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De Stichting Be Planet en de Koning Boudewijnstichting
versterken burgerondernemingen voor de circulaire economie
Met dit partnerschap geven de twee Stichtingen burgerinitiatieven erkenning als
hefbomen om de circulaire economie te versnellen. Ze willen vernieuwende
oplossingen opsporen en versterken via een nationale projectoproep.
Via een nationale projectoproep wil de Stichting Be Planet, in een partnerschap met de Koning
Boudewijnstichting, vernieuwende burgerinitiatieven ondersteunen. Doel: de positieve impact van
het circulair economisch model versterken.
De beoogde projecten willen het circulair economisch model (recycling, recuperatie, hergebruik
ecodesign, vernieuwende businessmodellen,…) stimuleren in diverse sectoren: voeding, confectie,
bouw, materiaal en uitrusting (bijvoorbeeld kinderverzorging, kantoormateriaal), logistiek, enz.
De projectoproep is te vinden op de website van de Stichting Be Planet (www.beplanet.be) en loopt
tot 17 december 2018. De laureaten worden gekozen door een onafhankelijke jury.
Vernieuwende partnerschappen
“De originaliteit van deze projectoproep zit ‘m in het voornemen om partnerschappen te stimuleren
tussen vernieuwende projecten die gedragen worden door het verenigingsleven en ondernemingen
die werken volgens het model van de circulaire economie. We willen bruggen slaan tussen actoren
die niet de gewoonte hebben om samen te werken, maar die wel ijveren voor hetzelfde doel op
dezelfde plek”, zegt Michaël Ooms, directeur van Be Planet.
Een mooi voorbeeld is het partnerschap tussen de coöperatieve Retrival en de Groep BESIX, die
samenwerken rond recuperatie en recycling van materialen uit renovatie- of afbraakprojecten. Of het
project van de vzw VoedSaam die overschotten detecteert, ze ophaalt en ze verdeelt bij vzw’s en
OCMW ’s die onder andere levensmiddelen aanbieden aan mensen in armoede.
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Ondernemingen die zich willen inschrijven in deze dynamiek, kunnen contact opnemen met de
Stichting Be Planet. Die zal deze partnerschappen-op-maat ondersteunen.

Noot voor journalisten:
-

Het is mogelijk om initiatiefnemers van projecten te interviewen en/of ter plaatse te filmen, een
gelegenheid om getuigenissen te verzamelen over unieke en vernieuwende projecten.

-

Lees de verhalen van twee vernieuwende projecten (Voedsaam en Cyréo) op www.kbsfrb.be/nl/Newsroom/Stories.

Perscontact:
Be Planet
NL : Géraldine Louis – geraldine.louis@beplanet.be – 0473 30 31 41
FR : Michael Ooms – michael.ooms@beplanet.be – 0497 47 53 30
Koning Boudewijnstichting
NL: Erika Racquet- racquet.e@kbs-frb.be – 0477 77 88 02
FR: Cathy Verbyst – verbyst.c@kbs-frb.be – 0478 75 01 41

Over Be Planet
Be Planet is een erkende Belgische Stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 2015 op initiatief
van de federaties van milieuverenigingen van de drie Gewesten (IEW, BBL, BRAL) en personen met een
uiteenlopende achtergrond.
De Stichting Be Planet vult een hiaat in de sector van Duurzame Ontwikkeling door in te spelen op de
behoefte aan begeleiding en ondersteuning van lokale burgerinitiatieven rond heel verscheiden thema’s
zoals mobiliteit, energie, voeding, biodiversiteit.
Naast financiële steun aan de burgerprojecten die geselecteerd worden door een onafhankelijke jury,
wil de Stichting Be Planet partnerschappen creëren tussen deze lokale burgerinitiatieven en
geëngageerde ondernemingen (kmo’s, grote ondernemingen). Ze wil bruggen slaan tussen actoren die
niet de gewoonte hebben om samen te werken maar die ijveren voor hetzelfde doel, op dezelfde plek.
www.beplanet.be

Over de Koning Boudewijnstichting
De Koning Boudewijnstichting wil bijdragen aan een betere samenleving.
De Stichting is in België en in Europa een actor van verandering en innovatie ten dienste van het
algemeen belang en sociale cohesie. Ze streeft naar een zo groot mogelijke impact door de capaciteit van
organisaties en mensen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie van individuen en
ondernemingen.
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Haar kernwaarden zijn integriteit en transparantie, pluralisme en onafhankelijkheid, respect voor
diversiteit en bevorderen van solidariteit.
Haar huidige actiedomeinen zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid,
maatschappelijk engagement, talentontwikkeling, duurzame ontwikkeling, democratie, Europese
integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.
De Stichting werd opgericht in 1976, ter gelegenheid van 25 jaar koningschap van koning Boudewijn.
www.kbs-frb.be
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