niet bij het 
thema hoort, kunnen hierop toch hun 
ei kwijt. Op Alfresco vind je een voor-
beeld van een invulformulier. 

TIP

Wordt de toon te negatief? Dan kan 
de begeleider de aanwezigen vragen 
om voor elk negatief punt ook een 
positief punt aan te stippen. Dit kan 
interessante ideeën aanleveren bij de 
opmaak van een klimaatactieplan.

TIP

Kijk op Alfresco voor voorbeelden van Lie-
dekerke, Beersel en Diest. De bladen 
van deze gemeenten zijn visueel sterk.

TIP

HELP MEE MET JOUW IDEE! 
 

  - 14/6:  Standje braderij  
 

  - 16/6:  Participatiemoment – Idee voor minder CO2 
 

     WIN EEN HOMEPARTY MET THERMOGRAFISCHE SCAN! 
 

  - alle info en  ideeën: klimaat@liedekerke.be 
 

Huishoudens  54%
Transport 24%
Horeca, bedrijven,... 13%
Industrie 7%
Landbouw 1%
Gemeentebestuur 1%
Liedekerke

………………………… 

………………………… 
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7.  Interessante voorbeelden, 
info en links

Bierbeek, Herent, Liedekerke, Machelen, 
Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, 
Tienen, Zaventem ... Ze organiseerden alle-
maal al een klimaatcafé. Kijk in hun mapjes 
op Alfresco. 

8. Resultaat en de volgende stap

DE RESULTATEN

Tijdens de inleiding kregen de deelnemers 
beknopte informatie over de doelstellingen 
en de uitdagingen van het Burgemeesters-
convenant. En over het belang ervan voor de 
leefbaarheid van de gemeente.

Tijdens het werk in groepjes dachten de deel-
nemers mee na over de thema’s en leverden 
ze ideeën voor de opmaak en de uitvoering 
van het klimaatactieplan. 

Na de conclusies heeft de gemeente zicht op 
het draagvlak voor bepaalde acties, en voor 
de prioriteiten van de deelnemers, en op het 
engagement dat de deelnemers zelf willen 
aangaan om acties op poten te zetten.

DE VOLGENDE STAP

De suggesties, ideeën en andere input moet 
je nu verwerken in het klimaatactieplan of - 
als je al bezig bent met de uitvoering ervan 
- verwerken in de acties. Vergeet niet terug te 
koppelen met de deelnemers van het klimaat-
café. Zo blijven ze betrokken.

JOËLLE GÉRARD     
milieuambtenaar Liedekerke

Ons Klimaatforum was heel geslaagd. Inwoners 
kwamen met nieuwe ideeën  die nog niet waren 
opgenomen in het voorlopige klimaatactieplan. 
We stelden ook vast dat er een groot draagvlak is 
voor acties waarvan we dat niet hadden verwacht. 
Inwoners willen vaak graag deelnemen aan acties 
maar ze hebben doorgaans de tijd niet om een trek-
kersrol te spelen. Daarom is het aan de gemeente 
om die acties op te starten en te leiden.

KRISTEL SCHOONJANS    
milieuambtenaar Herent

Het klimaatcafé was een succes. Ik was aan- 
genaam verrast door het enthousiasme van de  
aanwezigen om tot een goed klimaatactieplan 
te komen. Werken in kleine thematische groepjes 
bracht heel wat ideeën naar boven.
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3.2.  KLIMAATONTBIJT  
OF  –LUNCH

1. Bedoeling

Inwoners of personeel informeren en be-
trekken bij de opmaak en de uitvoering van 
het klimaatactieplan. Hoe? Door hen op 
een informele manier samen te brengen. Zo 
ontstaat er netwerking, worden ideeën en 
voorbeelden uitgewisseld en kansen tot sa-
menwerking afgetast. Dankzij nieuwe part-
nerschappen blijft de verantwoordelijkheid 
voor acties en maatregelen niet alleen meer 
bij de gemeente.  

2. Kenmerken

Een klimaatontbijt of -lunch richt zich naar 
verenigingen, bedrijven, kennisinstellingen, 
burgers … Kortom, vooral externe actoren. 
Je kan je richten op één bepaalde doelgroep 
of een mix. In dit laatste geval wakkert een 
informeel ontbijt of lunch een dialoog aan 
tussen mensen die anders misschien niet met 
elkaar in contact komen.

Het klimaatontbijt of -lunch is een flexibel in-
strument: je kan het inrichten als een gezelli-
ge bijeenkomst voor inwoners of verenigin-
gen maar evengoed als meer formele formule 
voor bedrijven. De doelstelling blijft dezelfde.
Deze methodiek is niet geschikt om gede-
tailleerde plannen op te stellen of door te 
nemen. Wel om de aanwezigen enthousiast 
te maken en om ideeën, inzichten en vragen 
naar boven te weken. Het creëert draagvlak 
voor het beleid.

3. Beschrijving

Vertegenwoordigers van lokale verenigingen, 
bedrijven en andere betrokkenen ontmoeten 
elkaar. De agenda ligt op voorhand vast. Na 
een korte introductie stellen de deelnemers 
zichzelf en hun organisatie voor en doen ze 
hun klimaatinspanningen en eventuele toe-
komstplannen uit de doeken.
Tip! Overtuig organisaties, bedrijven en ken-
nisinstellingen om deel te nemen. Doe dat 
met een mail en een persoonlijk gesprek.

4. Logistiek

>  Een geschikte, uitnodigende zaal.

>  Een flipchart met papier en stiften.

>  Eventueel een beamer.

>  Deelnemerslijst. Hierop noteren de aan-
wezigen hun mailadres om op de hoogte 
gehouden te worden.

5. Stappenplan en communicatie

VOORAF

Bepaal welke doelgroep je wil bereiken.  
Enkele aandachtspunten hierbij:

>  Wat is de doelgroep? Is de formule ge-
schikt om deze te bereiken?

>  Wie wil je zeker rond de tafel hebben? Be-
nader deze sleutelfiguren rechtstreeks met 
een duidelijke, gerichte mail of persoonlijk 
contact.

>  Vraag de deelnemers om een pitch voor 
te bereiden, dat is een korte voorstelling 
van de acties die nu al gebeuren om 
de CO2-uitstoot te verminderen. Deze 
voorstelling kan bestaan uit een beknopte 
omschrijving van de actie, het effect, de 
succesfactoren en obstakels.

PROGRAMMA

1 | Inleiding (15 min)

De burgemeester of de schepen heet de aan-
wezigen welkom. De bevoegde ambtenaar 
zorgt voor de inhoudelijke toelichting. Waar-
om tekende de gemeente het Burgemees-
tersconvenant? Wat zijn de resultaten van de 
nulmeting? Wat zijn de gevolgen van de hui-
dige CO2-uitstoot? Wat is de bedoeling van 
het ontbijt of de lunch?

2 | Klimaatpitch (15 min)

Elke deelnemer stelt in enkele minuten zijn of 
haar organisatie voor, en wat die organisatie 
al doet voor het milieu.

3 | Brainstormsessie (30 min)

De deelnemers brainstormen over nieuwe 
engagementen die ze zelf of hun organisatie 
kunnen opnemen om de klimaatambitie van 
de gemeente te helpen realiseren. Een mode-
rator begeleidt deze brainstormsessie.
Deze nieuwe ideeën worden in groep ver-
der uitgepuurd. De moderator legt de groep 
daarvoor enkele richtvragen voor: 

>  Wat wil jij of jouw organisatie doen op vlak 
van energie, mobiliteit of consumptie in 
de gemeente? Morgen, in 2030 en 2050? 
Welk engagement ga jij of gaat jouw orga-
nisatie aan?

>  Wat verhindert je om dit te doen? Wat zijn 
de drempels?

>  Wat is er nodig om deze drempels weg te 
nemen? Wat moet er gebeuren om dit en-
gagement waar te maken?

>  Wie speelt hierbij een rol?

Zorg voor een klimaatvriendelijke 
maaltijd en deel dat mee aan de aanwe-
zigen. Wat is klimaatvriendelijk? Korte 
keten, seizoensgebonden, veggie, bio, 
fair trade … 

Sluit eventueel aan bij een bestaand 
evenement en steek het in een kli-
maatjasje. Bijvoorbeeld, het jaarlijkse 
fair trade-ontbijt wordt voor één keer 
een klimaatontbijt.

TIP

Laat de burgemeester de uitnodi-
ging versturen. Dat zet het belang 
ervan in de verf. Vermeld meteen in de 
uitnodiging dat het Burgemeesterscon-
venant een ingrijpende beleidskeuze in-
houdt die invloed heeft op elke inwoner. 

TIP

VALKUIL De informele sfeer creëert 
misschien de illusie dat deze metho-
de vrijblijvend is en niet serieus moet 
worden genomen. Toch hou je als ge-
meentebestuur best rekening met de 
ideeën, suggesties en opmerkingen 
die geformuleerd worden. Zorg voor 
een gepaste vervolgstap, anders ont-
moedig je de deelnemers.
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4 | Conclusies (10 min)
De moderator formuleert de belangrijkste 
conclusies, waarna de ambtenaar de volgen-
de stappen toelicht. De burgemeester sluit af.

6. Variant

DE PIONIERS

Laat je pioniers aan het woord op het klimaat-
ontbijt of -lunch. Dat zijn de voortrekkers in 
de gemeente. Je vindt ze onder de inwoners, 
bedrijven, personen uit onderwijsinstellingen, 
sportbewegingen, cultuurorganisaties, over-
heden …

GEMEENTEPERSONEEL

Waarom geen klimaatontbijt of -lunch met 
het gemeentepersoneel? Het helpt de ge-
meentediensten om hun eigen klimaatacties 
en -initiatieven te koppelen aan het klimaat-
actieplan. 

7. Interessante voorbeelden, 
info en links

Rotselaar maakte van de geplande overleg-
vergadering met de ondernemers gebruik om 
een ‘klimaatontbijtvergadering’ te organise-
ren. De inhoud?

>  De milieuschepen lichtte het Burgemees-
tersconvenant en het klimaatactieplan van 
de gemeente toe

>  VOKA gaf een woordje uitleg over het 
miK (milieu infopunt voor bedrijven) en 
het Lerend Netwerk Carbon Footprint voor 
bedrijven.

>  Danone kwam getuigen uit de praktijk 
over duurzaam ondernemen.

>  Een brainstormsessie: 

-  Hoe zie je jouw bedrijf en het bedrijven-
terrein evolueren op ecologisch vlak?

-  Ideeën, best practices en mogelijke  
samenwerkingsverbanden.

- Twee thema’s: energie en mobiliteit

>  Conclusie en volgende stappen

>  Varia en nieuws uit gemeente door de  
burgemeester.

Het volledige programma vind je op Alfresco.

Ook Liedekerke, Londerzeel en Beersel on-
dernamen initiatieven naar bedrijven.

8. Resultaat en de volgende stap

Een klimaatontbijt of -lunch creëert meer dan 
alleen draagvlak. Het zet aan tot concrete 
acties, duidt trekkers aan en helpt partner-

schappen op de been.
Hou de opgebouwde contacten warm: kop-
pel op korte termijn terug met de aanwezigen 
en spreek eventueel enkele belangrijke spe-
lers aan om hen te betrekken bij de opmaak 
of de uitvoering van het klimaatactieplan. 
Misschien leidt deze methodiek zelfs tot een 
externe ‘klankbordgroep’ rond het klimaat-
beleid van de gemeente.

INGRID PAUWELS    
Ecolife 

Tijdens het klimaatontbijt kwamen een aantal  
concrete ideeën naar boven waarbij de samen- 
werking tussen de bedrijven als een meerwaarde 
werd beschouwd. Ook het agendapunt rond  
zuinige LED-verlichting werd geapprecieerd door  
de aanwezigen.
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3.3.  DE TEKENTAFEL

1. Bedoeling

Inwoners laten nadenken over het klimaat en 
hen betrekken bij de opmaak van het klimaat-
actieplan. Hoe? Door voorbijgangers op druk-
ke openbare evenementen te polsen naar hun 
ideeën over de toekomst van hun gemeente 
en deze ideeën letterlijk uit te tekenen op een 
tekentafel. Zo verzamelt de gemeente goede 
ideeën en communiceert ze tegelijk over de 
eigen plannen.

2. Kenmerken

Niet iedereen kan even goed met tekst wer-
ken. Sommige mensen werken vlotter en cre-
atiever met visuele beelden. Een tekentafel 
is dan een goed middel. De tafel is ook een 
‘eyecatcher’ die de aandacht van voorbijgan-
gers trekt en het ijs breekt.

Met deze methodiek bereik je op een laag-
drempelige manier een grote groep mensen 
die weinig of geen affiniteit met het thema 
heeft. De inwoners kunnen op een luchtige 
manier hun ideeën overbrengen. Met het 
resultaat - de tekeningen- kan je nadien de 
klimaatplannen van de gemeente illustreren.

3. Beschrijving

Inwoners worden op een publieke plaats ge-
vraagd naar welke beelden bij hen opkomen 
als ze aan het klimaat denken. Dat gebeurt 
met gerichte vragen (zie ook het vragenblad 
op Alfresco):

>  Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? 
(Enkele voorbeeldvragen. Stel, we hebben 
geen olie meer: hoe zullen we naar school 
gaan? Hoe zullen we ons verwarmen?  
Hoe werken we? Is er meer groen in  
jouw ideale wereld of net niet?)

>  Welke acties kan ik ondernemen  
om hier toe bij te dragen?

>  Welke acties kunnen we samen nemen?

Een (professionele) tekenaar zet de informatie 
om in tekeningen.

De tekeningen worden ter plaatse opgehan-
gen als inspiratie en trigger voor voorbijgan-
gers. Nadien kunnen ze uitgestald worden in 
de bibliotheek de inkomhal van het gemeen-
tehuis of een andere toegankelijke plaats.

4. Logistiek

De beste locatie is een publieke ruimte met 
veel voorbijgangers, zoals een braderie, 
markt, wereldfeest ...

Werk met de dienst cultuur samen om een 
geschikte tekenaar te vinden. Wellicht zijn 
er contacten met een lokale kunstacademie, 
tekenschool, cartoonisten? Misschien heeft 
iemand van het gemeentepersoneel teken-
talent?

Je kan ook een algemene oproep verspreiden 
onder de leden van de tekenschool of naar 
gekende cartoonisten. Stel dan een beloning 
voor: het werk wordt gepubliceerd, naamsbe-
kendheid, een fair trade pakket ...

5. Stappenplan en communicatie

AANKONDIGING

Kondig de actie aan in de gemeentelijke  
infokrant, via de website, nieuwsbrief, sociale 
media en andere kanalen. Gebruik toeganke-
lijke taal.

Een voorbeeld: “Heb jij een idee voor minder 
CO2? Hoe ziet onze gemeente eruit in 2040? 
Laat je fantasie de vrije loop en vertel het 

ons tijdens (aan te vullen). Onze tekenaar zet 
jouw ideeën om in leuke beelden.”

GOEDE COMMUNICATIE

Vertel duidelijk aan de voorbijgangers wat er 
met de tekeningen zal gebeuren. Vraag hen 
of ze op de hoogte willen blijven en noteer 
hun naam en e-mailadres. Zo heb je meteen 
een lijstje van geïnteresseerde inwoners voor 
een volgend participatiemoment.

VALKUIL 1 

De voorbijgangers zijn niet geïnteresseerd 
of wandelen zomaar voorbij. Oplossing: in-
trigeer hen met wervende beelden en dui-
delijke stellingen. ‘Hoe zie jij jouw gemeente 
in 2040? Laat het ons weten.’ Gebruik de 
al gemaakte beelden als trigger. Maak des-
noods zelf het eerste beeld.

VALKUIL 2 

De vragen die je stelt zijn niet helder. Het is 
de inwoners niet duidelijk wat de bedoeling 
is. Oplossing: Maak gebruik van op voor-
hand opgestelde interviewbladen. Deze 
geeft het gesprek structuur en dienen ach-
teraf als input voor het verslag. Je vindt deze 
bladen op Alfresco.

Mensen aanspreken in de publieke 
ruimte vergt wat sociale vaardighe-
den. Je kan altijd beroep doen op een 
collega met een extraverte en open 
persoonlijkheid.
Waar vind je een goede en betaalbare 
tekenaar? Kijk onder het onderwerp 
‘logistiek’.

TIP
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6. Variant

Je kan de tekentafel integreren in een ander 
participatiemoment. Zo kunnen de gemaakte 
tekeningen als ‘kapstok’ dienen voor de dis-
cussies. Bijvoorbeeld tijdens een klimaatcafé. 
Je kan de deelnemers zelfs vragen om als on-
derdeel van een activiteit hun ideeën zelf te 
tekenen.

7.  Interessante voorbeelden, 
info en links

Onder meer in Diest en Pepingen vonden te-
kentafels plaats. Telkens tijdens een bestaand 
publieksevenement. In Diest ging het om de 
braderie, in Pepingen om de jaarlijkse inhul-
diging van het geboortebos. Neem een kijkje 
op Alfresco. 

8. Resultaat en de volgende stap

Ook inwoners met weinig affiniteit met het 
klimaatthema krijgen informatie dankzij de 
tekentafel. De beelden die deze methodiek 
oplevert zijn geschikt om de communicatie 
rond het klimaatbeleid te illustreren.

De ideeën en tips die dit tekenmoment ople-
veren, geven input voor het klimaatactieplan. 
Als legitimatie van geplande acties of als 
nieuwe inzichten.

Hou de deelnemers op de hoogte van wat er 
met de tekeningen en ideeën gebeurt. Mis-
schien kan je enkele bijzonder geëngageerde 
deelnemers betrekken bij de uitvoering van 
de acties?

ELLEN LENS    
duurzaamheidsambtenaar Diest

Onze kunstenaar 
maakte een groot 
schilderij tijdens 
de braderie. Het 
kunstwerk lokte 
de aandacht van 
heel wat nieuws-
gierige en toevalli-
ge voorbijgangers. 
Een ideale manier 
om jong en oud te 
betrekken bij het 
thema klimaat.
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3.4.  HET KLIMAATLABO

1. Bedoeling

Het klimaatlabo verzamelt innoverende idee-
en en maatregelen die bijdragen aan de op-
maak en de uitvoering van het klimaatactie-
plan. Het geeft antwoord op vragen als: ‘Wie 
kan welke acties uitvoeren? En hoe kan de 
gemeente ze ondersteunen?’

Het betrekt inwoners en belanghebbenden 
bij het klimaatactieplan. Zo vergroot de kwa-
liteit en de steun ervoor. Hoe meer steun, hoe 
gemakkelijker het plan kan uitgevoerd wor-
den.

2. Kenmerken

Het klimaatlabo kan ‘losstaand’ georgani-
seerd worden of tijdens een bestaand eve-
nement of overleg. De methodiek helpt om 
relatief grote groepen van mensen in korte 
tijd van gedachten te laten wisselen over de 
klimaatproblematiek en het gemeentelijk kli-
maatbeleid. Het geeft hen meteen ook de 
kans om betrokken te worden bij de opmaak 
en uitvoering van een klimaatactieplan. Je 
creëert er een draagvlak mee, je informeert 
mensen en je krijgt zelf input voor het ge-
meentelijk klimaatbeleid.

VALKUIL Enkele inwoners kunnen de 
discussie tijdens het klimaatlabo domi-
neren om hun persoonlijke klachten 
aan te kaarten. 

MOGELIJKE OPLOSSINGEN:

>  Laat hen kort aan het woord en 
probeer hun klacht om te zetten in 
een constructieve vraag. Stel hen de 
vraag: “Wat is de oorzaak van de 
situatie? Wat moet er volgens jou 
gebeuren?”

>  Verwijs naar een ideeënbox of geef 
hen een invulformulier (zie 4.1.). 
Wees kordaat als de situatie te lang 
duurt: “Graag had ik iedereen aan 
het woord gelaten, we noteren uw 
opmerkingen en gaan verder …”.

>  Installeer een hoera- en een klaag-
muur. Voor de brainstormsessie 
vraag je de deelnemers positieve 
dingen van het klimaatbeleid in de 
gemeente te noteren. En ook de ne-
gatieve dingen. Die notities hangen 
ze aan de hoera- en de klaagmuur, 
dat zijn twee aparte plaatsen op 
een wand. Tijdens de pauze of na 
afloop kan je deze opmerkingen 
samenvatten en terugkoppelen met 
de groep.
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3. Beschrijving

Het klimaatlabo is een participatieve work-
shop, een bijeenkomst waar mensen in open 
dialoog aan deelnemen. De deelnemers gaan 
op zoek naar acties en maatregelen die bij-
dragen aan de opmaak of de uitvoering van 
het klimaatactieplan. De begeleiders nemen 
een neutrale en helpende rol aan.

Een klimaatlabo bestaat uit:

>  3 fasen: opstarten, verdiepen en afronden.

>  De combinatie van divergeren (veel ideeën 
uit zo veel mogelijk invalshoeken) en 
convergeren (selecteren van de haalbare 
ideeën).

>  Een afwisseling van redeneren, luisteren, 
zien, zitten en bewegen.

THEMA’S

Welk thema je kiest, hangt af van het eve-
nement. Tijdens een infodag over duurzaam 
wonen is het logisch dat het klimaatlabo over 
dat thema gaat. De belangrijkste thema’s in 
het klimaatverhaal zijn wonen en bouwen 
en mobiliteit. Andere mogelijke thema’s zijn 
ruimtelijke ordening, hernieuwbare energie, 
landbouw, natuur, consumptie en voeding.

Organiseer voor elk thema minstens één ge-
sprekstafel. Elke tafel telt een begeleider en 
maximum 8 deelnemers. De bedoeling is om 
in dialoog informatie uit te wisselen.

DE BEGELEIDER

De begeleider stuurt en stoffeert het gesprek. 
Heeft de gemeente een werkgroep rond 
energie? Dan kan je de begeleiders hieruit 
rekruteren. 

De begeleider:

>  Zorgt voor het goede verloop.

>  Helpt deelnemers.

>  Geeft achtergrondinformatie en  
schetst het kader.

>  Modereert de workshop.

>  Bewaakt de tijd.

>  Legt met aantekeningen op een groot 
werkblad het verloop van het gesprek  
vast. Zo ontstaan er grote mindmaps.

>  Verzorgt de verslaggeving nadien. 

De deelnemer

Wat verwacht je van de deelnemers?

>  Ze hebben interesse, kennis en zoveel 
mogelijk ervaring met het thema.

>  Ze denken mee over de uitdagingen  
en oplossingen.

>  Ze koppelen de relevante informatie  
terug met de achterban die ze  
vertegenwoordigen.

Voor de begeleiders: neem de tijd, 
luister, het gesprek moet geen be-
slissing opleveren, verzet je niet 
tegen een mening, fixeer je niet op 
oplossingen en maak ruimte voor 
nieuw denken. Stel open vragen, geen 
ja-neevraag. Een goede vraag hoeft niet 
altijd meteen tot actie aanzetten of naar 
een oplossing voor een probleem lei-
den. Ze moet vooral uitnodigen om op 
onderzoek te gaan, om na te denken.

TIP

4. Logistiek

Zoek eerst een locatie. Komt er een evene-
ment aan waar je een klimaatlabo kan orga-
niseren? Voorzie voldoende tijd, een klimaat-
labo duurt ongeveer 2,5 uur. Zorg voor een 
aangenaam kader.

Ontvangst:

>  Deelnemerslijst

>  Kaartjes voor de groepsverdeling

>  Deelnemersmap

>  Naamkaartjes 

Groepsgedeelte:

>  Stoelen

>  Beamer en scherm

>  Laptop

Gesprekstafels:

>  Tafels en stoelen (max. 8 personen  
per werktafel). Elke tafel heeft een groot  
werkblad, stiften en individuele deelne-
mersbladen per thema.

>  Stiften, pennen, potloden, post-its

>  Werkbladen: 4 per thema,  
afgeprint op A1-formaat

>  Deelnemersbladen: per thema,  
afgeprint op A4-formaat

Stellingenmuur:

>  Stellingen uitgeprint op A3 en ophangen 
(kijk op Alfresco voor voorbeelden)

>  Stickertjes in drie kleuren  
(rood, oranje, groen)

Communicatiemateriaal:

>  Een contactenlijst aan de hand van de 
maatschappelijke vijfhoek (overheden, 
kennisinstellingen, bedrijven, maatschap-

pelijke organisaties en intermediairen als 
adviesbureaus, projectorganisaties …)

>  Een wervende uitnodiging

>  Online inschrijvingsformulier

5. Stappenplan en communicatie

HET STAPPENPLAN

1 | Ontvangst (15 min) 

Elke deelnemer kiest één cartoon, op de ach-
terzijde staat 1, 2 of 3. Dit cijfer bepaalt welk 
thema ze voor de pauze zullen behandelen, 
na de pauze kunnen ze zelf kiezen.

2 | Inleiding (15 min) 

De bevoegde ambtenaar zorgt voor een in-
houdelijke toelichting. Waarom tekende de 
gemeente het Burgemeestersconvenant? Wat 
zijn de resultaten van de nulmeting? Wat zijn 
de gevolgen van de huidige CO2-uitstoot? 
Wat is de bedoeling van een klimaatlabo?

3 |  Brainstormsessie 1:  
drie gesprekstafels (45 min.)

De deelnemers brainstormen over nieuwe 
engagementen die hun organisatie kan opne-
men om de klimaatambitie van de gemeente 
te helpen realiseren. De begeleider legt enke-
le richtvragen voor: 

>  Wat wil jouw organisatie doen op vlak van 
energie, mobiliteit of consumptie in de 
gemeente? Morgen, in 2030 en 2050? 

>  Wat verhindert je om dit te doen? Wat zijn 
de drempels?

>  Wat is er nodig om deze drempels weg 
te nemen? Wat moet er gebeuren om dit 
engagement waar te maken?

>  Wie speelt hierbij een rol?
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4 | Pauze (15 min)

5 |  Brainstormsessie 2:  
drie gesprekstafels (45 min). 

6 | Conclusies (15 min)

7 | Napraten met een drankje (15 min)

DOORLOPEND | Stellingmuur

Een tiental stellingen hangen goed zichtbaar 
op een wand. De deelnemers worden uitge-
nodigd om hun voorkeur te  uiten met drie 
stickers: rood (helemaal niet mee eens), oran-
je (niet zeker), groen (helemaal mee eens).

DE COMMUNICATIE

Doe een open oproep aan potentiële deelne-
mers.

>  Via de verschillende adviesraden, e-zine, 
digitale nieuwsbrieven en via brief en 
e-mail naar alle raden en verenigingen.

>  Met flyers op publieksevenementen.

>  Met affiches in scholen, bibliotheek, 
sporthal, kringwinkel, cultureel centrum, 
bakker, kapper, krantenwinkel …

>  Gebruik het intranet om het gemeente- 
personeel te bereiken.

>  Contacteer de lokale pers. Maak een  
persbericht over het klimaatlabo en doe er 
een oproep in aan potentiële deelnemers. 

>  Maak een online inschrijvingsformulier.  
De link verspreid je via elke vorm van  
digitale communicatie.

Verstuur een gerichte mailing naar sleutelfi-
guren die je zeker rond de tafel wil hebben. 
Of contacteer hen telefonisch.

Gebruik een vast campagnebeeld dat opduikt 
in alle communicatie rond de klimaatambi-

ties. Dat helpt ook om geplande initiatieven 
en acties in de passen in het groter geheel. 
Maak een klimaatbanner van dat beeld, dat 
kan je gebruiken op elk participatiemoment.

7.  Interessante voorbeelden, 
info en links

Enkele gemeenten werkten elk hun variant uit
van het klimaatlabo. Sint-Pieters-Leeuw en 
Liedekerke organiseerden hun eigen vari-
ant van het klimaatlabo. Een stellingenmuur 
moest deelnemers in Sint-Pieters-Leeuw in-
spireren.

8. Resultaat en de volgende stap

Een geslaagd klimaatlabo bereikt drie doel-
stellingen:

>  De deelnemers zijn geïnformeerd over de 
klimaatambities van de gemeente. 

>  De aanwezigen geven actief input voor  
het klimaatactieplan. 

>  De aanwezigen zijn geïnspireerd en gaan 
aan de slag om mee acties uit te voeren.

Hou na het klimaatlabo de deelnemers op de 
hoogte van verdere ontwikkelingen. Je kan 
hen eventueel betrekken bij de uitvoering 
van de klimaatacties. Op het deelnemersblad 
konden ze aangeven of ze daarvoor interesse 
hadden.
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De provincie Vlaams-Brabant levert 
een handige communicatieset aan 
met een banner, metrokaarten, ver-
keersbordstickers, affiches …

TIP

Placemat Beersel

Klimaatlabo Sint-Pieters-Leeuw



MEER INFO?

MEER INFO

Provincie Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu

Provincieplein 1 - 3010 Leuven 
016 26 72 44 - klimaatneutraal@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke

Tie Roefs
Gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid
016-26 70 52 - tie.roefs@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal

 @KlimaatProvVlBr

 www.facebook.com/vlaamsbrabantklimaatneutraal

Het Burgemeesters-

convenant

Uw instrument voor een 

beter en duurzaam klimaat Draaiboek

voor de opmaak en uitvoering van  

een gemeentelijk klimaatplan

burgemeestersconvenant

V.U
: Provincie V

laam
s-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

DIEN JE KLIMAATPROJECT IN  
EN VERDIEN HET TERUG!

Subsidie voor  
duurzame 
milieu- en 
klimaatprojecten

MEER INFO

Dienst leefmilieu

Gunter De Ryck
Provincieplein 1 - 3010 Leuven

Tel. 016-26 72 38
subsidiesklimaat@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke

Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid
016-26 70 52

kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal
 @KlimaatProvVlBr

 www.facebook.com/vlaamsbrabantklimaatneutraal
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1    Maak van jouw organisatie een klimaatorganisatie

Maak van jouw  
organisatie een  
kliMaatorganisatie!

kliMaat
neutraal

1    Maak van jouw organisatie een klimaatorganisatie

MAAK VAN 
JOUW BEDRIJF 
EEN KLIMAAT-
BEDRIJF

KLIMAAT
NEUTRAAL

KLIMAAT
NEUTRAAL

DRAAIBOEK VOOR EEN  
PARTICIPATIEF KLIMAAT- 
BELEID IN JOUW GEMEENTE

Eerder verschenen nuttige publicaties, te verkrijgen of 
te downloaden op www.vlaamsbrabant.be 
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