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3.

Act4Change streeft naar een 
rimpeleffect van duurzame 
veranderingen, die starten 
bij de deelnemers van het 
project en zo ook veel 
andere mensen bereiken

Sinds 2011 is Act4Change een voortrekker op 
vlak van duurzaamheidseducatie bij jongeren. De 
organisatie bereikte met haar trainingen tot voor kort 
vooral mensen uit eigen land, die de nood voelen om 
een concrete duurzame impact te creëren. Door de 
jaren heen groeide de ambitie om een internationaal 
netwerk uit te bouwen waarbinnen jongeren uit heel 
Europa hun duurzaamheidscompetenties kunnen 
ontwikkelen. Dit leidde tot het project ‘Education 
for Sustainable Futures’, een samenwerking met 
het internationale opleidingscentrum ULEX.

Act4Change – KA104 – Duurzaamheidseducatie
Contactpersoon: Marijke Doms
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Rimpeleffect

Sinds 2019 worden elk jaar 
meer dan twintig jongeren 
‘afgevaardigd’ naar Spanje, 
met uitzondering van de 
‘coronajaren'. Ze volgen er 
trainingen over veerkracht 
en duurzaam leiderschap van 
ULEX. Wanneer ze terugkomen 
in België, engageren ze zich 
om de opgedane kennis en 
vaardigheden te verspreiden 
in hun eigen omgeving. Dat 
kan op verschillende manieren: 
workshops of sessies 
organiseren rond een thema, 
nieuwe vergadertechnieken 
of beslissingsstructuren 
implementeren in hun eigen 
organisatie, verhalen delen 
via blogs of persoonlijke 
ontmoetingen...

“Op die manier streven 
Act4Change en ULEX 
naar een rimpeleffect van 
veranderingen, die starten 
bij de deelnemers maar al 
snel heel wat andere mensen 
bereiken. Om de deelnemers 
te ondersteunen, hebben we 
een lerend netwerk opgestart 
van ULEX-alumni. Zij komen 
twee keer per jaar samen om 
ervaringen uit te wisselen en 
elkaar te versterken op hun 
pad naar duurzame impact”, 
aldus Marijke Doms, Change 
Facilitator bij Act4Change.

13



Zaadje planten
“Met dit trainingsprogramma hopen we een zaadje te planten bij de 
jongeren, dat hen de moed en de vaardigheden geeft om hun ambities 
rond maatschappelijke verduurzaming waar te maken”, vertelt Marijke 
Doms. Ook de eigen vrijwilligers worden gestimuleerd om deel te nemen, 
met als doel de eigen organisatie te versterken en de leerinhouden van 
het project als organisatie zelf te implementeren en te verspreiden.

De deelnemers zijn positief over hun deelname 
aan het project. Marijke Doms: “De meesten 
beschouwen het als een transformatieve ervaring 
die hen helpt om hun kennis en vaardigheden 
uit te diepen. Het succes hangt ook af van de 
attitude van de deelnemer. De sessies gaan 
door in afgelegen stiltegebieden in de Spaanse 
Pyreneeën. De accomodaties zijn ‘basic’ ingericht 
met beperkte technologische faciliteiten zoals 
wifi. De deelnemers leven er één of twee weken 
samen met een zeer diverse groep mensen uit 
gans Europa. Bovendien worden ze uitgedaagd 
om tijdens de sessies de grenzen van hun 
persoonlijke comfortzone op te zoeken. Daar 
valt namelijk de grootste leerwinst te halen . 
Dit is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend, het 
vraagt een open houding en vertrouwen in het 
proces. Act4Change bespreekt dit aspect wel 
op voorhand met de deelnemers en maakt ook 
altijd een inschatting of ze voldoende matchen 
met het initiatief. Toch gebeurt het soms 
dat de verwachtingen van de deelnemer niet 
overeenstemmen met de realiteit van de cursus. 
Jammer, maar dit soort ‘trial en error’ hoort erbij.”
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Jeugd wapenen voor de toekomst
Act4Change is rotsvast overtuigd van het belang 
van duurzaamheidseducatie en de versterking van 
duurzaamheidscompetenties zoals kritisch denken, creativiteit, 
emotionele intelligentie of toekomstdenken. “Die competenties zijn 
doorslaggevend om systeemcrisissen zoals het klimaat, plastic soep 
en de uitputting van grondstoffen aan te pakken. We hopen dat 
de duurzaamheidscompetenties en inhoudelijke kennis over milieu-
uitdagingen een centrale plaats krijgen in het curriculum van alle partners 
in het nationale en internationale onderwijsveld. Het gaat om onze 
toekomst, en welke taak heeft onderwijs anders dan de jeugd wapenen 
voor de toekomst?” aldus Marijke Doms.

Naast ecologische duurzaamheid 
draagt Act4Change de andere 
pijlers van het Erasmus+ programma 
hoog in het vaandel. Zo streeft de 
organisatie actief naar een sociaal 
inclusieve werking. “We merken dat 
onze boodschappen en projecten 

sneller aanslaan bij een hoogopgeleid en veeleer vrouwelijk publiek. Met 
gerichte wervingsstrategieën mikken we op een verbreding van onze 
deelnemersgroep op vlak van gender, socio-economische achtergrond en 
taal”, vertelt Marijke Doms hierover. In het uitbouwen van een nationaal 
en internationaal netwerk van jonge veranderaars gaan face-to-face 
interacties en digitalisering hand in hand. ULEX ontwikkelde bijvoorbeeld 
een online tool waarmee (ex-)deelnemers met elkaar in contact blijven en 
kennis uitwisselen. “Aan democratische participatie hechten we tot slot 
ook veel belang. Buiten dit project werken we regelmatig samen met de 
Vlaamse Jeugdraad of de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 
om de democratische positie van jongeren te versterken. We willen dat de 
stem van de jongeren meer gehoord wordt in de duurzaamheidskwestie 
en dat ze een evenwaardige plek rond de tafel krijgen.”

“We willen dat de stem van de 
jongeren meer gehoord wordt 
in de duurzaamheidskwestie 
en dat ze een evenwaardige 
plek rond de tafel krijgen.”

 — MARIJKE DOMS, CHANGE 
FACILITATOR BIJ ACT4CHANGE
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