
 

 
    

 
 

 

 

Erasmus+ Project: GreenerAge - 

Klimaat- en milieubewuste burgers 55+ 

(december 2021 tot februari 2024) 

 

Wat het project wil bereiken 

De EU zet zich in voor een groene overgang naar een klimaatneutrale samenleving voor 2050. 

Om dit te bereiken zijn blijvende veranderingen in het gedrag van de burgers nodig in de 

richting van duurzamere en gezondere gewoonten. Een fundamentele culturele verandering 

is essentieel om de doeltreffendheid van het beleid voor een klimaatneutrale samenleving te 

bevorderen. 

Mensen in de tweede helft van hun leven kunnen veel bijdragen om de planeet te redden: 

Hun meest waardevolle bezittingen zijn ervaring en tijd. Vaak zijn hun kinderen het huis uit, 

sommigen zijn vervroegd met pensioen gegaan en anderen zijn al gepensioneerd. Ze hebben 

veel kennis en zijn in een uitstekende positie om bij te dragen tot een groenere toekomst. Dat 

kan in hun privé-omgeving, met hun familie, vrienden of buren, of als vrijwilliger bij een 

organisatie dat zich bezighoudt met klimaatbescherming en milieuprojecten.  

Het Erasmus+ project GreenerAge wil hen helpen hun competenties en vaardigheden hiervoor 

uit te breiden en geschikte instrumenten aan te reiken.  

Waar we aan werken 

GreenerAge richt zich op het ontwikkelen van een digitaal leerplatform waar geïnteresseerde 

burgers informatie, ideeën en praktische hulpmiddelen kunnen vinden die ze nodig hebben 

voor hun klimaat- en milieubeschermingsactiviteiten. Dit omvat bijvoorbeeld slimme 

hulpmiddelen om de individuele voetafdruk te meten waarmee we het milieu vervuilen, maar 

ook de handafdruk die ons laat zien wat we doen voor een duurzame levensstijl. Speelse 

elementen zoals quizzen en video's zullen de betrokkenheid bij het onderwerp ook levendig 

maken. 

We zullen ook een compendium met interessante feiten en cijfers over milieueducatie 

samenstellen, een handleiding voor het leiden van workshops, en een verzameling goede 

praktijken met aanbevelingen voor beleidsmakers. Al het materiaal zal gratis toegankelijk zijn. 

 

 

 



 

 
    

 
 

 

Hoe we werken 

De bovengenoemde resultaten zullen samen met 55-plussers ontwikkeld worden. Zij zullen 

niet alleen gebruik kunnen maken van het leerplatform, maar ook hun kennis en ervaring 

zullen erin verwerkt worden. In totaal zullen 75 tot 100 burgers in de vijf deelnemende landen 

actief bij het project betrokken zijn. 

In interviews zullen wij hen vragen naar hun houding en gedrag, welke veranderingen voor 

hen zinvol lijken en welke steun zij daarbij nodig hebben. In workshops gaan we dieper in op 

afzonderlijke vragen en bespreken we de resultaten van ons werk met de betrokken burgers. 

Zo zal bijvoorbeeld het digitale leerplatform in zijn beta-versie door de leden van de 

plaatselijke werkgroepen worden getest, voordat het definitief wordt gemaakt.  

Eind 2023 zal een openbaar evenement voor de deskundigen worden gehouden. De resultaten 

van het werk en de ervaringen met het werk in de praktijk zullen worden gepresenteerd. 

Concrete individuele actiestappen en aanbevelingen voor politieke beleidsmakers zullen 

worden besproken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van het gezamenlijk 

ontwikkelde materiaal.. 

Project partners 

• Finland: Universiteit van Tampere (Europese Coördinatie) 

• Nederland: AFEdemy, Gouda 

• Polen: Fundacja Laboratorium Architektury 60+, Bylom 

• Portugal: SHINE 2Europe, Coimbra 

• Duitsland: ISIS Instituut voor Sociale Infrastructuur gGmbH 

 

Neem contact op met  

Lucia Thielman – AFEdemy 

Email: lucia@afedemy.eu 

Verdere informatie 

https://greenerage.eu 
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