
Duurzaamheid in de praktijk? Ontdek de mogelijkheden! 

Dit is een tool om met uw collega’s het gesprek aan te gaan over duurzaamheidsacties. 

Het werkt als volgt: 

 Breng een groep collega’s samen rond tafel 

 Knip de onderstaande strookjes uit en verdeel deze over de tafel 

 Vraag aan je collega’s om te bekijken welke acties interessant zijn om in de 

organisatie in te zetten: deze clusteren ze 

 Vraag hen ook welke dingen ze niet haalbaar vinden, die leggen ze aan de andere 

kant 

 Héél belangrijk: vraag waarom ze al dan niet voor een bepaalde actie kiezen 

 Kies nadien één of twee acties uit (stemmen!) 

 Maak concrete afspraken wie deze actie op zich zal nemen en hoe je dat precies 

gaat organiseren. 

We wensen jullie een goed gesprek en veel inspiratie toe! 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wakker de competitiezin aan 

Opzetten van interne duurzaamheidscompetities of wedstrijden met reële of 

symbolische prijzen;  

Bvb: meest duurzame personeelslid van de maand, meest papierloze collega, … 

               

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Serveer een duurzame maaltijd 

Eén keer per week / maand samen koken / eten met focus op duurzame producten 

(lokaal, seizoensgebonden, biologisch, …).  

 Eventueel gekoppeld aan gemeenschappelijk marktbezoek, abo op duurzaam 

groentepakket, …  

 Eventueel beurtsysteem waarbij telkens andere collega recept kiest/uitwerkt en 

collega’s inspireert…  

 Eventueel gekoppeld aan informatieverspreiding over voedings-/bewegingsdriehoek, 

duurzame voedingsproductie en –consumptie… 

 

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maak duurzaamheid zichtbaar op de werkvloer 

Posters, folders, pins (bijvoorbeeld over SDG’s of ludieke zelfgemaakte met ecotips) 

verspreiden die collega’s kunnen ophangen of opspelden als 

duurzaamheidsambassadeur. 

                   -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Doe mee met een bredere actie 

Collega’s motiveren om als organisatie mee te doen aan bredere acties zoals ‘Dikke 

truiendag’, ‘Dagen zonder vlees’, ‘Vrijdag veggiedag’, ‘Bioweek’, ‘Week van de geestelijke 

gezondheid’…  

 Of verzin zelf (ludieke) acties: ‘Vrijdag trappendag’, jaarlijkse ‘week van de 

duurzaamheid’, …  

 Geef wat meer gewicht aan de acties door bijvoorbeeld samen zelf de trui te breien 

die op ‘Dikke Truiendag’ gedragen zal worden. 

                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deel tips en informatie met elkaar 

Richt een interne ecohoek of (bredere) duurzaamheidshoek in waar iedereen relevante 

items/artikels/tips/tricks over (ecologische) duurzaamheid kan posten, waar een 

ideeënbus staat met suggesties voor een meer duurzame organisatie, met plaats voor ‘ik 

doe weg – wie wil’ berichtjes, een boekenruilkast, … 

      

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Promoot duurzame mobiliteit 

Promoten van duurzame mobiliteitskeuzes voor woon-werkverkeer en werk 

gerelateerde verplaatsingen: STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, 

Personenwagen) en deelsystemen: carpoolen, Bluebike, Cambio, … 

 Organisatie inschrijven op  https://www.biketowork.be/ 

              

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kweek je eigen groente / Tuinier 

Samen planten of groenten kweken en verzorgen.  

Bvb: aanleg van collectieve vierkante meter tuintjes, een onbenut of verloren stukje 

groen bij je werk in cultuur brengen, … 

Doe aan guerilla gardening: wildplanten, planten en zaaien in de publieke ruimte, … 

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.biketowork.be/


Ga samen bewegen 

Organiseer gezamenlijke sport- of beweegmomenten om het lichamelijk en psychisch 

welbevinden te stimuleren (bvb: joggen, yoga, relaxatieoefeningen, muurklimmen, 

boksen, …).  

 Neem deel aan bredere bewegingscampagnes. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Steek een handje toe 

Doe minstens een keer per jaar – bij wijze van teambuilding – een sociaal relevante 

activiteit: vrijwilligerswerk in zorg- of sociale sector, meehelpen in maatwerkatelier, … 

 Neem deel aan de ‘Internationale dag van het vrijwilligerswerk’ 

 Haal een jonge vrijwilliger in huis tijdens YOUCA, Youth for Change and Action – de 

vroeger Zuiddag 

 

                  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Help mensen re-integreren via een speciale stage 

Maak van je organisatie een ‘veilige’ werkplek waar laaggeschoolden, psychisch 

kwetsbare mensen, vluchtelingen/nieuwkomers, ex-gedetineerden … aan de slag kunnen 

gaan en kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en (re)integratie in de maatschappij.  

 Zorg voor een betrokkenheid tussen hen en het personeel. 

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bouw een netwerk uit 

Zoek als organisatie aansluiting bij lokale duurzaamheidsactoren en –initiatieven 

waardoor de scope van jullie eigen duurzaamheidswerking breder (en dus ook 

relevanter) wordt.  

Bvb: aansluiting bij de Greentrack-netwerken, LeuvenKlimaatneutraal2030, … 

   

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Neem de SDG’s onder de loep 

Doe een interne organisatiebrede SDG-oefening. Detecteer, sterktes, zwaktes, blinde 

vlekken en stel op basis hiervan een actieplan/strategie op. Probeer dit zoveel mogelijk 

te verankeren in de reguliere beleidsplanning. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vertaal de SDG’s naar de dagelijkse acties 

Stimuleer je collega’s om de SDG’s op te nemen in hun dagdagelijkse werking en om 

hierover te communiceren naar de collega’s en andere stakeholders. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Bereken je persoonlijke voetafdruk 

Maak de milieukost van iedere werknemer zichtbaar via specifieke eco-calculatoren en -

scans en dit voor specifieke (werk)domeinen. Daag hen uit om die kost te verkleinen. Leg 

in overleg een streefdoel vast.       

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Droom samen over een duurzame toekomst 

Organiseer droomsessies waarbij collega’s kunnen aangeven hoe zij de toekomst van 

jullie organisatie zien op het vlak van duurzaamheid en hoe ze die toekomst denken te 

realiseren of mee vorm te geven.  Ga als organisatie met deze input aan de slag.    

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



Discussieer bij een filmsessie 

Organiseer maandelijks – tijdens de middag – een filmsessie waarbij telkens een andere 

collega een film of documentaire kiest met een link naar een specifieke 

duurzaamheidsproblematiek. Vraag hem/haar om de film/docu kort in te leiden: waar 

gaat het over, waarom heeft hij/zij die film gekozen… Praat na de film nog even na over 

hetgeen jullie te zien krijgen. Koppel zo mogelijk terug naar de eigen organisatie.

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wordt duurzaamheidshub 

Overstijg jezelf als erfgoedinstelling of –organisatie stricto sensu en vervel tot 

duurzaamheidshub. 

 Vergroen / verduurzaam je eigen werking maximaal  

 Zet je collectie in om te sensibiliseren rond duurzaamheidsthema’s 

 Wordt een lokaal infopunt voor alles wat met duurzame ontwikkeling te maken heeft 

 Organiseer repair café’s, fietsherstelmomenten, boek of kledingswaps, … 

 Wordt een locatie waar duurzame voedselpaketten opgehaald kunnen worden (bvb: 

Buurderij – Boeren & Buren, …) 

 Laat taalklassen voor nieuwkomers doorgaan in je gebouwen 

 Zet in op welzijn: organiseer yoga, meditatie, stiltemomenten, … 

 … 

                                                


