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Agenda
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▶ Sustainable Development Goals en de lokale 

besturen

▶ Monitor Vlaamse lokale besturen 2022

▶ Monitor op maat

▶ Pioneerprogramma 2023
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IDEA Consult en de SDG’s
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IDEA SDG-actieplan Begeleidingstrajecten SDG in action (phd)
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Sustainable Development Goals en de lokale besturen
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➢ SDG’s: een en ondeelbaar – iedereen aan de slag

➢ Lokale besturen: uniek kruispunt beleid en implementatie

➢ Concrete maatregelen om SDG’s te implementeren

➢ Communicatie naar de burgers over SDG’s

➢ Samenwerking met de lokale besturen

➢ Pioneerprogramma (samen met CIFAL Flanders)

➢ Rol lokale besturen benadrukken in VNR (samen met VVSG)

➢ Ontwikkelen SDG-Toets (in opdracht van VVSG)

➢ Focus op connectie meerjarenplan en SDG’s
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Sustainable Development Goals en de lokale besturen
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➢ Strategische planning: meerjarenplanning

➢ Actie zonder plan mist richting, plan zonder actie en opvolging mist effect

➢ Meten is weten: doelstellingen en indicatoren

SDG-Monitor 2022

▶ Instrument om evolutie SDG’s lokaal na te gaan

▶ Verbeterde en uitgebreide methodologie

▶ Overzicht van Vlaamse lokale besturen met score per SDG

▶ www.sdgmonitor.be

http://www.sdgmonitor.be/
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Sustainable Development Goals en de lokale besturen
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Volledige rapport nu 
beschikbaar:
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Een Vlaamse SDG outcome index

▶ Outcome index: 

▷ Huidige staat SDGs, los van context, acties, ... 

▶ Vlaamse index

▷Metingen zijn beperkt tot Vlaams grondgebied

▷ Evaluatie t.a.v. Vlaamse gemeenten

▷ Blik op duurzaamheid vanuit een Vlaamse pespectief

▷ Relevantie voor Vlaamse beleidsmakers



• Update selectie en methodologie 

Verbreding & Simplificering

Selectie van de indicatoren herbekeken

▷ Feedback van gemeenten, VVSG, VVP, 

gebruikers... 

▷ Bronnen: Gemeente-stadsmonitor, Provincies 

in cijfers, + 11

▷ 240 indicatoren, georganiseerd in 60 sub-

indexen

Interpretatie is eenvoudiger

▷ Gemeenten vergeleken met hoogste/slechtste 

score in Vlaanderen sinds 2010

▷ Gaten in de data opgevuld

=> verhoging in de score wijst op een absolute 

verbetering in dat jaar
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Consistente stijging sinds 2010



• Patronen in de index 

vb. SDG1 Geen armoede
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Context is bepalend

Hoe goed scoort een gemeente, gegeven diens:

▷ Grootte

▷ bevolking

▷ leeftijd

▷mediaan inkomen

▷ ... 

Voornaamste:

▶ Het mediaan inkomen

▶ Geografische clusters

Belfius clusters
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Kwadranten als beleidsinstrument

Antwerpen Gent

Voor de kwadranten van jouw gemeente, contacteer IDEA consult!
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Monitor op maat
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➢ SDG Monitor: algemene gegevens voor alle 

Vlaamse lokale besturen

➢ MAAR: lokale besturen beschikken ook over heel 

wat lokale indicatoren

➢ Monitor op maat

➢ Mogelijkheid om eigen gegevens toe te voegen 

aan SDG Monitor

➢ Het voorbeeld van Pioneer Kalmthout
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Monitor op maat
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Monitor op maat
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Monitor op maat
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➢ Mogelijkheid om indicatoren te koppelen aan SDG

➢ 17 SDG’s

➢ Overkoepelende indicatoren op lokaal vlak

➢ Mogelijkheid om indicatoren per categorie te bekijken

➢ Strategie

➢ Kennisopbouw

➢ Interne acties

➢ Externe acties

➢ Communicatie

➢ Eigen lokale indicatoren

➢ Of om eigen categorie aan te maken

➢ Gebruiken om de link te leggen met eigen meerjarenplanning

➢ Opvolgen vooruitgang eigen beleid en waar nodig bijsturing

➢ Legt expliciet de link tussen SDG’s en eigen planning
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Pioneerprogramma 2023
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Pioneerprogramma 2023
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➢ Pioneers in Vlaanderen die werk willen maken van SDG’s in het beleid

➢ Brugge, Harelbeke, Huldenberg, Kalmthout, Knokke-Heist, Kontich, Landen en Lebbeke

➢ Gebruik maken van de SDG Monitor om eerste indicatie te krijgen

➢ SDG-Scan van het lokaal bestuur

➢ Opmaak SDG-Actieplan

➢ Verbinden bestaande (ad hoc) acties

➢ Werken rond 6 woorden
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Pioneerprogramma 2023
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➢ Behaal het internationale SDG-certificaat via een 

ambitieus SDG-Actieplan gespreid over 3 jaar

➢ Oproep nieuwe kandidaten: kandidaatstelling vóór 

20/12/2022.
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Pioneerprogramma
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Ondertussen bijna 2 jaar ver in het huidig programma

▶ 3 Lerende Netwerken

▶ Visitatiecommissies bij iedere kandidaat-Pioneer

▶ Specifieke begeleiding

▶ Thematische uitwisseling

Veel uitwisseling en leren van elkaar, creatieve voorbeelden stelen en elkaar verder helpen

▶ SDG-Werkgroepen en SDG-Ambassadeurs

▶ Betrekken administratief en politiek niveau

▶ Sensibiliseren met SDG-Quiz, SDG-Radio, SDG-Café, SDG-Bingo, SDG ‘10 om te zien’, SDG-Wedstrijd,...

▶ Beleidsmatige voorbereiding nieuw meerjarenplan
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Pioneerprogramma 2023
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➢ Schrijf nu in voor het webinar op dinsdag 25 oktober om 9u30



Jozef II-Straat 40, bus 1
B-1000 Brussels, Belgium

T: +32 (0)2 282 17 10
E: info@ideaconsult.be

Subscribe to 
our newsletter

Watch our movie 
online

mailto:info@ideaconsult.be
https://www.linkedin.com/company/68507/
https://www.ideaconsult.be/en/newsletter
https://www.ideaconsult.be/en/newsletter
https://youtu.be/m9RHiFk-eik
https://youtu.be/m9RHiFk-eik
https://youtu.be/m9RHiFk-eik
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