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Evaluatie van het gewestelijk 

project en aanbevelingen voor de 

toekomst  
  

  

• Sabine François, EcoRes, 

• François Jégou, Strategic Design Scenarios,  



Studie en evaluatie van de projectoproep "Agenda Iris 21"… 

…samen een participatieve en projectieve evaluatie maken.   

Agenda’s Iris 21: what's next? 



Aanpak… 



 Brainstormen met de Agenda 21-coördinatoren 



…de ontvangende partijen en de actieplannen herbekijken 

kritische opmerkingen beantwoorden, visies schetsen…  



3 immersiesessies in de gemeenten/OCMW’s…  



…invloed van een ‘tijdelijke collega'; gesprekken met 

‘sneeuwbaleffect'  

…informeel statuut ‘in residence'… 



Opbouwende samenwerking met de coördinatoren, de 

begeleiders en de opdrachtgevers … 



…samen aanbevelingen schrijven 

Micropresentaties; bekendmaking van het voorlopig rapport… 





Opvallende 

elementen… 









… 





Visies… 



Gewestelijk platform 
Promotie van de zichtbaarheid 

Een duidelijkere communicatie 

Opleiding op hoog niveau 

Een lichte structuur 
Coördinatoren van een bestuur met het oog op duurzame ontwikkeling 

Agenda 21-ombudsman 
Agenda’s iris 21 versus « type 2 »-projecten 

Een totaalbeheer van de duurzame ontwikkeling 

Gewestelijke transversaliteit 
Een bestuur van duurzame ontwikkeling  

Agenda 21-inspectie 

Uitwisseling van ervaringen en netwerk 
Begeleiden van de duurzaamheid 

Indicatoren van een transformatie naar een duurzaam bestuur 

De wijze van deelname verduidelijken  

De ervaring en de hulpmiddelen nuttig aanwenden 



Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Studie en evaluatie van de 

projectoproep  

"Agenda Iris 21"… 

Commissariaat-generaal voor 

Duurzame ontwikkeling, Frankrijk 

Rio+20 en nadien: de 

toekomst van de Agenda 

21… 



(re)designing governance for social change 
www.strategicdesignscenarios.net/redesigninggovernance 

 

François Jégou 

Strategic Design Scenarios,  

Dautzenbergstraat 36-38, BE-1050 Brussel   

E-mail: f.jegou@gmail.com 

  

Sabine François 

EcoRes,  

Edinburghstraat 24-26, BE-1050 Brussel 

E-mail: sabine.francois@ecores.eu 

  

Sandrine Fournis 

CGDD/SEEIDD/IDPP4, MEDDTL 

Bureau 9.36 Tour Voltaire 92055 - La Défense Cedex 

E-mail: Sandrine.Fournis@developpement-durable.gouv.fr 

  

Catherine Rousseau 

Kabinet van Evelyne Huytebroeck,  

Ministerie van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing 

Broekstraat 49-53, BE-1000 Brussel 

E-mail: crousseau@huytebroeck.irisnet.be 

 

UK http://www.sustainable-everyday-project.net/agenda21/category/scenarios_en/ 

FR http://www.sustainable-everyday-project.net/agenda21/category/scenariosfr/ 

French films in English version:  http://www.sustainable-everyday-project.net/agenda21/category/scenarios_en/ 

French flms in French version:  http://www.sustainable-everyday-project.net/agenda21/category/scenariosfr/ 



English version: http://www.sustainable-everyday-project.net/agenda21/2012/05/21/iris-21-2/ 

French version: http://www.sustainable-everyday-project.net/agenda21/2012/05/09/iris-21/ 



Dank u … 

EcoRes Strategic Design Scenarios 

www.ecores.eu 

www.strategicdesignscenarios.net (artikel) 

www.sustainable-everyday-project.net (film België en Frankrijk)  


