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Een koffie om wakker te worden
uit de nachtmerrie of een slaap-
pilletje om te blijven dromen. Dat
is wat de bezoekers van het auto-
salon zaterdagochtend aangebo-
den kregen door de verklede mi-
lieuactivisten. Gesteund door de
Brusselse Raad voor het Leefmi-
lieu (Bral vzw) en de Franstalige
tegenhanger Inter-Environment
Bruxelles (IEB) probeerden zij
hun boodschap over te brengen
aan het publiek. 
‘Wij proberen met deze symboli-
sche actie de mensen eens wak-
ker te schudden’, zegt Jeroen Ver-
hoeven van Bral. ‘Wij willen er-
voor waarschuwen dat de naïeve
droom van de organisatoren van
het autosalon in werkelijkheid
een nachtmerrie is. Met de slo-
gan Drive Your Dream doet het
autosalon haar bezoekers mee
dromen over een wereld waarin
we met zijn allen steeds meer met
de auto kunnen rijden.’
Een heel spijtige zaak, vinden de
milieuorganisaties, die zo vrezen
de milieudoelstellingen tegen
2020 niet te halen. ‘Talloze Belgi-
sche en internationale studies to-

nen aan dat het aantal gereden
kilometers moet dalen om de mi-
lieudoelstellingen voor luchtver-
vuiling en klimaat te halen. Tech-
nologie zal de uitstoot van het
toenemende wegverkeer nooit
genoeg kunnen indijken. Na-

tuurlijk zijn die ecologische wa-
gens wel positief, maar dit is niet
de oplossing. Het concept breekt
bovendien niet snel genoeg door.
De Belgische overheid legt overi-
gens haar eigen studies naast
zich neer. Studies die conclude-
ren dat concrete logistieke en
commerciële plannen niet haal-
baar zijn.’
Een van die studies die de milieu-
activisten aanhalen is het Plan-
MER voor het Vlaams Stedelijk
Gebied rond Brussel, goedge-
keurd door de Vlaamse Rege-
ring. ‘Dat voorziet in een uitbrei-
ding van de R0. Uit het verkeers-
model van dat plan blijkt echter
dat de hoeveelheid verkeer op het

noordelijk deel met gemiddeld
vijftig procent zou toenemen,
waardoor de bijkomende capaci-
teit volledig ingevuld wordt, en
de verzadigingsgraad zelfs hoger
komt te liggen dan in de actuele
situatie.’

De meeste bezoekers lieten de ac-
tie alvast niet aan hun hart ko-
men. ‘We begrijpen de bezorgd-
heid, maar wagens zijn nodig
voor allerlei situaties. We kun-
nen niet meer zonder’, zegt een
bezoeker.

MILIEUACTIVISTEN VOEREN ACTIE AAN HEIZELPALEIZEN

Een twintigtal
milieuactivisten
voerde
zaterdagochtend bij de
start van het autosalon
actie. Verkleed in
pyjama en met een
teddybeer vroegen zij
de bezoekers om te
ontwaken uit wat zij
‘een naïeve droom’
noemen. ROBIN DE BECKER 

AAN DIT TEMPO 
ZULLEN WE DE
MILIEUDOELSTELLINGEN
ZEKER NIET HALEN
Jeroen Verhoeven, 
Bral

’’

De actievoerders daagden op in pyjama. ©Herman Ricour

‘Het autosalon
is een naïeve droom’

BL

��� ������

���� ������		�
��	 �
��� ��� �����
���
� ������
�� �� ������� ��� �� ���
����� �� ��� ���������� ���� �� ����� ����
����
� ��� �������� �� ����������� ��� �� ��� ���� �� �������� ���� � ���������� ������������
��	����� ������ ��� ��������� �������������
 ������������ �������

� ��� ��������� ���	���� �� ���  ��������
� ���	�������� � !
�� �����	���� " #����� �� $ ����������
%

�	
��

 ���
	�����
����� ���� ��� ������������ ��� ������ ��� ���� �����

�� �������
� � ������	
 �� ������� ��	������	 � �������
�
�� �� ������� �����
�	�������
� ��� ��
���
���� ��	��
���� � 
������
��������
� � �
��
 � ���� ��
 ����

� � ��
��������� �� ������
��
�����	���
���
��� � ������ ���� ��
 ��
����� �� �� !������
�
� ����
�	� ����������������	� ��
������	 � �������
�
�� ��� �� ����
�������� ��� ������� �����
�	�������
�"������
�

��  ������
� �������
���� �������	 �������� �������	����� �# ���	���

� $��
�� % ���� ����������	 � 
������
� ��	��
���� �&����
�� �# �����
� '���
 �� �
��� �����	������	� ���#
 � �
������ � (������
� )�	��
��� � ��
���
���
� ����
����� ��������	� �� ���� ��
��
��# � ��������
��#
� � ��
 ����
���	 �'"*"�� � �� ���
 ������	 ��
 $+  ##���

�!"	��#�� ���
	�����
�� �������
�  � ��
 ��������,�� 
�����
 �� ��
 � ����
���������� ���� �� 
�
��� �����
���	��������
 �� �� ���#�������� 
�
 �� �����	�	 �� ��
	�����
�
� �������


� � ����	
 ���	 ���� �� ���
�#���
�� �� ��
�
�,�� ������
� ������������ �����
 ������ ��� 
���#������ ��
���"�
���
---�� �� ����
�

���#������ ������	� �� ����	��� �
������ � �� ��
	������� ������
�	� � �����
�
�� �� �� �������
 �� ��� ���


� � �
��
 � ���� ��
 �����
���	���
 � ��
 �� ��
��
������ ���� ��� �������
	�����
� � �������
 ���� �������
 �������
 � �����
��
	�����


��  ������
� .�	��� �������	 � ���
�� ���� ���� ������	 ��� �� 
������
!� �&����
��! �# ��	��
���� ���
�� �# � �� 	����������	� #��
�� ��� �� �����
����
���
� /��������� �� ��
��������
� � ����������
 ���
 � �������
 ���� �� 	����� ����� ����
��	�	������

� 0�����

�� � #��&���� � #��
�� �� ���
������#
� ����������� ���������
� � ��
 ����
���	 �'"*"�� � �� 	���#�� 12 	��������
� 0�����
�� � �������
�� ��� ���� � �����#�������

�� $�

� %��"
�"��
$�"�& ��'�
��(
) �	��#���%�

�  	��" ) ��� 	����
�	� � �
������
�� �� �������� �����
���������
���� �� ���
��� (������
� )�	��
��� �
��
���
���-  � ��
��� ������
 ��
 34
����������� 
�
 �� ����	�����
� � ���

	�����
����� � ���� ����
-

'���
 $��	���
������� 5+� ��	����!
��	 � $6�� �������� �� 
�� ��
�������� �� ��	��
��� ����- (����
�����
��� ��� �����! � ��	��� �����!
#��
��� ��� ��� ����������
�� ���
����
���� ����������	��� 0����
 +�����
�# �&���
��� +�����-

 �� ���
� ��� ����������� �������� ���
����
������ �# 7������	��8 ��� � �� ����
!
��	��
� ����
�� /��	����� ���
�	�	�
�� ���
��
����� �# 	��
� #�������� ����!
���	�-  � ��� ������
� 	���� 
�
�����
���� ���� ��� ��
 ��	
� ��������� 
��� 
� ����
����
��
 �� �"�9

$��� �#����
�� ���� ���� � ����� #��
��� ���
 � ��

�����������	�
��������

��*������������ +
��� �� 2: ��� 0� 1�

�� 6 2� 
-�-�- ����- 0����;�� 2�� � /������
���� <%< ��� 3 � /!<34= �
����� � *�& >%<!%!%<=-?@-?= � �!����9 �-���A����

��!��-���

:
B
-3
@3
"/
�
C
-D
+
-3
4E
�
+
1
F0
�
D
2
 
'
2
�
1
(+
-�
�

N E W I D E A S , Y O U R F U T U R E Ideas@Work (www.ideasatwork.be) is een Belgisch consultingbedrijf met kantoor in Brussel.
Het bedrijf biedt consulting services en trainingen inzake process en project management. Een 

projectmatige en resultaatgerichte benadering heeft gezorgd voor een permanente groei bij een 
topsegment van klanten in binnen- en buitenland. De expertise van de consultants vindt haar 

weg, zowel bij multinationale ondernemingen als middelgrote organisaties, dienstenbedrijven 
als productieomgevingen. Om de verdere groei te optimaliseren is Ideas@Work op zoek naar 

versterking voor hun team:

Wat mag je verwachten: • Je maakt deel uit van een jong en snel groeiend bedrijf, waar je als persoon een sterke ontwikkeling 
doormaakt. • Je werkt in een variërende omgeving, waar ervaringsuitwisseling en kennisoverdracht centraal staan. • Een excellent
remuneratiepakket wordt aangeboden, aangevuld met een representatieve bedrijfswagen.
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur, reageer via www.anago.be. Vermeld de juiste referentie.
Voor meer informatie kan je terecht bij Jef Maeseele op jef.maeseele@anago.be of op het nummer 0498 86.06.17. VG

.8
01

/B

Je functie: • Je ondersteunt het beheer van het volledige training product-portfolio,
en ondersteunt de verdere uitbouw. Je neemt initiatief op het vlak van proces en 
project management (bv. introductiecursus, voortgezette opleidingen, ...) en aanver-
wante methodieken (bv. Six Sigma, Lean Thinking). • Samen met klanten bepaal je 
hun trainingsbehoeften, en ontwikkel je pakketten op maat van de klant. • Je staat
mee in voor de opvolging van de gemaakte afspraken. • Je geeft trainingen en je volgt
hierbij de kwaliteit van de gegeven trainingen nauwgezet op. • Je zorgt dat aan alle 
randvoorwaarden is voldaan, om een kwalitatief hoogstaand traject te kunnen aan-

bieden aan de deelnemers. • In die zin zorg je voor lesmateriaal op niveau, en volg je de 
feedback van de deelnemers nauwgezet op. • Je rapporteert aan de training manager 
en ondersteunt hem om een antwoord te bieden op nieuwe vragen vanuit de markt.

Je profiel: • Je hebt een hogere opleiding gevolgd, aangevuld met opleidingen in
project en proces management. • Je hebt bij voorkeur een eerste ervaring als trainer
achter de rug. • Je hebt een uitstekende talenkennis, Nederlands, Frans en Engels.
• Een ervaring als (interne) consultant op dit vakdomein is een onmiskenbaar voordeel.

TRAINER (REF: 1074/2010)

JUNIOR MANAGEMENT CONSULTANTS
          ROL ALS CHANGE AGENT BIJ VERSCHILLENDE TOPBEDRIJVEN (REF 2010/1099)

Je functie: • Je biedt ondersteuning aan klanten bij veranderingsprocessen in het
kader van hun strategische ontwikkeling. • Je doet dit samen met een senior consul-
tant. Je werkt in projectverband mee aan het begeleiden van opdrachtgevers bij het
komen tot een een procesgerichte en resultaatgerichte organisatiecultuur. • Je staat
in voor het definiëren en het analyseren van hun sleutelprocessen. De methodieken
worden je hiervoor aangereikt vanuit Ideas at Work. • Op termijn, en in functie van
jouw ontwikkeling als consultant, stuur je zelfstandig optimalisatieprojecten, en
begeleidt groepen bij de implementatie. Hierbij staan efficiëntie, doelgerichtheid
en kennisoverdracht centraal. • Na afronding zorg je voor verankering van nieuwe
processen binnen de organisatie, o.a. door het opzetten van meetsystemen die de

opvolging van de performantie waarborgen • Op termijn zorgen jouw excellente
communicatie en gedrevenheid ervoor dat je een volwaardig klankbord wordt voor
onze opdrachtgevers. • Op dat moment genereer je ook nieuwe projecten.

Je profiel: • Je hebt een universitaire opleiding en een eerste professionele ervaring 
achter de rug. • In je eerste job had je gelegenheid om je communicatie skills te 
ontwikkelen, en je hebt meer maturiteit dan je leeftijdsgenoten. • Je hebt minstens 
kennis van project management, process management, of je hebt er affiniteit mee.
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.


