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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
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Aandachtspunten

Kritiek:

o Teveel doelstellingen en targets (geen duidelijke prioriteiten)

o Focus op heersend economisch model - tegenstrijdigheden

o Onvoldoende aandacht voor aanpak ongelijke machtsrelaties 

Voordelen:

o Gedeeld globaal kader

o Duurzame ontwikkeling in brede zin van het woord

o Houdt rekening met globale uitdagingen

o Verbondenheid SDGs

o Universaliteit

o Leaving no one behind



Waarom op lokaal niveau?



o SDGs zijn universeel & voor iedereen

o België ondertekende SDG-verklaring

o De opdracht die de wetgever toevertrouwt aan lokale besturen: 
Artikel 2 in het Vlaamse Gemeentedecreet 

o Integrale benadering: uitdagingen/beleidsdomeinen die 
samenkomen op het lokale niveau

o Multi-disciplinair: samenhang tussen verschillende beleidsdomeinen

o SDGs als kapstok om het lokale beleid te verbinden met 
internationale beleidskaders en ontwikkelingen

o …

Waarom op lokaal niveau?



Actie!

https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/praktijkvoorbeelden_sensibilisering_nl_finaal_003.pdf

https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/praktijkvoorbeelden_sensibilisering_nl_finaal_003.pdf


Actie!

DE SDGS IN JE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

... om collega’s en bezoekers te sensibiliseren

SDG-pins, SDG-draagtassen, SDG-stressballetjes, SDG-zaadmatjes, SDG-
onderleggers, SDG-pralines, SDG-appels bij de prikklok, SDG-
intranetpagina, SDG-spiekbrief, SDG-postkaart, SDG-weetjes, ...



Actie!

DE SDGS IN JE COMMUNICATIE 

... om stakeholders te sensibiliseren

Gemeentelijk SDG-logo, SDG-e-mailbanner, SDG-icoontjes, De SDGs op 
je website, SDG-artikels, SDG-ambassadeurs, ... 



Actie!

DE SDGS IN BEELD IN JE GEMEENTE 

... om inwoners en passanten te sensibiliseren

SDG-animatiefilmpje, SDG-raamstickers, SDG-laptopstickers, SDG-
kubussen, SDG-tegels, SDG-posters, Rosita de SDG-reus, SDGs in virtual 
reality, SDG-fotoreeks, SDG-stripverhalen, SDG-trein (Belarus), ...



Actie!

DE SDGS OP JE EVENEMENTEN

... om inwoners en passanten te sensibiliseren 

Wereldfeest met SDG-spel, SDG-boksautomaat, Interactieve SDG-
tentoonstelling, SDG-voetbalgoal, SDG-visspel, SDG-tijdcapsule, SDG-
vlaggetjes, SDG-poefjes, SDG-festivalkussens, SDG-banners, 
Interactieve banner ‘Ik omarm de SDGs’, SDG-wiel, ...



Actie!

DE SDGS IN JE HANDELEN

... om het goede voorbeeld te geven en te inspireren 

SDG-infosessie en –workshop, SDG-cirkeloefening, SDG-babbelbox, 
SDG-subsidiereglementen, Duurzaamheidstips, SDG-uitdagingen, GPS-
spel ‘Missie 2030’, SDG-enquête ‘My World 2030’, SDG-
broodzakkenactie, SDG-app, ...



Meer actie!

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/


Meer actie!



Meer actie!

Durf inspiratie te halen!



Meer actie!





Nog meer actie!



Nog meer actie!

Ga voor een actie / strategie op maat van jouw gemeente

• Vertrek van lokale uitdagingen

• Gebruik lokale sterktes

• Betrek lokale stakeholders, co-creëer zo veel als mogelijk

• Durf uniek en innovatief te zijn

• Zoek draagvlak voor de beste ideeën

• Werk ideeën uit tot projecten

• Scoor binnen je gemeente en daarbuiten 



Een voorbeeld: voedselstrategie



Een voorbeeld: voedselstrategie

Als gemeente ben je actor bij uitstek om lokale boeren, sociale 
restaurants, duurzame transporteurs, ... met elkaar te verbinden.

• SDG 1: je kan ervoor kiezen de bioproducten te gebruiken in de eigen 
gemeentelijke OCMW restaurants (=voedselzekerheid voor kwetsbare 
groepen)

• SDG 3: goede gezondheid en welzijn bij burgers die er komen eten 

• SDG 8: kansengroepen tewerkstellen in de sociale restaurants waar de lokale 
landbouwproducten worden gebruikt

• SDG 13: de producten van de bioboeren bijv. met fietsvervoer naar de 
dorpskern vervoeren 

• SDG 12: ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk afval wordt geproduceerd



Een voorbeeld: voedselstrategie




