
 

 

 

 

 

Verbreden van het engagement voor het klimaat 

Steun voor verbindende en inclusieve projecten rond het klimaat 
Oproep 2020 

 

Doelstelling 

Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting organisaties aanmoedigen om verbindende en 

inclusieve initiatieven te ontwikkelen om zo nieuwe doelgroepen te betrekken bij gesprekken voor het 

klimaat.  

 

 

Engagerend, verbindend en inclusief?  

Al decennia proberen organisaties, overheden, wetenschappers, etc. burgers te stimuleren om zich 

mee in te zetten in de strijd tegen klimaatopwarming. Het engageren van burgers is echter niet 

evident. Het klimaatvraagstuk is complex, lijkt voor velen ver-van-ons-bed of iets waar je als individu 

geen impact op hebt. Het communiceren van wetenschappelijke, ingewikkelde informatie, of van 

onheilspellende beelden (denk aan afbrokkelende ijskappen en verhongerende ijsberen) lijkt burgers 

onvoldoende te raken, of aan te zetten tot actie. Soms werken dergelijke technieken zelfs 

ontmoedigend omdat ze inspelen op angst en een probleem in een verre, sombere toekomst, of 

omdat ze een gevoel van onvermogen creëren bij het individu om zelf iets te kunnen veranderen. 

Daarnaast zijn de mensen die communiceren over klimaat zich niet altijd bewust van hun eigen 

referentiekaders, van de  taal die ze hanteren wanneer ze burgers proberen te engageren voor het 

klimaat én van het feit dat deze kaders en taal kunnen verschillen van die van de burgers die ze 

trachten te bereiken.  

Effectieve engagerende methodieken zetten daarom in op het connecteren met de waarden en 

identiteiten van verschillende doelgroepen. Het is daarbij belangrijk om een aantal zaken te begrijpen: 

Vanuit welk referentiekader kijken individuen en gemeenschappen naar de wereld? Welk taalregister 

hanteren ze? Waarmee voelen ze zich verbonden? Hoe ervaren zij de risico’s gelinkt aan 

klimaatsveranderingen? Hoe ziet hun leefwereld eruit en hoe speelt klimaat daar een rol? Hoe 
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beschouwen zij hun eigen mogelijkheden om acties te ondernemen? Verbindende communicatie 

vertrekt met andere woorden vanuit gelijkwaardigheid en oordeelt niet, maar zoekt naar 

gemeenschappelijke grond: waar zitten de gedeelde noden, belangen en bezorgdheden? Deze 

positieve manier van communiceren is een voedingsbodem voor duurzame samenwerking.  Het 

spreekt van zelf dat verbindende taal ook feitelijk correct moet zijn.  

Op een effectieve manier werken rond klimaatsverandering, vergt ook het betrekken van mensen uit 

alle geledingen van de samenleving. Een inclusieve aanpak heeft niet zozeer aandacht voor burgers die 

reeds op de barricades staan, maar ook en vooral  voor zij die:  

- doorgaans wat moeilijker te bereiken zijn; 

- niet dezelfde overtuiging delen; 

- zich onverschillig tonen t.o.v. de klimaatproblematiek; 

- zich ergeren aan bestaande klimaatacties; 

- zich (politiek-ideologisch) niet herkennen in het bestaande aanbod van klimaatorganisaties. 

Aandacht voor diversiteit in leeftijd,  politieke overtuiging, culturele achtergrond, woonomgeving (stad 

of platteland), socio-economische situatie, etc. is cruciaal indien we een breed engagement willen 

bewerkstellingen. Het luisteren naar ieders wereldbeeld en referentiekader en het helpen van mensen 

bij het vinden van hun eigen klimaatstem moet daarbij het uitgangspunt vormen.  

 

Waarvoor kan steun aangevraagd worden?  

Steun kan aangevraagd worden voor projecten die inzetten op het engageren van burgers voor het 

klimaat en dit op een verbindende manier. Projecten moeten met andere woorden op een 

verbindende manier inzetten op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, welke burgers kunnen 

aanzetten tot begrip of actie. Deze projecten kunnen bestaan uit het ontwikkelen van tools, 

instrumenten, methodieken, etc. die aansluiten bij de leefwereld van en ingezet kunnen worden bij 

bepaalde doelgroepen. We denken bijvoorbeeld aan klimaatfresco’s, serious games, spelmethodes, 

klimaatstages, inleefverblijven, gespreksgroepen, animaties, etc.  

Projecten moeten daarnaast inzetten op het zoeken van verbinding met nieuwe, vaak moeilijker te 

bereiken, doelgroepen.  

Meer concreet kan steun aangevraagd worden voor vier types projecten:  

- De concrete ontwikkeling van nieuwe methoden, tools, … (wel steeds met oog op 

implementatie; louter onderzoek naar nieuwe methoden komt niet in aanmerking); 

- Het testen van nieuwe methoden en dissemineren van geleerde lessen; 

- Het implementeren, uitrollen en/of opschalen van nieuwe methoden; 

- Een combinatie van bovenstaande.  
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Wat zijn de selectiecriteria? 

- Het project heeft tot doel om een bepaalde doelgroep te betrekken bij de dialoog over of 

activiteiten voor het klimaat en dit door in te zetten op kennis, begrip en vaardigheden die 

aansluiten bij de leefwereld van de beoogde doelgroep.  

- Het project beoogt een doelgroep te bereiken die doorgaans moeilijker te bereiken is of die 

doorgaans niet expliciet als doelgroep geïdentificeerd wordt. 

- Het project ontwikkelt een nieuwe methode die verbinding zoekt met de leefwereld van de 

doelgroep die het beoogt te bereiken. Of het past een reeds ingeburgerde methode aan de 

leefwereld van de beoogde doelgroep aan. 

- Projecten die de nieuwe doelgroep betrekken bij de ontwikkeling, testen, en/of implementatie 

van het project, hebben een belangrijke streep voor bij de jury.  

 

Wat zijn de ontvankelijkheidscriteria? 

- Het project wordt online ingediend. 

- Het project richt zich op het thema van het klimaat. Verwante problematiekenkunnen worden 

aangekaart op voorwaarde dat de klimaatproblematiek als uitgangspunt wordt genomen. 

- Het project bereikt een nieuwe doelgroep / een doelgroep die doorgaans niet de focus vormt 

van klimaatinitiatieven en kan dit aantonen in het kandidaatsdossier.  

- Methodes/projecten die al ingeburgerd zijn in de organisatie komen niet in aanmerking, tenzij 

ze worden aangepast om verbinding te zoeken met nieuwe doelgroepen.  

- Het gaat om de implementatie van een initiatief in België in 2021.  

- Initiatieven die focussen op de commerciële exploitatie van ideeën, acties of producten, 

komen niet in aanmerking.  

- De indiener is bereid en om deel te nemen aan minstens één moment van ervaringsuitwisseling. 

 

Wie kan een dossier indienen? 

Alle organisaties zonder commercieel oogmerk (vzw’s, ngo’s, hogescholen, universiteiten, sociale 

ondernemers, sociale coöperaties, lokale overheden, …) die als doel hebben een verbindend, 

engagerend en inclusief project te ontwikkelen rond het klimaat gericht op burgers, buurtcomités, 

scholen, jeugdbewegingen, ledenbewegingen, etc. komen in aanmerking om een dossier in te dienen.  
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Wat biedt de Stichting? 

- Een financiële steun tussen € 10.000 en € 25.000  afhankelijk van de budgettaire behoeften. 

Voor deze oproep is een maximum budget van € 200.000 voor financiële ondersteuning 

beschikbaar. De  onafhankelijke jury mag het totale beschikbare budget gebruiken indien zij 

voldoende kwaliteitsprojecten kan selecteren. De jury kan ook beslissen om maar een gedeelte 

van de beschikbare steun toe te kennen. 

- Een ervaringsuitwisseling tussen de geselecteerde projecten in de vorm van een lerend 

netwerk. 

 

Kalender en praktische informatie 

- Uiterste datum indienen dossier: 16/11/2020 

- Bekendmaking van de resultaten: Januari 2021 

- U kunt enkel een projectvoorstel indienen door online een kandidaatsdossier in te vullen. Dit 

dossier vindt u terug op onze site www.kbs-frb.be. U kunt, indien u dat wenst, alvast het dossier 

opstarten en geleidelijk verder invullen. U moet evenwel definitief verzenden op 16/11/2020.   

- Heeft u nog vragen?  

o Voor algemene informatie (zoals praktische inlichtingen over het online indienen van 

een dossier) kunt u terecht op het telefoonnummer 070 233 065 of proj@kbs-frb.be. 

o Voor specifieke informatie over de inhoud van deze oproep, kunt u contact nemen met:  

▪ Nederlands: Dorien Baelden, T 02 549 02 55 of baelden.d@kbs-frb.be  

▪ Frans: Laurence Lambert, T 02 549 03 06 of lambert.l@kbs-frb.be  
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Koning Boudewijnstichting 

Samen werken aan een betere samenleving  

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die actief is op 

zowel lokaal, regionaal, federaal, Europees als internationaal niveau. We willen de 

maatschappij ten goede veranderen en investeren daarom in inspirerende projecten en 

individuen. In 2019 gaven de Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert 

€66.151.801 steun aan 345 individuen en 2.459 organisaties voor projecten rond armoede, 

gezondheid, ontwikkeling, maatschappelijk engagement, erfgoed … 

Verder organiseert de Stichting ook studiedagen, rondetafels en tentoonstellingen, deelt 

ervaringen en onderzoeksresultaten via (gratis) publicaties, gaat partnerschappen aan en 

stimuleert filantropie ‘via’ en niet ‘voor’ de Koning Boudewijnstichting. 

3.194 personen in onze stuurgroepen, begeleidingscomités, bestuurscomités en 

onafhankelijke jury’s, stellen hun expertise ter beschikking. Hun vrijwillige inzet zorgt voor 

kwalitatieve keuzes, onafhankelijkheid en pluralisme. 

De Stichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was. 

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun gewaardeerde steun. 

kbs-frb.be    Abonneer u op onze e-news   goededoelen.be 

Volg ons op Facebook  | Twitter | YouTube |  

Koning Boudewijnstichting, stichting van openbaar nut  

Brederodestraat 21, 1000 Brussel    info@kbs-frb.be  02-500 45 55 

Giften vanaf 40 euro op onze rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 geven 

aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag. 

 

http://www.kbs-frb.be/
http://www.goededoelen.be/
http://www.facebook.com/pages/Koning-Boudewijnstichting/183841191717055
https://twitter.com/#!/KBS_FRB
http://www.youtube.com/user/KBSFRBvideo

