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Over de klimaatdag
De Klimaatdag is al enkele jaren hét inspiratie - en netwerkevenement van de VVSG
voor iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij beleid rond klimaat in de brede
zin: energie, adaptatie, ruimtegebruik en wonen, duurzame mobiliteit enzovoort.
Iedere editie mogen wij meer dan 500 deelnemers verwelkomen van lokale besturen,
maar ook andere klimaat-georiënteerde organisaties.
Tijdens de Klimaatdag bieden wij een informatief programma aan met interessante
praktijken, inspirerende keynotes, info- en werksessies. Tijdens deze editie zal het
programma aanleunen bij het werkprogramma van het VVSG Netwerk Klimaat en
inhoudelijk gekoppeld zijn met het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Over de locatie
De Klimaatdag vindt plaats op 13 oktober 2022 in het Beurs-, Meeting en
Congrescentrum (BMCC) in Brugge. Dit vernieuwde congrescentrum is de ideale
locatie gezien de duurzaamheid van het gebouw. Het BMCC ligt op wandelafstand
van het station. De deelnemers komen op verschillende momenten samen in de
beurshal waar de standenmarkt, de lunch en de netwerkreceptie achteraf
plaatsvinden. Overdag vinden er een dertigtal sessies plaats in kleinere groepen
verdeeld over de verschillende lokalen in het BMCC (bekijk het dagprogramma op
pagina 11)
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Over VVSG • De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is het steunpunt, de
belangenbehartiger en de beweging van het lokale bestuur. Alle 300 gemeenten en OCMW’s
in Vlaanderen zijn lid, naast vele politiezones en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
VVSG verleent haar leden advies en begeleiding, geeft informatie geeft op maat, zorgt voor
opleiding en vorming en andere ondersteunende diensten biedt. -

Het Netwerk Klimaat werd opgericht met financiële steun van de Vlaamse overheid. Wij
zorgen voor een professionele ondersteuning van lokale besturen in samenwerking met
betrokken partners. Samen gaan we voor een hands-on aanpak met concrete resultaten op
het terrein als doel. Dergelijke projecten verspreiden we dan ook breed zodanig dat we
allemaal samen werk maken van de klimaatuitdagingen.
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1. Neem deel aan onze standenmarkt

Op onze Klimaatdag maakt de VVSG graag plaats voor partners met een interessant
aanbod rond klimaat. Mis deze kans niet en boek een plaats op onze veelzijdige
standenmarkt.

1.1 Onze doelgroep = jouw doelgroep
Tijdens deze Klimaatdag verwelkomt de VVSG iedereen die werkzaam is rond
klimaatbeleid in de brede zin bij lokale besturen, het gaat hierbij onder andere om:
energie, adaptatie, ruimtegebruik en wonen, duurzame mobiliteit, openbare werken,
lokale economie enzovoort. Biedt jouw organisatie expertise rond deze thema’s en
kan je hen helpen om hun dagdagelijks werk te vereenvoudigen? Dan ben jij de
geschikte standhouder.
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1. Neem deel aan onze standenmarkt

1.2. De meerwaarde van een stand voor jou
Deelnemen aan onze standenmarkt betekent voor jou:
• Enthousiaste bezoekers
Lokale besturen zijn erg actief rond klimaat dezer dagen en moeten op korte én lange termijn
verschillende doelstellingen waarmaken. Ze ervaren dus heel wat uitdagingen bij hun werking; Tijdens
de Klimaatdag brengen we hen allen samen om kennis uit te wisselen, inspiratie op te doen,
innovatieve projecten te ontdekken en dergelijke meer. Ze gaan dus graag met verschillende
aanbieders, actoren in interactie.

Netwerken staat centraal
Jouw aanbod kan hen dus helpen om tot actie over te gaan!
• Voldoende tijd
Om deelnemers de nodige tijd te geven om de standen te bezoeken, voorzien we in het dagprogramma
(raadpleeg het tijdschema pagina 11) voldoende ruimte. Tijdens de ontvangst, lunch én
netwerkreceptie heb je tijd om met hen in gesprek te gaan en potentiële “samenwerkingen” op te
zetten. Je kan jouw project en werking presenteren, mogelijke oplossingen voorstellen of vragen
beantwoorden.
Onthaal, lunch en receptie vinden plaats in de ruime beurshal die we aangenaam zullen inrichten.
• Maximale zichtbaarheid

Als standhouder krijg je maximale zichtbaarheid voor en tijdens de Klimaatdag. We presenteren jouw
logo in vierkleurendruk op de eventwebsite met een link naar jouw website en contactgegevens. Op die
manier kunnen de deelnemers op voorhand, tijdens en nadien meer te weten komen over jouw
organisatie en direct contact opnemen om een mogelijke samenwerking te bespreken.
•
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We vinden het belangrijk dat onze leden net als
jullie (potentiële standhouders) elkaar kunnen
versterken. Daarom hechten we veel belang aan
een goed contact tussen beide partijen.
Tijdens onze Klimaatdag staat netwerken dan ook
centraal. Om dit te bewerkstelligen hebben we
ervoor gekozen om de receptie en de standenmarkt
op één en dezelfde plaats te houden.
Onze standenbouwer (Lambrecht) zal voor een
aangename aankleding zorgen.

1. Neem deel aan onze standenmarkt

Gratis deelname aan de sessies van de Klimaatdag.

Afhankelijk van het gekozen pakket, ontvang je 2, 4 of 6 gratis tickets. Met deze
tickets kan je je inschrijven voor de inhoudelijke sessies en werkbezoeken gedurende
de dag.

1.3 Word standhouder
Dit is dus jouw kans om als standhouder onze leden te bereiken en jouw producten
en diensten voor te stellen. Interesse? Bekijk op pagina 6 de verschillende pakketten
die wij aanbieden en vul het aanvraagformulier in.
We bekijken jouw aanvraag na indiening en laten je zo snel mogelijk weten (vanaf 23
mei) of je al dan niet geselecteerd bent voor onze standenmarkt. De selectie gebeurt
op basis van de selectiecriteria die je kan terugvinden op pagina 10.
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Inhoud standen
Je hebt keuze uit de 3 onderstaande pakketten:

Pakket 1 (small)
•

6m2 standruimte – locatie bepaald in samenspraak met Netwerk Klimaat
•

Stand bevat:1 hoge presentatietafel, elektriciteit, wifi, 2 barkrukken, plant en tapijt

•

2 vrijkaarten voor de bemanning van de stand, incl. duurzame lunch en receptie

•

Mogelijkheid tot deelname aan de sessies en werkbezoeken gedurende de dag

•

Logo op de website van de Klimaatdag met verwijzing naar jullie website en sociale
media kanalen

•

Ruimte om jouw eigen scherm/laptop te plaatsen

Pakket 2 (medium)
•

8m2 standruimte – locatie bepaald in samenspraak met Netwerk Klimaat

•

Stand bevat: 2 hoge presentatietafels, elektriciteit, wifi, 4 barkrukken, 2 planten
en tapijt

•

4 vrijkaarten voor de bemanning van de stand, incl. duurzame lunch en receptie

•

Mogelijkheid tot deelname aan de sessies en werkbezoeken gedurende de dag

•

Logo op de website van de Klimaatdag met verwijzing naar jullie website en sociale
media kanalen

•

Multifunctioneel digitaal scherm voor presentaties of om beeldmateriaal te tonen
•
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Inhoud standen

Pakket 3 (large)
•

Een voor jou aangeklede stand van 10m2 standruimte – locatie bepaald in samenspraak met
Netwerk Klimaat
•

Stand bevat: 3 hoge presentatietafels, elektriciteit, wifi, 6 barkrukken, 3 planten en tapijt

•

6 vrijkaarten voor de bemanning van de stand, incl. duurzame lunch en receptie

•

Mogelijkheid tot deelname sessies en werkbezoeken gedurende de dag

•

Logo op de website van de Klimaatdag met verwijzing naar jullie website en sociale media
kanalen

•

Multifunctioneel digitaal scherm voor presentaties of om beeldmateriaal te tonen

Ben je een structurele partner van de VVSG? Dan heb je automatisch recht op het large-pakket.
Gelieve jullie aanwezigheid te bevestigen door ons online aanvraagformulier in te vullen.

Aankleding stand
Wens je nog extra materiaal voor jouw stand? Denk
hierbij aan een extra scherm, stoel, etc. Dan is dit
steeds mogelijk binnen het aanbod van onze
standenbouwer.
Je kan hiervoor de lijst opvragen en extra wensen
melden aan nele.timmermans@vvsg.be en dit ten
laatste tot maandag 5 september 2022.
Nele coördineert de standenmarkt van de
Klimaatdag, dus voor alle praktische vragen kan je
bij haar terecht.

•
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Prijzen standen

De prijs die je betaalt voor een stand, verschilt naargelang het type organisatie. Enkel structurele
partners van de VVSG en de partners van het Netwerk Klimaat* genieten extra korting op basis van
vooraf gemaakte afspraken.

Partners Netwerk
Klimaat (40% korting)

Small

Medium

Large

3000 euro

3600 euro

4200 euro

Interesse?
Vul ons online aanvraagformulier in en geef hierbij
aan welk pakket je wenst.

Non-profit
organisaties (20%
korting)

4000 euro

Commerciële
organisaties

5000 euro

4800 euro

6000 euro

5600 euro

7000 euro

Wij bekijken je aanvraag en bevestigen of jouw
organisatie kan deelnemen aan de standenmarkt.
Vanaf maandag 23 mei kan je een antwoord van
ons verwachten.
Bijkomende vragen? Neem contact op met Nele
Timmermans, nele.timmermans@vvsg.be

*De partners van het Netwerk Klimaat zijn de leden van het strategisch overleg en/of het operationeel
overleg. Dit kan dus niet worden aangepast i.k.v. de Klimaatdag.
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Selectiecriteria standhouders en duurzaamheidsvoorwaarden

Hoe gaan we te werk?
We lezen met veel interesse jullie aanvraag, maar we vinden het ook belangrijk dat het aanbod van de
standhouders in lijn ligt met het thema van de dag. We willen zeker zijn dat er een goede match is
tussen de standhouders en onze leden. We houden daarom bij de selectie rekening met de volgende
zaken:
• De hoofdactiviteit van jouw organisatie heeft geen negatieve impact op het klimaat;

• De activiteiten hebben een meerwaarde voor de lokale besturen in hun klimaatbeleid;
• Jullie werk ligt in lijn met de thema’s van onze Klimaatdag dit wil zeggen:
• Energie-efficiëntie
• Hernieuwbare energie
• (Deel)mobiliteit & ruimtelijke ordening
• Energiezuinig publiek patrimonium
• Adaptatie: ontharding en/of vergroening
• Klimaatdata en –tools
• Financieringsmogelijkheden voor klimaatbeleid

•
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Selectiecriteria standhouders en duurzaamheidsvoorwaarden

Duurzaamheidsbeleid van de VVSG tijdens evenement
Gezien deze studiedag draait rond klimaat en duurzaamheid, willen we dit doortrekken doorheen de
volledige dag. Dit wil zeggen dat we bijvoorbeeld samenwerken met een duurzame cateraar, kiezen
voor een locatie die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer en dergelijke meer. Daarnaast
willen we onze evenementen ook zo afvalvrij mogelijk organiseren.
We vragen daarom rekening te houden met volgende voorwaarden:

• Gelieve geen flyers mee te brengen;
• Wil je de deelnemers een presentje geven, dan kies voor duurzame alternatieven zoals o.a. te
vinden in de Gids voor Duurzame Aankopen (pagina 25 tot en met 43);
• We vragen om ons het correct aantal aanwezige medewerkers door te geven, om
voedseloverschotten te vermijden.

Voor een meer uitgebreide uitleg, raadpleeg de brochure partners en duurzaamheid.

•
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2. Praktische informatie

Datum en locatie
•

Donderdag 13 oktober van 9u30 tot en met 18u

•

Beurs- Meeting en Congrescentrum (BMCC), Sint-Maartensbilk 1, 8000 Brugge

Dagplanning (onder voorbehoud van wijzigingen)

We motiveren duurzaam vervoer. Kom je toch met de auto naar BMCC? Dan kan je jouw wagen
parkeren in de ondergrondse parking. Gezien het hier gaat om een Klimaatdag vragen we wel om
zelf de kostprijs t.w.v. €10 excl. BTW te dragen. Reserveren is verplicht.

9u30-10u00

Ontvangst deelnemers door de burgemeester

10u10-11u10

Sessieronde 1

11u20-12u20

Sessieronde 2

12u20-13u50

Lunch met speech minister Zuhal Demir

14u00-15u00

Sessieronde 3

15u10-16u10

Sessieronde 4

16u10-18u00

Netwerkreceptie met speech minister Bart
Somers

Werkbezoeken 1

Werkbezoeken 2
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