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FUTURE FORWARD SUMMIT 2018 – EEN DUURZAAM 
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Betreft: Toelichting bij de beslissingen die werden genomen om de Future Forward Summit tot een duurzaam, 

CO2-neutraal evenement te maken 
Status: Definitief 
Datum: 17.12.18 

 

1 ALGEMEEN 
Op 17, 18 en 19 oktober 2018 organiseerden we, Team Ecocampus van het Departement Omgeving, de Future 
Forward Summit. De Future Forward Summit was een internationaal evenement over duurzaamheid in het 
hoger onderwijs. We wilden niet alleen praten over duurzaamheid maar het zelf ook in de praktijk brengen. 
Daarom kozen we ervoor om het evenement CO2-neutraal te organiseren. Dat betekent dat we heel wat acties 
ondernamen om onze CO2-equivalente emissies laag te houden en om de resterende CO2-equivalente emissies 
in te schatten en te compenseren. Hier vind je de acties die we ondernamen om het CO2-Neutral® label te 
behalen1 en de acties die we daarnaast ook uitvoerden om het evenement zo duurzaam mogelijk te organiseren. 
 
We geven je nog mee dat het evenement georganiseerd werd voor ± 175 bezoekers per dag (17 en 18 oktober) 
en naast het evenement nog verschillende randevenementen plaatsvonden op andere locaties, zoals de 
conference diner (Stripmuseum, 17 oktober 2018) en de uitstap doorheen Brussel (19 oktober 2018 – beperkte 
groep). Het volledige programma van het evenement vind je als bijlage ‘Website – Programme’. 
 
 

2 LOCATIE 
We zochten een gebouw in Brussel dat gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer, over zowel een 
grote plenaire zaal als verschillende kleine zalen beschikt en bij voorkeur ook zelf duurzaam is. Zo belandden we 
al snel bij het Herman Teirlinckgebouw (Havenlaan 88, 1000 Brussel). 
 
Het Herman Teirlinckgebouw was bij de (volledige) ingebruikname in september 2017 het grootste passief 
kantoorgebouw in Vlaanderen. Het gebouw heeft een E-peil van 23. Deze goede energetische prestaties worden 
o.a. gerealiseerd door een goede isolatie (K-peil 23), een optimaal gebruik van natuurlijk licht, 1.195 
zonnepanelen (±2.000m² of 285MWh/jaar) om zelf energie op te wekken en passieve, geothermische koeling 
en verwarming. De elektriciteit die het gebouw niet zelf opwekt, is groene elektriciteit2. Er werd niet alleen op 
energie-efficiëntie gelet. Ook o.a. bij de inrichting werd rekening gehouden met duurzaamheid, bv. door het 
gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen en een focus op hergebruik en refurbishment van meubilair. 
Het Facilitair Bedrijf voert het beheer van het Herman Teirlinckgebouw uit. Het Facilitair Bedrijf heeft voor de 
locatie een ISO 50001-certificaat en werkt aan een ISO 14001-certificaat.3 
 

                                                           
1 Zie https://www.co2logic.com/nl/het-co2-neutral%C2%AE-label 
2 De groene elektriciteit in het Herman Teirlinckgebouw voldoet aan de Europese norm EN 50160 en is opgewekt op basis van een brandstofmix die 
volledig bestaat uit hernieuwbare energiebronnen met uitzondering van biomassa 
3 Meer info: https://overheid.vlaanderen.be/facilitair-management/huisvesting/duurzaamheid-herman-teirlinckgebouw 

https://www.co2logic.com/nl/het-co2-neutral%C2%AE-label
https://overheid.vlaanderen.be/facilitair-management/huisvesting/duurzaamheid-herman-teirlinckgebouw
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Heel wat van onze buitenlandse bezoekers hadden een overnachtingsplaats in Brussel nodig. We maakten zelf 
geen reservaties of afspraken over het verblijf van onze buitenlandse gasten. Wel stelden we via de website en 
e-mails over de Future Forward Summit 9 ho(s)tels in de regio voor. Elk van die ho(s)tels beschikt over een Green 
Key label (http://www.groenesleutel.be/) en/of label voor Ecodynamische onderneming 
(https://leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/label-ecodynamische-onderneming). De ho(s)tels 
liggen op een wandelafstand van 24 tot 51 minuten van de evenementlocatie. We vermeldden de wandelafstand 
tot de evenementlocatie duidelijk op de website (zie bijlage ‘Website – Accomodation’). 
 
 

3 CATERING 
We maakten voor de catering gebruik van cateraars die aan de locatie verbonden waren. Op elke locatie is er 
immers ook een vaste catering voor werknemers en/of bezoekers. Door cateraars te gebruiken die vast op de 
locatie werken, konden de cateraars hun eigen infrastructuur gebruiken en de materialen en ingrediënten die 
ter plaatse al beschikbaar waren. Zo vermeden we onnodig transport en zorgden we ervoor dat overschotten 
gemakkelijker hergebruikt konden worden. 
 
De cateraars waarmee we werkten, zijn: 
− Het Facilitair Bedrijf (Herman Teirlinckgebouw – zie 3.1) 
− Les Frères Debekker Traiteur s.a. (vaste cateraar van het stripmuseum – zie 3.2) 
− Le Phare du Kanaal (lunch tijdens uitstap – zie 3.3) 
 
De meest essentiële keuzes die we voor de catering maakten, waren: 
− Volledig vegetarisch: zowel op het evenement als op de randevenementen 
− Zo veel mogelijk bio, Fair Trade, lokaal en seizoensgebonden4 
− Afvalarm 
Dit had op verschillende manieren een weerslag op het menu. 
 
 

3.1 CATERING IN HET HERMAN TEIRLINCKGEBOUW 

3.1.1 Permanent aanbod 

• Notenmix: bio cashew en bio walnoten, beschikbaar via herbruikbare kommetjes 
• Fruitmix: appelen en peren geteeld in België (seizoensgebonden fruit) 
• Chocolade (puur / melk): bio en Fair Trade, in 100g-verpakking in plaats van individueel verpakt 
 
 
3.1.2 Ontbijt 

Mix koffiekoeken, ter plaatse afgebakken, geserveerd in manden (herbruikbare bulkverpakking). 
 
 

                                                           
4 De keuze voor bio of Fair Trade heeft geen invloed op de CO2-equivalente emissies 

http://www.groenesleutel.be/
https://leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/label-ecodynamische-onderneming
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3.1.3 Middagpauze 

• Mix van (ter plaatse gemaakte5) vegetarische broodjes, gepresenteerd op plateaus of in manden (niet apart 
verpakt) en geserveerd op echte borden (herbruikbaar) 
We communiceerden duidelijk over de CO2-equivalente emissies van de aangeboden broodjes in 
vergelijking met niet-vegetarische alternatieven (zie bijlage ‘Communicatiemateriaal - CO2-besparing 
vegetarische broodjes’). Op die manier kaderden we onze keuze voor een vegetarisch evenement beter 
binnen het CO2-neutrale duurzaamheidsdoel van het evenement. 

• Groentenschotels, geserveerd op echte borden, voor wie bepaalde allergieën heeft of veganistisch is 
• 2 soepen geserveerd in herbruikbare soeptassen: 

− Woensdag: cressonsoep & wortel pastinaak en sinaas 
− Donderdag: champignonsoep & pompoensoep met pitten 

 
3.1.4 Receptie 

Op de receptie werden 4 hapjes aangeboden, allemaal uit het vuistje: 
• Een (echt) glaasje gevuld met guacamole en plattekaas 
• Bladerdeeghapjes: geitenkaas met siroop en geitenkaas met honing 
• Gefrituurde loempia 
• Een toastje met dadel 
 
Het Facilitair Bedrijf ging tot het uiterste om te garanderen dat de catering volledig vegetarisch was. Daarvoor 
raadpleegden ze ook de technische fiches van hun producten. Zo ontdekten zij dat één van de oorspronkelijk 
voorgestelde hapjes niet vegetarisch was. De voorgestelde kaasballetjes werden in het productproces in runder-
bouillon ondergedompeld. Het Facilitair Bedrijf schoof daarop een toastje met dadel naar voor als alternatief. 
 
 
3.1.5 Drank (ontbijt / koffiepauzes / middagmaaltijd / receptie) 

• Koffie met Fair Trade label 
• Thee met Fair Trade label en Rainforest Alliance label 
• Vers door het Facilitair Bedrijf geperst appelsiensap in kannen (geen drankkartons, PET … nodig) 
• Bruisend en plat leidingwater in kannen 
• Cava (enkel bij receptie): bio 
• Bieren (enkel bij receptie): 1 CO2-neutraal bier en 2 andere bieren, allemaal gebrouwen bij Beerstorming 

op ± 5km afstand van het Herman Teirlinckgebouw – Beerstorming leverde de bieren en bijhorende glazen 
met een elektrisch voertuig 

Ook voor de sprekers werd leidingwater in kannen voorzien in plaats van de standaard PET-flessen die het 
Facilitair Bedrijf normaal voor evenementen voorziet. 
 
Het Facilitair Bedrijf week met dit aanbod, op onze vraag, af van hun standaardaanbod: 
− Er werden geen frisdranken aangeboden bij de lunch (= standaard voorzien bij broodjesaanbod) of receptie 

(= standaard in receptieformule cava) omdat het Facilitair Bedrijf deze frisdranken enkel in PET-flessen kan 
aanbieden. Dit past niet bij het idee van een afvalarm evenement. 

− De bierkeuze is een afwijking op de formule cava uit het receptie-aanbod van het Facilitair Bedrijf. We kozen 
voor lokale bieren omdat we zo onze CO2-equivalente emissies laag houden en door het CO2-neutrale bier 
ook meteen de link naar een CO2-neutraal evenement konden leggen. 

                                                           
5 Voor grotere bestellingen doet het Facilitair Bedrijf vaak een beroep op de belegde broodjes van Grains Noirs. Het is moeilijk om voor de extra 
broodjes voldoende ruimte in de koeling te vinden. Voor dit evenement verzorgde het Facilitair Bedrijf toch zelf de bereiding van de broodjes, o.a. om 
een goede controle te hebben op de ingrediënten die gebruikt werden. We gaven immers aan CO2logic een benadering van het gewicht en de juiste 
samenstelling van elk ingrediënt en om een goede inschatting te kunnen maken van de CO2-equivalente emissies van de aangeboden broodjes. 
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− We vroegen het Facilitair Bedrijf ook om geen wijn te serveren (= standaard in receptieformule cava). De 
wijn in de standaard cavaformule is bio en de wijnen zijn afkomstig uit Europa (Spanje en Italië). Op zich 
passen de wijnen dus wel in een duurzaam evenement. Door geen wijnen aan te bieden wilden we echter 
de lokale bieren sterker in de verf zetten. 

Voor de dranken werden echte glazen, koffietassen en ondertassen en koffielepels gebruikt (hergebruik). De 
koffiemelk werd in een glazen flesje aangeboden en de suiker in een suikerstrooier om afval te beperken. 
Deze afspraken werden gemaakt vertrekkende van de vaste formules van het Facilitair Bedrijf, met name 
Koffiepauze ‘welkomstkoffie’ bij het ontbijt, Koffiepauze ‘standaard’ voor de lunch en de overige koffiepauzes 
en receptieformule ‘cava’ voor de receptie. 
 
 
3.1.6 Varia 

• Het Facilitair Bedrijf huurde ±750 herbruikbare linnen servetten. Daardoor moesten we geen 
eenmalige servetten gebruiken. De servetten werden gehuurd bij de firma die ook instaat voor het 
onderhoud van werkkledij en handdoeken voor de catering (MIDEX SAFETY NV, Roeselare). Levering 
en ophaling werden geïntegreerd in de wekelijks voorziene ronde. Daardoor was er geen apart 
transport nodig om de servetten te leveren en terug op te halen. 

• Het Facilitair Bedrijf zette zelf ook eigen, herbruikbare tafellakens in bij het evenement. 
• Op de verdieping voor de workshop staan warmedrankautomaten en dispensers voor (koud) plat en 

bruis(leiding)water. Bij die automaten staan ook kartonnen wegwerpbekers6. We vroegen aan het 
Facilitair Bedrijf om in de zalen voor de workshops glazen en tassen te voorzien voor de bezoekers en 
vroegen onze bezoekers ook om die glazen en tassen, in plaats van de wegwerpbekers, te gebruiken. 

• We verdeelden de bereide, overgebleven voedingswaren (broodjes, noten, fruit, chocolade en 
koffiekoeken) onder de deelnemers en collega’s. Een gedeelte van de overgebleven broodjes deelden 
we uit aan daklozen/vluchtelingen uit de buurt.7 Niet-bereide en meestal niet-eetbare resten 
(kaaskorsten, appelsienschillen …) werden bij het SWILL-afval8 verzameld en afgevoerd voor 
vergisting. 

 
 
3.1.7 Resultaat 

Door deze aanpak konden we het afval uit de catering tijdens het evenement beperken tot: 
− de eenmalige drankbekers op de vergaderverdiepingen – het gebruik ervan wordt wel beperkt door een 

aanbod van herbruikbare glazen en tassen in de workshopruimtes; 
− de gebruikte (nylon) theezakjes; 
− de verpakking rond de aangeboden chocoladerepen – we boden wel bewust geen individueel verpakte 

chocoladeblokjes aan; 
− de folies die over de manden en plateaus getrokken worden totdat het eten wordt geserveerd; 
− de bulkverpakkingen voor de voedingswaren en; 
− flessen zonder statiegeld en (kroon)kurken. 
 
De noten, chocolade en de cava waren biologisch. Koffie en thee waren afkomstig uit eerlijke handel. Van 
verschillende producten (bier, appels, peren) weten we zeker dat ze geproduceerd werden in en rond Brussel. 
Voor andere ingrediënten was de herkomst minder duidelijk omdat ze deel uitmaakten van een totaalproduct. 
 

                                                           
6 Bekers uit FSC-gecertificeerd karton met PLA-coating – De bekers werden op het moment van de Future Forward Summit nog niet apart verwerkt, het 
Facilitair Bedrijf bekeek op dat moment wel de mogelijkheden om ze te vervangen door tassen of ze te laten recycleren 
7 Het Facilitair Bedrijf kan zelf niet instaan voor de herverdeling van de overschotten. Doordat de broodjes een tijd ongekoeld en open en bloot hebben 
gestaan, is niet meer aan de voorwaarden i.v.m. voedselveiligheid voldaan om de voedingswaren nog verder te verspreiden. Het Facilitair Bedrijf moet 
zich strikt aan deze richtlijnen houden. Daarom verdeelden we zelf de overschotten. 
8 Organisch afval, met name al dan niet gekookt keukenafval en etensresten. 
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We toetsen het fruit en de (verse) groenten in het aanbod van het Facilitair Bedrijf ook af tegen de 
seizoenskalender van VELT of andere seizoenskalenders indien niet vermeld bij VELT. M.u.v. sinaasappelen 
(sinaasappelsap en smaakmakertje bij soep) en avocado (guacamole bij receptiehapje) was alles ‘binnen het 
seizoen’ of betrof het bewerkte groenten en fruit die niet vers gebruikt werden (bv. vijgenkonfijt). Voor 
appelsienen en avocado konden we geen echte seizoensinformatie vinden. 
 
 

3.2 CATERING TIJDENS DE CONFERENCE DINER (STRIPMUSEUM) 

Bij de conference diner werd volledig gebruik gemaakt van herbruikbaar servies en bestek en van herbruikbare 
linnen servetten. De drank werd in glazen flessen geserveerd. Het volgende stond op het menu: 
− Dranken: Cava Creador brut, Ginette bio bier in degustatieglazen, Kriek bier in degustatieglazen, Fairtrade 

sinaasappelsap, Ambachtelijk appelsap van Château de Blehen en Bru mineraalwater 
Ginette bier wordt gebrouwen op ± 35km van Brussel, ambachtelijke Kriek wordt in de streek rond Brussel 
gebrouwen (precieze afstand onbekend). Het fruitsap van Château de Blehen wordt geperst van appels van 
eigen kweek, op ± 65km van Brussel. 

− Snelle starterhapjes: 
• Knabbel kommetjes en vazen 
• Grissini broodstokjes met rozemarijn, Humus dip 
• Blokjes van St-Servais bio kaas 
• Chips van vergeten groenten 

− Assortiment koude hapjes: 
• Bruschetta met auberginekaviaar en chips van Parmezaanse kaas 
• Geitenkaasknikker met tuinkruiden in notenkorst 
• Lepel met bloem van Tête de Moine en Luikse stroop 
• Quenelle van broccolimousse met verse kaas en bieslook 

− Assortiment warme hapjes: 
• Courgettehap met fetakaas en tuinkruiden 
• Somoza driehoekje met groenten en curry 
• Fricassee van boschampignons met peterselie 
• Toast met gegrilde aubergines en verse tijm 

− Zittend diner: 
• Sharing dish vegetarisch voorgerecht: 

Bio geitenkaas met komijn en pinda’s, Tehina van sesamzaden, Rolletjes van gegrilde aubergine met 
jonge groenten en Parmezaanse kaas, Hummus, Gemengde salade met feta, Dolmas gevulde 
wijnbladen met yoghurtsausje, Linzensalade, Tabouleh met verse munt, Champignons in pikant 
tomatensausje, Broodjeskeuze 

• Hoofdgerecht 
Spighe gevulde pasta met ricotta op gesmoord spinazie, Pompoenroom, Schilfers van Toscaanse 
truffel, Pecorino kaas en Krokant van prei 
of 
Risotto met wilde champignons, Coulis van zachte paprika’s, Millefeuille van knolselder en spinazie, 
Gevulde groentjes (pompoen, witte knollen, bieten) 

• Brussels wafelbuffet: 
Warme Brusselse wafels, Bananen, Slagroom, Bloemsuiker, Frambozensausje, Warme chocolade, 
Vanille roomijs, … 

• Koffie en thee bar: 
Verse muntthee op traditionele wijze en met Midden-Oosterse bediening 
Mano-Mano fairtrade bio koffie, Fairtraade thee, Suiker en Melk 
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• Wijn en water: 
Domaine de Targuerie, witte Côtes de Gascogne (bio) – 2016 
Château Mayne Boyer Chaumet, Blaye Côtes de Bordeaux (bio) – 2015 
Bru plat en bruisend water 

 
We moesten regelmatig terugkoppelen met de cateraar om te komen tot een afvalarm, vegetarisch menu met 
veel lokale, seizoensgebonden, biologische en Fair Trade producten. Toch merkten we nog een euvel op. Bij de 
warme Brusselse wafels werden ook aardbeien geserveerd. Dat is in oktober geenszins seizoensfruit. We leerden 
zo om in de toekomst nog verder door te vragen over het menu dat aangeboden wordt en om onze wensen nog 
sterker te benadrukken. 
 
We vroegen onze bezoekers om apart in te schrijven voor lunch, conference diner, receptie en de lunch bij de 
uitstap. We herinnerden de deelnemers een tweetal weken voor het evenement aan hun keuze en vroegen hen 
om ons te informeren indien hun keuzes gewijzigd waren. In die communicatie legden we de link naar 
voedselverspilling. Door deze aanpak probeerden we de aantallen voor catering zo goed mogelijk in te schatten. 
Toch merkten we dat 8 deelnemers (van 64) ons pas op de dag van de conference diner informeerden over hun 
afwezigheid. Zo leerden we dat het belangrijk is om de deelnemers nog beter te wijzen op de gevolgen van een 
laat doorgegeven afzegging. 
 
 

3.3 CATERING TIJDENS DE UITSTAP OP VRIJDAGMIDDAG 

Op vrijdag vergaderden de leden van de Copernicus Alliance. Deze vergadering maakte geen deel uit van de 
Future Forward Summit. Voor wie de vergadering niet bijwoonde, was er in het kader van de Future Forward 
Summit wel een uitstap georganiseerd. We voorzagen daarbij volgend programma: 
9u30 – 11u00 Bezoek aan brouwerij Cantillon met bierproeverij. Speciale aandacht ging daarbij uit naar het 

brouwproces van het bioaanbod van Cantillon. 
11u00 – 13u00 Rondleiding Sint-Jans-Molenbeek. 
13u00 – 14u00 Vegetarische lunch in Le Phare du Kanaal (http://lepharedukanaal.com/nl/). Le Phare du Kanaal 

legt en haar catering een sterke nadruk op zelfgemaakte bereidingen met lokaal geproduceerde, 
biologische en seizoensgebonden ingrediënten. We kozen voor een lunch menu waarbij ook 
soep uit groentenoverschotjes (bv. steeltjes van bloemkool) werd geserveerd. Op die manier 
past deze keuze perfect bij de overige catering die we tijdens het evenement voorzagen. 

 
Net zoals bij de conference diner, haakten ook voor de uitstap op vrijdagmiddag 8 deelnemers (van 16) af. 
Doordat we lunchten in een openbare eetzaak kon de cateraar de gerechten nog voor andere klanten inzetten. 
Dit werd ons bevestigd door de cateraar. 
 
 

4 MOBILITEIT 
We wilden in de eerste plaats de verplaatsingen tijdens het evenement zo veel mogelijk beperken. Daarom 
schrapten we al snel ideeën voor randevenementen buiten Brussel. Zowel de conference diner als de uitstap op 
vrijdag vonden plaats op wandelafstand van het Herman Teirlinckgebouw. We wandelden ook samen met de 
deelnemers naar de locatie zodat zij zeker de weg goed vonden. Voor wie slecht te been is, voorzagen we wel 
transport per elektrisch voertuig. 
Het materiaal dat we moesten vervoeren, vervoerden we gedeeltelijk met een elektrische wagen. Sommige 
materialen waren te groot voor de elektrische wagen. Daarom gebruikten we ook één van de bestelwagens 
(diesel) van het departement. We bundelden de verschillende punten waar materiaal moest opgehaald worden 
in één transport (met verschillende stops) zodat we de transportkilometers van deze bestelwagen zo veel 
mogelijk konden beperken. Voor andere verplaatsingen gingen we te voet of maakten we gebruik van de fiets. 
 

http://lepharedukanaal.com/nl/
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We sensibiliseerden onze medewerkers en bezoekers ook om zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met het 
openbaar vervoer naar het evenement te komen en aan de buitenlandse bezoekers vroegen we om de trein in 
plaats van het vliegtuig te nemen. Dat leverde het volgende resultaat op: 

Vervoermiddel % (km) % (# deelnemers) 
auto 2% 7% 
bus 0% 8% 
trein 32% 69% 
motorfiets 0% 1% 
te voet/fiets 0% 3% 
vlucht 66% 13% 

In totaal werd er 108.361km afgelegd door deelnemers van het evenement. 
 
Het Facilitair Bedrijf voorziet een evenementenparking (€6/dag) voor wie in het Herman Teirlinckgebouw een 
evenement organiseert. We kozen ervoor deze parking niet te gebruiken, omdat de kostprijs van de openbare 
parkings in de buurt (€20 tot €24 per dag) een extra drempel zouden vormen voor de bezoekers om met de 
wagen te komen. 
 
Meer info: zie bijlagen ‘Website – Venue’ en ‘Website – CO2-Neutral’ 
 
 

5 MATERIAAL 
We werkten zoveel mogelijk digitaal en werkten samen met het Facilitair Bedrijf aan een afvalarme catering. Zo 
konden we heel wat materiaalgebruik vermijden. Toch hadden we nog papier en ander materiaal nodig. 
 
 

5.1 PAPIER / DRUKWERK 

We hanteerden de minimumcriteria van de Vlaamse overheid voor papier. Die minimumcriteria waren9: 
• Oorsprong van de vezels: minstens 70% duurzame vezels (gerecycleerde vezels of vezels uit duurzaam 

beheerde bossen), de overige vezels moeten minstens uit legale houtkap stammen 
• Bleking: ongebleekt, TCF- of ECF-gebleekt 
 
We maakten zoveel mogelijk gebruik van de raamcontracten van het Facilitair Bedrijf (o.a. voor zelf gemaakte 
prints, papier voor flipcharts, noteblocks, post-it notes …). De papierwaren in de inventaris van het raamcontract 
kleine kantoormaterialen voldoen allemaal aan de minimumcriteria. Alle kopieerpapier uit de inventaris is zelfs 
100% gerecycleerd. 
 
We lieten ook twee communicatiematerialen extern drukken: 
− Een infographic over de duurzaamheidsaspecten waarmee we voor dit congres rekening hielden (zie bijlage 

‘Communicatiemateriaal – Affiche duurzaamheidsinspanningen FFS’) 
− Gepersonaliseerde notaboekjes voor deelnemers 
We kozen voor dit drukwerk respectievelijk 100% gerecycleerd karton en 100% gerecycleerd papier. 
 
 

                                                           
9 Opgelet: de minimumcriteria voor overheidsopdrachten zijn geen statisch gegeven. Ze worden regelmatig geactualiseerd. De webpagina 
https://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-overheidsopdrachten vertelt je er alles over. 

https://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-overheidsopdrachten
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5.2 ANDERE MATERIALEN 

We maakten bij dit evenement bijna volledig gebruik van de vaste infrastructuur van het gebouw. Daardoor 
moesten we maar erg weinig eigen materiaal voorzien. We konden ook putten uit heel wat materialen die al bij 
het Departement Omgeving aanwezig waren: 
− Bij het DOMG voor evenementen beschikbare materialen die elk evenement opnieuw hergebruikt worden: 

• Naamkaarthouders (plastic houders voor papieren naamkaartjes) 
• Materiaalkist voor studiedagen (vast materiaal zoals scharen, plakband, touw …) 
• Verlengkabels 
• Plexi staanders 
• Bakken voor vervoer materiaal 
• Panelen voor informatie (o.a. uithangen programma aan infobalie) 
• Zwarte doeken (o.a. voor tafels infostand) 
• Permanent markers 
• Whiteboard markers 
• Flipchartstaanders 

− Bij het DOMG beschikbare overschotten uit andere evenementen, promo-acties … die slechts eenmalig 
gebruikt kunnen worden: 
• Potloden met gummetje (FSC)10 
• Papieren bureau-onderleggers van voorgaande jaren ⇒ Kladpapier voor workshops 
• Papieren zakken (A4) voor sprekerspresentje 
• Brochures eigen werking Ecocampus 

 
Er werden bijzonder weinig nieuwe materialen aangekocht. Waar dat toch nodig was, letten we wel op 
duurzaamheid: 
− Kratten en panelen uit gerecycleerd berkenhout: wordt bewaard voor hergebruik bij volgende 

evenementen 
− Suikerstrooiers voor bij de koffie: wordt bewaard voor hergebruik bij volgende evenementen 
− Bewegwijzering (vloerstickers - vinyl): geen duurzaamheidsoverwegingen 
− Cassette met 10 polaroid foto’s: geen duurzame variant beschikbaar 
Een polaroidcamera en linnen servetten huurden we in plaats van aan te kopen. 
 
We dachten lang na over het geven van een gadget (herbruikbare drinkfles of drinkbeker) maar oordeelden dat 
dit niet past in de filosofie van een duurzaam, afvalarm, evenement. 
 
De ‘andere materialen’ en ‘sprekerspresentjes’ (zie lager) vielen niet onder de scope van het CO2-Neutral® label. 
Doordat we veel materialen hergebruikten of uit stock haalden (geen rechtstreeks contact met leverancier / 
producent) was het te moeilijk om nog de nodige informatie te vinden om de CO2-emissies in te schatten. 
 
 

5.3 SPREKERSPRESENTJE 

We konden voor de Future Forward Summit rekenen op heel wat mensen die kosteloos kwamen spreken of 
helpen. Voor die mensen voorzagen we een presentje. We probeerden daarbij telkens een link met 
duurzaamheid te leggen. De sprekers konden kiezen uit: 
− Oesterzwammenkits: https://www.permafungi.be/product/kit-de-pleurotes-blancs/?lang=nl 

Bio en circulair  – Kweek zelf oesterzwammen op je koffiegruis 

                                                           
10 De deelnemers mochten deze potloden mee naar huis nemen, daarom staan ze onder ‘eenmalig bruikbaar’. De potloden die achterbleven werden 
terug ingezameld om voor volgende evenementen te gebruiken. 

https://www.permafungi.be/product/kit-de-pleurotes-blancs/?lang=nl
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− Boek: Manmade – Contemporary art about the relationship between mankind and earth, Benoit Strubbe 
e.a. (red.): http://www.uitgeverijkannibaal.be/manmade 
Stockoverschot binnen het Departement Omgeving – Het boek geeft op een creatieve en filosofische 
manier weer hoe groot de impact is van de mens op de planeet en omgeving 

− Boek: Creativiteit, Guillaume Van der Stighelen: 
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/andere-boeken/9789460580383/guillaume-van-
der-stighelen/creativiteit 
Het boek vertelt hoe je creatiever kan denken en hoe zo’n creatieve houding kan helpen om nieuwe 
oplossingen te vinden voor (duurzaamheids)problemen 

− Lego basic (sets 1402 Leuke toekomst, 10403 Werelds plezier en 10713 Creatieve koffer) 
Lego maakte deel uit van het programma op de Future Forward Summit. Het is meteen ook erg modulair 
speelgoed dat meegroeit met de leeftijd en zo past binnen het principe van circulariteit. Dat Lego vlak voor 
het evenement de set 10268 Vestas Wind Turbine uitbracht, de eerste set die volledig uit blokjes van 
plantaardige materialen bestaat, was extra mooi meegenomen. 

 
 

5.4 AFVAL 

Door maximaal in te zetten op digitale communicatie en een afvalarme catering te voorzien, konden we heel 
wat afval vermijden. Voor het afval dat er toch was, denk bv. aan de kroonkurken van het CO2-neutrale bier, 
maakten we gebruik van de afvaleilanden die in het Herman Teirlinckgebouw voorzien zijn. In die eilanden 
worden papier, pmd, SWILL en restafval gesorteerd. Voor de catering werd gebruik gemaakt van de in de keuken 
voorziene inzameling, waarbij o.a. een grotere capaciteit voor SWILL is voorzien. 
 
 

6 CO2-NEUTRAAL EVENEMENT 
De Future Forward Summit mocht zich een CO2-neutraal evenement noemen. Hoger las je de verschillende 
beslissingen en acties die we namen om de CO2-equivalente emissies van het evenement te beperken. Deze 
afspraken werden ook opgenomen in het draaiboek zodat iedere medewerker precies wist wat te doen. 
Daarnaast verzamelden we, met de hulp van het Facilitair Bedrijf, heel wat informatie die ons hielp om onze 
resterende CO2-equivalente emissies in te schatten, zoals: 
− Elektriciteits- en aardgasverbruik (HFB) 
− Transportbewegingen: zowel van onszelf, onze bezoekers en leveranciers 
− Catering (HFB / externe cateraars) 
− Afval (HFB) 
− Koelmiddelenverlies (HFB) 
− Materiaalverbruik (o.a. papier) 
 
Op die manier konden we inschatten dat we met ons evenement 20,03 ton CO2-equivalente emissies 
veroorzaakten (foutmarge: 36%), waarvan 0,111 ton al werd gecompenseerd door Beerstorming (producent 
CO2-neutraal bier). De resterende emissies (19,93 ton11) compenseerden we via het Saving Trees project in 
Uganda (zie http://www.savingtrees.org/). Het project past goed bij het Departement Omgeving, omdat 5 van 
de aan het project gelinkte SDG-doelstellingen ook door het DOMG als prioritaire SDG-doelstellingen werden 
aangeduid: 

2 Geen honger 
3 Goede gezondheid en welzijn 
11 Duurzame steden en gemeenschappen 
13 Klimaatactie 
15 Leven op het land 

 
                                                           
11 20,03 – 0,111 = 19,919 (afgerond 19,92) – Ook 20,03 is echter al een afronding. Die afrondingen verklaren waarom 20,03 – 0,111 in dit geval 19,93 is. 

http://www.uitgeverijkannibaal.be/manmade
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/andere-boeken/9789460580383/guillaume-van-der-stighelen/creativiteit
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/andere-boeken/9789460580383/guillaume-van-der-stighelen/creativiteit
http://www.savingtrees.org/
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De mobiliteit van deelnemers was verreweg verantwoordelijk voor de meeste emissies. De totale ingeschatte 
CO2-equivlente emissies voor het evenement, zien er alsvolgt uit: 

 
 
Meer informatie en detail over de berekening van de CO2-equivalente emissies kan gevonden worden in het 
eindrapport van CO2logic (als bijlage). 
 
 

7 NUTTIG INSTRUMENT: DE GROEN EVENT SCAN 
We kregen heel wat ondersteuning van CO2logic om onze acties en keuzes te bepalen en om onze resterende 
CO2-equivalente emissies in te schatten. Daarnaast deden we ook een beroep op de Groen Event Scan van de 
OVAM (http://www.groeneventscan.be/). De scan is niet specifiek op maat van congressen gemaakt en dat merk 
je hier en daar. Toch kregen we door het invullen van de scan heel wat ideeën en inzichten die we toepasten op 
het evenement. 
 
Andere mogelijk nuttige instrumenten zijn: 
− Duurzaam organiseren – checklist (Team DO, DKB): 

https://do.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/checklist_duurzaam_organiseren_DEF.pdf 
− De organisatie van evenementen – Handleiding voor de Vlaamse overheid (Team DO, DKB): 

https://do.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VLAAMSE%20GIDS%20VOOR%20DE%20ORGANI
SATIE%20VAN%20EVENEMENTEN_DEF.pdf 

− Handleiding voor een duurzame organisatie van evenementen met toeristisch belang en/of internationale 
uitstraling (Toerisme Vlaanderen): 
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_INNOVATIE/I
nfobrochure_duurzame_evenementen_Toerisme%20Vlaanderen.pdf 

− Duurzame evenemententool van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling: 
https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/themas/duurzame-evenementen  

Infrastructuur Mobiliteit Afval Catering Papierverbruik
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http://www.groeneventscan.be/
https://do.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/checklist_duurzaam_organiseren_DEF.pdf
https://do.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VLAAMSE%20GIDS%20VOOR%20DE%20ORGANISATIE%20VAN%20EVENEMENTEN_DEF.pdf
https://do.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VLAAMSE%20GIDS%20VOOR%20DE%20ORGANISATIE%20VAN%20EVENEMENTEN_DEF.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_INNOVATIE/Infobrochure_duurzame_evenementen_Toerisme%20Vlaanderen.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_INNOVATIE/Infobrochure_duurzame_evenementen_Toerisme%20Vlaanderen.pdf
https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/themas/duurzame-evenementen


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 11 van 11 Future Forward Summit 2018 – Een duurzaam evenement 17.12.18 
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CO2 - s
aving 

sandwiches

> Cheese instead of 

> Cheese and ham: 

= CO2 reduced by 

52%

DEPARTMENT OF
ENVIRONMENT
& SPATIAL 
DEVELOPMENT

Cijfers geldig t.e.m. 31/08/2019

verwimel
Tekstvak
Bijlage: Communicatiemateriaal - CO2-besparing vegetarische broodjes



CO2 - s
aving 

sandwiches

> Egg salad instead of 

> Tuna salad: 

= CO2 reduced by 

35%

DEPARTMENT OF
ENVIRONMENT
& SPATIAL 
DEVELOPMENT

Cijfers geldig t.e.m. 31/08/2019



CO2 - s
aving 

sandwiches

> Veggie martino instead of 

> Minced meat martino: 

= CO2 reduced by 

88%

DEPARTMENT OF
ENVIRONMENT
& SPATIAL 
DEVELOPMENT

Cijfers geldig t.e.m. 31/08/2019



CO2 - s
aving 

sandwiches

> Philadelphia instead of 

> Meat salad: 

= CO2 reduced by 

36%

DEPARTMENT OF
ENVIRONMENT
& SPATIAL 
DEVELOPMENT

Cijfers geldig t.e.m. 31/08/2019



> Mobility: The summit is on a sustainable location, easily
accessible on foot, by bike or by public transport. We have
encouraged participants to choose for sustainable transport
and to  travel on foot, by bike or by train. All side events, like
the conference diner and the escape visits on Friday, are in
Brussels and can be reached on foot or by public transport.
For those who find it difficult to make the trip on foot, we are
arranging transport by electric car.

> Energy:  When it opened in 2017, the Herman Teirlinck Buil
ding was the biggest passive office building in Belgium.
Heating and cooling works through a passive geothermic
system and the 1.195 solar panels above us generate about 285
megawatt hours of electricity per year.

> Materials: For the interior, a mix of reuse, refurbishment and
new sustainable materials was chosen.

> Food:  All food is vegetarian. Of course, we haven chosen sus
tainable ingredients, using organic, seasonal, local and fair
trade ingredients to a maximum. At the same time, almost no
single use packaging is used to serve your food.

> Use of paper: We go for digital communication and have
limited written communication to a bare minimum, reducing
the use of paper. When paper, pens and other office materials
were unavoidable, we have chosen products with recycled con
tent, preferably carrying an ecolabel.

FUTURE FORWARD CARBON DIET 
REDUCING THE SUMMITS FOOTPRINT

Bijlage: Communicatiemateriaal - Affiche duurzaamheidsinspanningen FFS
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CONTACT

HOME
WHY/WHO/WHAT
PROGRAMME
FF KEYNOTES
FF TALKS
FF WORKSHOPS
FF DATES
CO2-NEUTRAL
REGISTRATION
ACCOMODATION
VENUE
CONTACT

PROGRAMME AND SCHEDULE
SCHEDULE

https://www.futureforwardsummit.com/
https://www.futureforwardsummit.com/why-who-what
https://www.futureforwardsummit.com/programme
https://www.futureforwardsummit.com/ff-keynotes
https://www.futureforwardsummit.com/ff-talks
https://www.futureforwardsummit.com/ff-workshops
https://www.futureforwardsummit.com/ff-dates
https://www.futureforwardsummit.com/co2-neutral
https://www.futureforwardsummit.com/registration
https://www.futureforwardsummit.com/accomodation
https://www.futureforwardsummit.com/venue
https://www.futureforwardsummit.com/contact
https://www.futureforwardsummit.com/home
https://www.futureforwardsummit.com/why-who-what
https://www.futureforwardsummit.com/programme
https://www.futureforwardsummit.com/ff-keynotes
https://www.futureforwardsummit.com/ff-talks
https://www.futureforwardsummit.com/ff-workshops
https://www.futureforwardsummit.com/ff-dates
https://www.futureforwardsummit.com/co2-neutral
https://www.futureforwardsummit.com/registration
https://www.futureforwardsummit.com/accomodation
https://www.futureforwardsummit.com/venue
https://www.futureforwardsummit.com/contact
https://uploads.strikinglycdn.com/files/771552e7-e451-45c6-8eb5-2de719a79859/definitiefdag1.pdf?id=136462
verwimel
Tekstvak
Bijlage: Website - Programma
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PROGRAMME

16th October 2018

COPERNICUS Alliance members only dinner

17th - 18th October 2018

Explore 

Targets:

Be inspired

Broaden your horizon

Open your mind

We will be joined by inspiring people who have created change. Meet them and experience what drives them,
what their impulses were, how they surmounted barriers by believing in a better future. The speakers are
people who unlock our imagination with a story, people who speak from their own intrinsic motivation.

https://uploads.strikinglycdn.com/files/771552e7-e451-45c6-8eb5-2de719a79859/definitiefdag1.pdf?id=136462
https://uploads.strikinglycdn.com/files/54d03753-f331-49f3-a395-6aa116086ee2/20181002_website_dag3.pdf?id=136459
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Learn

Targets:

Walk future proof paths

Learn how to get it done

Become a change-agent

 

In interactive sessions, you will learn about a number of current renewal projects or processes. You will get
insight in the development of projects, how they were set up, how they fought barriers… You will be teached
tools and tricks to get started.

 

Topics:

Together we can change the weather: Collaboration within higher education and with external
stakeholders is necessary to achieve steps forward in sustainable challenges. Within this topic we focus
on collaboration, co-creation, inter- and transdisciplinarity, community-building, service learning, living
labs...
Interventions in educational settings: How can we recondition education to become education for
sustainable development? We focus on transforming learning environments and building educators’
capacities
Wicked problems tackled: How can higher education and research play a role in dealing with wicked
problems? How did you embrace complexity and uncertainty to strengthen your education and research?
State of the art: Creating space for experiments and innovation is important in higher education. Within
this topic we focus on innovative projects that are already unexpectedly, breaking through barriers or
hacking problems in the traditional (educational) systems. We let people speak who managed to find
creative ways of rethinking the box.
The force of policy: Within this topic we take a look at the force of policy in higher education and external
policy makers. How can policy create a pathway for positive change? How can the barriers impeding this
change be overcome?

Create

Targets:

Throw ideas on the table

Refine them together

 

In interactive sessions, you will learn about a number of current renewal projects or processes. We resume our
ideas on shaping the future during working sessions or one-to-one conversations, where we can further refine
ideas.

Friday 19th October 2018

Escape

Dive into Brussels and discover its many faces.

 

A Visit to the Cantillon Brewery, beer tasting included (9:30 - 11:00 AM)

Grab the opportunity to visit this unique local brewery, firmly anchored in its Brussels ‘terroir’. One of the head-
brewers will guide you personally through the brewery, answer all your questions and share a glass of four
different Cantillon beers for you to taste. You will see first hand how the whole chain of production is as
ecologically sustainable and ‘circular’ as possible.

Meeting point: Cantillon brewery - Gheudestraat 56, 1071 Brussel (Anderlecht)

https://uploads.strikinglycdn.com/files/54d03753-f331-49f3-a395-6aa116086ee2/20181002_website_dag3.pdf?id=136459
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A guided tour of Molenbeek (11 AM - 1 PM) 
Molenbeek is not the no-go zone it is sometimes portrayed to be. We will witness the dynamics of urbanisation
at play and look at how the local community works at building a sustainable and essentially viable future.

We start our walk at the Cantillon Brewery - Gheuderstraat 56, 1070 Brussel (Anderlecht). We finish our
walk in Le Phare du Kanaal where we will have lunch (Quai des charbonnages, 40-1080 Bruxelles).

Lunch in Le Phare du Kanaal (1 PM – 2PM)

We have lunch in Le Phare du Kanaal, a café and restaurant in Molenbeek ((Quai des charbonnages, 40-1080
Bruxelles).

Le Phare defends values we believe in: local artisanal goods, short supply chain, organic. Everything you will
eat or drink is selected and made carefully to taste the best. 
 

Some Ideas for the afternoon - not guided

A Visit to the KANAL – Centre Pompidou Museum 
Very new and equally fresh, the ambition of KANAL – Centre Pompidou is to offer a centre of culture and
exchange open to all, to put the creative scene of Brussels in the limelight, and to contribute to the
capital’s cultural appeal. The museum has a ten-year partnership with the Centre Pompidou in Paris.
A visit to the MIMA 
Founded in April 2016 along the Canal in Brussels, the MIMA’s mission is to be the defining museum of
contemporary art. 
The MIMA presents the most significant art of its time, and explores a history of culture 2.0.

A visit to la Fonderie 
La Fonderie, Brussels Museum of Industry and Labour is a museum about the Industrial Revolution in
Brussels, Belgium. It collects objects, documents and oral history on the city’s industrial past and
visualises the working history of Brussel

 

Co-working spaces provided on morning of 19th October!

http://lepharedukanaal.com/
http://lepharedukanaal.com/
http://kanal.brussels/
http://www.mimamuseum.eu/
https://www.lafonderie.be/nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium


                   PROGRAMME DAY 1:  Wednesday 17th October                      
8:15 - 9:30 Registration and welcome coffee - indoor garden - ground floor

9:30 - 10:00 keynote: Emma Lesuis - A documentary filmmaker. Her stories reveal the complexity, the wickedness of certain themes.  00.37 Auditorium
10:00 - 10:15 Welcome - 00.37 Auditorium
10:15 - 11:30 Keynote + Debate:  HANS BRUYNINCKX - Director EEA. With the testimony of Emma Lesuis in mind, he shows us how higher education should evolve to respond to wicked problems in society. 00.37 Auditorium
11:30 - 11:50

 Future Forward Talks: EXPLORE       Workshops: LEARN
11:50 - 12:40  Joke Denekens &  

Daniella Tilbury 
01.50 Maria Rosseel

  Yolan Gielen &  
Jo De Wachter 

01.52 Christine D’Haen

Tom Kuppens &  
Arnoud Raskin 

01.53 Stijn Streuvels

Thomas Remerie & 
Arjen Wals  

01.01 Corneel Heymans

Claudia Schmitt &                                 
Ilse Van den Berckt  
01.05 Isala Van Diest

Irene Hermans &                                                       
Jaroslav Anděl 

01.44 Gerard Walschap

“The academia’ policy interface 
at COPERNICUS Alliance”  

Clemens Mader  
COPERNICUS Alliance 

01.45 Hugo Claus

“Sustainable HRM in practice” 
Bart Henssen - Odisee  

BELGIUM 
 

01.21 Jeanne Brabants

Postersessions      

LUNCH 
indoor garden - ground floor

12:40 - 13:40 “Towards a circular economy by integrating ecodesign in YOUR* curriculum* not only  
designeducation!  

Miranda Geusens - OVAM BELGIUM

“The whole institution approach at the VUB” 
Cathy Macharis - VUB BELGIUM

“Ecosystem” 
Hugo Araujo - 7Vortex  BELGIUM

“Ecocampus a Flemish government-funded program on sustainable higher  
education”-  Ilse Rottiers - Ecocampus BELGIUM 

“Multilevel-perspective of sustainability in the Flemish higher education system” 
Maarten Deleye - UGent BELGIUM 

“Announcement G-stic conference Brussels 28-30 November 2018” - 
Jan De Groof - VITO  BELGIUM 

“’Technology Education. How to address Sustainable Development?’ Pre-announcement of an 
initiative” - Guido Van Steendam - Flemish Government BELGIUM

13:40 - 13:45

Workshops: LEARN
13:45-14:45 “Challenging higher education 

with Agenda 2030 for sustai-
nable development”  

Peter Wollaert, 
Cifal Flanders  

BELGIUM  
 

01.50 Maria Rosseel 

“How a hare catches a cow: 
Skills for sustainable thinking” 

Koen Cornelis, Djapo vzw   
BELGIUM 

 
 

01.23 Léon Stynen

“Assessment of sustainability 
in higher education curricula” 

Talia Stough, KU Leuven  
BELGIUM 

 
01.16 Rik Wouters

“Communication & Education 
for Climate Change Adaptation 
– need, practice and transfor-

mation” 
Oliver Gerald Schrot  

University of Innsbruck 
 AUSTRIA 

01.47 Jan Van Ruusbroec

“Sustainability change maker” 
Wim Keygnaert  
Odisee BELGIUM    

     

     
 

01.52 Christine D’Haen

“Multi Level Perspective (MLP) 
as a catalyst in our university 
college to encourage sustaina-

bility”  
Dirk Franco, Marleen Schepers  

PXL University College -  
Hasselt - BELGIUM  

01.53 Stijn Streuvels

“Online introductory course on 
ESD for university educators”     

Ellen Vandenplas  
Ecocampus, BELGIUM   

 
 

01.45 Hugo Claus

“Baby steps on the way to 
sustainable growth in (business) 

economics education” 
Tom Kuppens 

Hasselt University 
BELGIUM     

 
01.21 Jeanne Brabants                    

14:45-15:00

15:00 - 16:00 “SDG’s at Artevelde University 
College: What are we aiming 
for? Where are we now? And 

what about you?”  
Bea Merckx  

Artevelde University  
College Ghent 

BELGIUM  
01.50 Maria Rosseel

“Working on Global Citi-
zenship Education (GCE) 

through Professional Learning 
Communities (PLCs)” 

Hannelore Verstappen  
University Colleges Leu-

ven-Limburg 
BELGIUM

01.23 Léon Stynen

“Sustainability reporting in 
higher education: which 
information matters?”                                          

Kim Ceulemans  
Toulouse Business School  

FRANCE
 

01.16 Rik Wouters

“Teaching & researching the 
planetary boundaries: how to 
move beyond the gridlock?”  

Jean Hugé - UHasselt / UGent 
/ VUB / ULB  

BELGIUM

01.47 Jan Van Ruusbroec

“The power of bottom-up 
movements – lessons to be 

learned” 
 Anna Batorczak  

University of Warsaw  
POLAND      

01.52 Christine D’Haen                 

“How to feed the consumer 
of tomorrow? Students as a 

key enabler to make Multi-sta-
keholder collaborations more 

effective” 
Sebastiaan Boussauw  

University Colleges  
Leuven-Limburg-BELGIUM 

01.53 Stijn Streuvels

“Transforming university edu-
cation in the face of sustaina-

bility issues” 
Katrien Van Poeck  
Ghent University   

BELGIUM     
     

01.45 Hugo Claus        

“MAAKBAAR [make-able] - design 
for a sustainable world” 

Laure De Vroey  
BOS+   

BELGIUM 

01.21 Jeanne Brabants 

16:00 - 16:15

16:15 - 17:15 “A step-by-step approach 
toward a more sustainable 

university college”  
Veerle Lamote  

HoGent  
BELGIUM 

 
01.50 Maria Rosseel

“Can robots make mistakes. 
Philosophical dialogue about 

technology and society” 
Jelle De Schrijver  

Odisee  
BELGIUM 

 
01.23 Léon Stynen

“Analysis of the importance 
of sustainability drivers and 
barriers to change in HEIs” 

Rodrigo Lozano  
University of Gävle  

SWEDEN  
 

01.16 Rik Wouters

“Ranking universities on their 
sustainability efforts”  

Shanice Campbell  
Studenten voor Morgen & Co-
operatie Leren voor Morgen  

THE NETHERLANDS  

01.47 Jan Van Ruusbroec

“The Green Office Model: 
Empowering students and 

changing institutions” 
Anselm T. Grahl  

RootAbility 
GERMANY 

 
01.52 Christine D’Haen

“Sustainable Development in 
Higher Education around the 

Globe” 
 Stefanie Mallow  

International Association of 
Universities 

SWEDEN 
01.53 Stijn Streuvels

“Transdisciplinarity: Educati-
on and Research addressing 

wicked problems” 
Jorge Nova  
KU Leuven  
BELGIUM 

 
01.45 Hugo Claus

“Future teachers and (education 
for) sustainable development”  
Nena Rončević - University of 

Rijeka  CROATIA 

 
01.21 Jeanne Brabants 

18:30 - ... Conference dinner at the Comics Art Museum



                     PROGRAMME DAY 2: Thursday 18th October                        
8:15 - 9:00 Welcome coffee- indoor garden - ground fl oor
9:00 - 9:30 Refl ections and anticipations - 00.37 Auditorium
9:30 - 10:30 Keynote + Debate- LEO VAN BROECK Flemish Government Architect. How does designing and creating together accelerate the transition of higher education?  - 00.37 
10:30 - 11:00 Intermezzo by COPERNICUS Alliance  - 00.37 Auditorium
11:00 - 11:15  
 Workshops: CREATE       >> DATES FABLAB
11:15 - 11:45 “Learn how to think like Bohr, obser-

ve like the Dalai Lama and act like 
Richard Branson”

Lotte Ovaere 
University Colleges Leuven-Limburg

 BELGIUM

01.01 Corneel Heymans

“How to shape the step from the 
enthusiastic few to the committed 
majority? Let’s share experience!” 

Anne B Zimmermann
University of Bern 

SWITZERLAND

01.52 Christine D’Haen

“Democratization as (only) Chance for 
Sustainability: Betzavta - Pedagogy of 

Democracy”
André Baier 

Technische Universität Berlin 
GERMANY

01.47 Jan Van Ruusbroec

“Thinking as designers do: ‘You can 
change a lot by doing things 

differently’” - 
Joannes Vandermeulen

Namahn
BELGIUM

01.45 Hugo Claus LU
NC

H
in

do
or

/g
ro

un
d 

fl o
or Ask an expert: 

Marlies Deforche
(twisted studio)

Pierre Echard 
(ESA - Saint Luc)

Jasper Bloemen
(Glimps)

Niek D’Hondt
(ReaGent)

Siska Hoebeeck
(Studio Siska)

Miranda Geusens
(OVAM)

Liesbet Van Ackeleyen
(OVAM)

Gaby Crucq-Toffolo
(And - Concepts)

Elizabeth Verhetsel 
(twisted studio)

Daniella Tilbury 
(University of Gibraltar)

Yolan Gielen
(Vlaanderen Circulair)

Elaine Meys 
(And-Concepts.)

Clemens Mader 
(COPERNICUS Alliance)

Meeting-place: 

mapping out the futu-
re(s) 

storyboard by
artist Jaroslav Anděl, 

library, 

expo, 

beer storm,

lego,

…

01.04 Transitielab

12:45 - 13:30

13:30 - 14:30 “Introducing a new curriculum for 
Global Citizenship at the Bachelor of 

Preschool education” 
Geertrui Van den Berghe  Artevelde 

university college Ghent 
BELGIUM

01.53 Stijn Streuvels

“Co-creating local solutions to global 
challenges : A common language and a 

hands-on methodology”
Anne Snick 

SAPIRR 
BELGIUM

01.52  Christine D’Haen

“How to set up and run a successful 
lab in your city”
Mario Diethart 

University of Graz 
AUSTRIA 

01.47 Jan Van Ruusbroec

“Getting it together. Sustainability in 
higher education. A possible role for 

the Government”
Kristien Van Puyvelde

Flemish Government,  Department 
Education and Training

BELGIUM   

01.45 Hugo Claus  

“Shared Mental Models, 
Design Thinking and 

Serious Play: Methods for 
Envisioning a Sustainable 

Future”
Claudia Schmitt 

UNI Hamburg 
 GERMANY

14.30-15.00

15:05 - 16:35 “Bootcamp Circular Economy, a small 
step in building a cooperative business 

school” 
 Yolan Gielen 

Vlaanderen circulair 
BELGIUM

01.53 Stijn Streuvels

“Green Impact: Building a community 
of students and staff to change univer-

sities from within.”
Anne Spira 
RootAbility 

THE NETHERLANDS

01.52 Christine D’Haen

“Bringing learning out of the class-
room. Students Swap Stuff as a living 

laboratory”
Ingrid Molderez & Marc Craps 

KU Leuven
BELGIUM

01.47 Jan Van Ruusbroec

“Biomimicry Education Essentials - Na-
ture as Model, Measure and Mentor” 

Laura Stevens 
The Hague University of Applied Sci-

ences 
THE NETHERLANDS

01.45 Hugo Claus

16:35 - 16:45

16:45 - 17:15

17:15 - …

Keynote: Future for the Future JAROSLAV ANDĚL - conceptual artist, photographer, art historian, curator, and pedagogue - 00.37 Auditorium

Reception indoor garden - ground fl oor

Book your Future Forward Dates now and enjoy  
30 minutes, one-on-one conversations with pro-
fessionals who are experts in making ideas hap-
pen. Do you think that one or more of them could 
give you some surprising new input on your idea? 
Check them out!

https://www.futureforwardsummit.com/ff-dates 
Use the QR-code or link above to discover them. 

To book your expert(s) go to 
room 01.05 “Isala Van Diest” , 
fi ll in your name in one of the 
free slots to book a 30 minu-
tes date.

FUTURE
FORWARD



9:30 - 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - …

                  ESCAPE PROGRAMME Friday 19th October 

           'Dive into Brussels and discover its many faces'                    

A Visit to the Cantillon Brewery, beer tasting included 

'a unique local brewery, with a whole chain of production as ecologically sustainable and ‘circular’ as possible'
Meeting point: Cantillon brewery - Gheudestraat 56, 1071 Brussel (Anderlecht)

A guided tour of Molenbeek 

'not the no-go zone it is portrayed to be, with a local community that creates a sustainable and essentially viable future' 
Meeting point: Cantillon brewery - Gheudestraat 56, 1071 Brussel (Anderlecht)

Lunch in Le Phare du Kanaal 
'local artisanal goods, short supply chain, organic'

Molenbeek - Quai des charbonnages, 40-1080 Bruxelles

Some Ideas for the afternoon - not guided
A Visit to the KANAL – Centre Pompidou Museum

'Very new and equally fresh'

http://kanal.brussels/

A visit to the MIMA

'the defining museum of contemporary art'

http://www.mimamuseum.eu/

A visit to la Fonderie
'Brussels Museum of Industry and Labour '

https://www.lafonderie.be/nl/
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VENUE
 
Future Forward Summit will take place in the Herman Teirlink Building, Havenlaan 88, 1080 Brussels.

GETTING THERE

We’re happy to welcome many experts from the educational world. However, this means a lot
of travelling.

 

We hope that most international participants will join us by train. Most international trains stop
at Brussels-Midi train station. 
However, we encourage you to compensate your CO2-footprint if you have no other choice
than to come by plane. The nearest and most easily accessible airport is Brussels Airport.

https://www.futureforwardsummit.com/
https://www.futureforwardsummit.com/why-who-what
https://www.futureforwardsummit.com/programme
https://www.futureforwardsummit.com/keynotes
https://www.futureforwardsummit.com/ff-talks
https://www.futureforwardsummit.com/workshops
https://www.futureforwardsummit.com/co2-neutral
https://www.futureforwardsummit.com/call-for-posters
https://www.futureforwardsummit.com/registration
https://www.futureforwardsummit.com/accomodation
https://www.futureforwardsummit.com/venue
https://www.futureforwardsummit.com/contact
https://www.futureforwardsummit.com/home
https://www.futureforwardsummit.com/why-who-what
https://www.futureforwardsummit.com/programme
https://www.futureforwardsummit.com/keynotes
https://www.futureforwardsummit.com/ff-talks
https://www.futureforwardsummit.com/workshops
https://www.futureforwardsummit.com/co2-neutral
https://www.futureforwardsummit.com/call-for-posters
https://www.futureforwardsummit.com/registration
https://www.futureforwardsummit.com/accomodation
https://www.futureforwardsummit.com/venue
https://www.futureforwardsummit.com/contact
https://www.b-europe.com/EN/Stations/Brussels-Midi
https://www.brusselsairport.be/en
verwimel
Tekstvak
Bijlage: Website - Venue
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Compare the energy consumption, the CO2 emissions and other environmental impacts on
the ecopassenger website . Also take a look at this map.

 

For local (Belgian) transport, we encourage everyone to choose public transportation, bike or
come on foot. All information on coming to the event location on foot, by bike or by public
transport can be found on this map. The Herman Teirlinck building is only a 15 minute walk
away from the Brussels Nord train station, so even from abroad, the train is an interesting
means of transportation. This map shows de walking route. There are also Villo bikes (bike
sharing) and shuttle busses at the Brussels Nord Station.

 

When you have no other option than to join us by car, you can use the following parkings
close to the event location:

Parking Up Site
Interparking WTC

http://www.ecopassenger.org/
https://uploads.strikinglycdn.com/files/f3481249-48b9-4920-9cfb-981b34ccfd3e/plan_yourflightisunder750km.pdf
https://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/multimodaal_toegangsplan_vac_brussel.pdf
https://www.google.be/maps/dir/Station+Brussel-Noord,+Vooruitgangstraat+76,+1030+Schaarbeek/Dijlestraat,+1000+Brussel/Havenlaan+88,+Brussels/@50.8631176,4.3510566,16z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47c3c377cb67ea27:0x201d5cfbf3c700c2!2m2!1d4.3601396!2d50.8604558!1m5!1m1!1s0x47c3c39a336c2c6f:0x2d45d47245acc5ae!2m2!1d4.3513239!2d50.8627419!1m5!1m1!1s0x47c3c3985165addd:0x26384a87f85d97e3!2m2!1d4.3499439!2d50.8656644!3e2
https://www.google.be/maps/dir/Havenlaan+88,+Brussel/Parking+Up+Site,+Indigo+Park+Belgium,+35,+Willebroekkaai,+1000+Bruxelles/@50.8649486,4.3499331,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3c3985165addd:0x26384a87f85d97e3!2m2!1d4.3499439!2d50.8656644!1m5!1m1!1s0x47c3c39962914671:0x43d72aec26ab7416!2m2!1d4.3525743!2d50.8636198!3e2
https://www.google.be/maps/dir/Interparking+WTC,+Simon+Bolivarlaan+3,+1030+Schaarbeek/Dijlestraat,+1000+Brussel/Havenlaan+88,+Brussel/@50.8634447,4.3491107,16z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47c3c39c510e446b:0xa06408b56ed4ebf8!2m2!1d4.3570322!2d50.8612445!1m5!1m1!1s0x47c3c39a336c2c6f:0x2d45d47245acc5ae!2m2!1d4.3513239!2d50.8627419!1m5!1m1!1s0x47c3c3985165addd:0x26384a87f85d97e3!2m2!1d4.3499439!2d50.8656644!3e2
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ACCOMODATION
To reduce the footprint of our conference, we recommend one of these hotels:

Hello Hostel

+/-36 euro /night

Green key

Walking distance: 24 min.

http://www.hello-hostel.eu

 

Auberge de Jeunesse de Bruxelles Génération Europe

+/-73 euro /night

https://www.futureforwardsummit.com/
https://www.futureforwardsummit.com/why-who-what
https://www.futureforwardsummit.com/programme
https://www.futureforwardsummit.com/keynotes
https://www.futureforwardsummit.com/ff-talks
https://www.futureforwardsummit.com/workshops
https://www.futureforwardsummit.com/co2-neutral
https://www.futureforwardsummit.com/call-for-posters
https://www.futureforwardsummit.com/registration
https://www.futureforwardsummit.com/accomodation
https://www.futureforwardsummit.com/venue
https://www.futureforwardsummit.com/contact
https://www.futureforwardsummit.com/home
https://www.futureforwardsummit.com/why-who-what
https://www.futureforwardsummit.com/programme
https://www.futureforwardsummit.com/keynotes
https://www.futureforwardsummit.com/ff-talks
https://www.futureforwardsummit.com/workshops
https://www.futureforwardsummit.com/co2-neutral
https://www.futureforwardsummit.com/call-for-posters
https://www.futureforwardsummit.com/registration
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verwimel
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Green key

Walking distance: 28 min.

http://www.lesaubergesdejeunesse.be

Radisson Blu Royal Hotel Brussels

+/-150 euro /night

Green key

Ecodynamic company (2 stars)

Walking distance: 32 min.

https://www.radissonblu.com/en/royalhotel-brussels

Sleep Well Youth Hostel

+/-54 euro /night

Green key

Walking distance: 26 min.

http://www.sleepwell.be

 

Hotel Bloom

+/-150 euro /night

Green key

Walking distance: 29 min.

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-brussels-bloom 

Park Inn By Radisson Brussels Midi

+/-150 euro /night

Green key

Walking distance: 50 min.

https://www.parkinn.nl/hotel-brussels

 

 

Hotel The Dominican

+/-270 euro /night

Ecodynamic company (1 star)

Walking distance: 26 min.

http://www.lesaubergesdejeunesse.be/
https://www.radissonblu.com/en/royalhotel-brussels
http://www.sleepwell.be/
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-brussels-bloom
https://www.parkinn.nl/hotel-brussels
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https://www.carlton.nl/en/the-dominican-hotel-brussels

Hotel La Légende

+/-140euro /night

Ecodynamic company (1 star)

Walking distance: 30 min.

http://www.hotellalegende.com

 

 

Martin's Brussels EU

+/-180 euro /night

Green key

Ecodynamic company (3 stars)

Walking distance: 51 min.

https://www.martinshotels.com/en/hotel/martins-brussels-eu

Information about the labels:

 

Green key 
http://www.greenkey.global/

https://visit.brussels/nl/article/green-key

Ecodynamic company

The label 'Ecodynamic company', founded by Brussels Environment, is an official recognition
of a company’s efforts for the environment. https://leefmilieu.brussels/themas/economie-
transitie/label-ecodynamische-onderneming

https://www.carlton.nl/en/the-dominican-hotel-brussels
http://www.hotellalegende.com/
https://www.martinshotels.com/en/hotel/martins-brussels-eu
http://www.greenkey.global/
https://visit.brussels/nl/article/green-key
https://leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/label-ecodynamische-onderneming
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CO2-NEUTRAL
The Future Forward Summit carries the CO2-Neutral label. That means that:

we’ve estimated the carbon emissions of the event and took action to reduce those
emissions;
we will offset the carbon emissions which we couldn’t avoid and;
our efforts will be verified by a third party (CO2logic).

On this webpage, you can find what you can do to help us organize a sustainable event and
what we will do.

WHAT CAN YOU DO?

Sustainable transport
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https://www.futureforwardsummit.com/why-who-what
https://www.futureforwardsummit.com/programme
https://www.futureforwardsummit.com/keynotes
https://www.futureforwardsummit.com/ff-talks
https://www.futureforwardsummit.com/workshops
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https://www.futureforwardsummit.com/venue
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Traveling in and to Brussels? Brussels is easily accessible by train from various places in
Europe. Brussels itself also has a well-built metro network and a bike-sharing system.

 

Click here to get more information on the venue.

 

Sustainable hotels

 

Staying in Brussels? It’s not only a beautiful city, but also a centre for sustainable hotels. No
less than seven hotels within a 30 minute walking range, are Green Key holders or they are
awarded with the Brussels Label for Ecodynamic Companies. Most of those hotels lie within
a 15 minute range from the Brussels Nord train station, where you can find shuttle busses to
the event location.

 

Click here to see a list of nearby hotels with a green key and/or Label Ecodynamique.

WHAT WILL WE DO?

Location

 

The Future Forward Summit takes place in the Herman Teirlinck building. This building, in
use by the Government of Flanders since 2017, is the biggest passive office building in
Belgium. This is realized by a combination of amongst others a good insulation, optimal use
of natural light, 1.195 solar panels (±2.000m² or 285MWh/year) and passive geothermic
heating and cooling systems.

 

Of course, the Government of Flanders didn’t only think of energy use when constructing a
sustainable building. Rainwater is used for toilets and adiabatic cooling and sustainable
materials were used for construction and decorating (FSC certified wood, C2C certified
carpet, refurbished and reused furniture …).

 

It’s also important to facilitate sustainable behaviour. In the building, you’ll find waste islands
where you can separate your waste in paper, paper cups, plastic metal and drinking cartons,
food waste and other waste. The building and surroundings also host a bicycle parking place,
lockers for folding bikes, showers, charging points for electrical bikes and a ‘fietsherstelzuil’
where you’ll find the most common tools to repair your bike.

 

You can find more information on sustainability in the Herman Teirlinck building on
https://overheid.vlaanderen.be/duurzaamheid-herman-teirlinckgebouw (in Dutch).

https://www.futureforwardsummit.com/venue
http://www.greenkey.global/
http://www.leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/label-ecodynamische-onderneming
https://www.futureforwardsummit.com/accomodation
https://overheid.vlaanderen.be/duurzaamheid-herman-teirlinckgebouw
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Catering

 

For the daily catering in the Herman Teirlinck building, different sustainability aspects are
always considered. For this event, we tried to go even further. This is also the case for the
cooperation with external caterers.

 

We considered the following sustainability aspects as much as possible:

little food waste
entirely vegetarian meals
mostly bio labeled and/or fair trade, locally produced and/or seasonal ingredients
little disposable packaging

 

Transport

Both for the conference dinner as the escape tours on Friday, we’ve chosen locations in
the heart of Brussels, easily reachable on foot. Join us on a walk through this beautiful
historic city and avoid CO2 emissions at the same time!
For our own transport, we’ll walk or bike as much as possible. However, the use of a
car is necessary to transport materials and help less mobile visitors reaching the
conference dinner or escape tours. We will do all transport with an electrical vehicle. 
 

Material use

 

We try to communicate digitally as much as possible, minimizing paper use. However, this
isn’t always the most efficient way of communicating. For workshops and communications on
the event, paper or cardboard are necessary. For the paper we use, from note pads to toilet
paper, we’ve chosen 100% recycled paper with an environmental label. For printing, we’ve
selected printing services that delivered us carbon neutral certified printing services on
recycled paper.

 

Ofsetting carbon emissions

 

We hope you’ll help us to organize an event with low carbon emissions. We’ll offset the
remaining emissions through the climate project ‘saving trees’ in Uganda. The project
facilitates the widespread access to improved cookstove technologies throughout Uganda by
supporting local cookstove manufacturers with technical assistance as well as marketing and
distribution; activities that ultimately makes the improved cookstoves more accessible and
affordable for the local population. By using the improved cookstoves, this project seeks to
help save trees, reduce forest degradation and ensure better living conditions for the local
population by reducing harmful airborne pollutants in their household.

http://www.savingtrees.org/
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Each stove helps reduce wood and charcoal consumption by up to 50% compared to other
cooking methods and saves over €80 per year per family. Each cookstove avoids over 2 tons
of CO2 per year on average; the equivalent of a return journey for one person from Brussels
to Washington D.C.
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