
Eco-Iris voor iedereen… 



Programma: 

 Wat is een eco-iris? 

 Context van het ontstaan van en de 

deelname aan het project :  

             prioriteiten van het OCMW van Vorst 

             vaststellingen  

 Uitdagingen 

 In de praktijk 

 Cijfers 

 Toekomstperspectieven 

 

 



Wat is de eco-iris? 

 Complementaire munt  

 Stimuleert duurzaam gedrag dat positief is 

voor het leefmilieu en voor de bewoners 

 Ondersteunt de ontwikkeling van de lokale 

economie 

 1 ecogebaar = 1 bepaald aantal eco-irissen  

 10 eco-irissen = 1€ 

 Kantoren / handelszaken 

 

 

 



Context van het ontstaan van en 
de deelname aan het project 

 Gebruikers, kansarm publiek: 

communicatie, deelname 

 De duurzame ontwikkeling 

   

 

 

 

Prioriteiten van het OCMW van Vorst 



Context van het ontstaan van en 
de deelname aan het project 
Vaststellingen 

 Duurzaamheid voor de meest kwetsbaren : 

moeilijkheden 

 Tijdsperspectiefconflict: dringend vs. 

duurzaam 

 Anticrisisreflexen zijn dikwijls « groene » 

reflexen en omgekeerd 

 Een nieuw publiek warm maken voor nieuwe 

samenwerkingsinitiatieven 

 



De uitdagingen 
Eco-iris, een kans 

 Gewestelijke complementaire munt die 

« ecogebaren » en « eco-irissen » 

valoriseert 

 Een kans om bestaand gedrag op de 

voorgrond te plaatsen, nieuw gedrag te 

doen ontstaan en te bedenken 

 Een kans om een meer duurzame 

manier van verbruiken voor te stellen  



In de praktijk 
 
 Vergaderingen (Ecores, verenigingen, gemeentediensten, 

Duurzame wijk Wiels) 

 Een partner op het terrein: Forest Quartiers 

Santé vzw 

 Verankering in een volkswijk van Vorst 

 Mobilisering van bewonersnetwerken en 

opzetten van participatieve workshops 

 Samenwerking via de Sociale Coördinatie 

van Vorst 

 Coördinatie van activiteiten die worden 

gestimuleerd door de eco iris    



September 2012 : startfeest in de Sint-

Antoniuswijk 



Enkele cijfers – FQS vzw  
Workshops en deelname 

 Onderhoudsproducten 6 sessies – 80 personen  

 Fietsen in het verkeer 5 sessies – 15 pers.  

 Energiebesparingen 2 sessies -12 pers.  

 Fietsinitiaties 8 sessies -150 pers. 

 Bij Collectif Alpha van Vorst Ecogebaren –12 pers. ; 

Ecologische voetafdruk – 21 pers. ; Eco watervervuiling – 12 

pers. ; Recycleren van afval – 8 pers. 

 Duurzaam koken (Veggie mania + Brussels Museum van 

de Molen en de Voeding) 2 sessies – 18 pers. 



Enkele cijfers – FQS vzw 
Workshops en deelname 

 Vergroening groendak (bezoek « Potage Toit »  - 

Koninklijke bibliotheek) 1 sessie – 11 pers. 

 Workshop sensibilisering biodiversiteit (didactische 

bijenkast Defré) 1 sessie - 8 pers.   

 Aanplanting moestuin–boomgaardbak 

Divercity (workshop Incredible Edible) 1 sessie -11 pers.   

 Constructie van bakken en aanplanten 1 datum -3 

pers 

 ANDERE: Deelname aan verschillende dagen 
(water, Week van Vervoering, Sint-Antoniuswijkfeest, dag van de 

duurzame lente), afstemmen van het project op het 

verenigingsnetwerk, … 

 



Perspectieven  

  Verankering in de wijk en de activiteiten 

van de mensen 

  Lokaal draagvlak met instandhouding 

van de « sociale » dimensie gelinkt aan 

Eco-iris 

 Versterkt partnerschap met het 

verenigingsleven 

 

 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT 

 Meer informatie: 

 www.ocmwvorst.irisnet.be 

 www.ecoiris.be 

  

 Contacten: 

 claire.roeken@publilink.be 

 paola.magi@publilink.be 
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