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Intro: SDG’s als kader 
voor monitoring en 

rapportering en 
stavaza in provincies
Heleen Voeten (VVSG) en Vicky De Backer 

(VVP)



• Kader om lokale beleidsopvolging en -rapportering te versterken

• SDG-monitoring en –rapportering biedt mogelijkheid om SDG-verhaal 
te verdiepen

De Agenda 2030 als kader voor monitoring en rapportering



• Trend duurzaamheidsrapportering, ook bij 
overheden, bv. VNR Belgié, Vizier 2030 
Vlaamse Overheid, …

• Agenda 2030 is duidelijk omschreven 
duurzaamheidskader →
gemeenschappelijke taal; legislatuur-
overschrijdend duurzaamheid monitoren

• Zelfreflectie en beleidsargumentatie

• Profilering

Waarom SDG-monitoring en -rapportering



Wanneer SDG-monitoring en –rapportering



Vorm SDG-monitoring en –rapportering

SDG-rapportering:

→ SDG-rapporteringscodes of –
indicatoren in BBC

→ Kwartaalrapportering/jaarrap
portering

→ Raads- en collegevoorstellen 
of koppeling SDG’s aan 
bespreking agendapunten

→ SDG-dashboards op “X in 
cijfers”

→ Praktijken op website, 
infoblad, …

→ Apart SDG-rapport (~ VLR)



Voorbeeld kwartaalrapport Harelbeke

SDG-monitoring en –rapportering in de lokale beleidscyclus



Vorm SDG-monitoring en –rapportering

SDG-rapportering:

→ Raads- en collegevoorstellen 
of koppeling SDG’s aan 
bespreking agendapunten

→ SDG-dashboards op “X in 
cijfers”

→ Praktijken op website, 
infoblad, …

→ Apart SDG-rapport (~ VLR)



Voorbeelden SDG-dashboards 
Harelbeke en Utrecht

SDG-monitoring en –
rapportering in de lokale 

beleidscyclus



https://www.youtube.com/watch?v=SjHy4T79mD4-

https://www.youtube.com/watch?v=SjHy4T79mD4-


Vorm SDG-monitoring en –rapportering

SDG-rapportering:

→ Praktijken op website, 
infoblad, …

→ Apart SDG-rapport (~ VLR)



Voorbeeld SDG-cirkel 
duurzaamheidsrapport Besançon

SDG-monitoring en –rapportering 
in de lokale beleidscyclus

https://www.besancon.fr/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-DD-2019.pdf


Inspiratienota: waarom, hoe (link met lokale 
beleidscyclus), bronnen, aandachtspunten, 
praktijkvoorbeelden en inspiratie.

Beschikbaar op 
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/monitori
ng-en-rapportering

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/monitoring-en-rapportering


VVP colloquium 2017

De SDG’s bij de 5 Vlaamse provincies



• Samenwerking
• Interprovinciale werkgroep

• VVP ambitienota

• SDG’s als kapstok voor beleid
• Intern traject ‘SDG 

masterclasses’

• VSR

De SDG’s bij de 5 Vlaamse provincies



Drie cases uit de 
praktijk
Provincie West-Vlaanderen, stad Gent en 
BelPro



Provincie West-Vlaanderen
Jan Dessein

Coördinator Wereldhuis bij provincie West-Vlaanderen
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impact vs bevoegdheid
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Uitgebreide versie

Beknopte versie

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2021-01/provinciaal_doelstellingsplan_2030.pdf
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2022-09/provinciaal_doelstellingenkader_2030.pdf
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jaarverslag

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2022-09/verslag_SDGs_2020-2021.pdf




BoPro
Dimitri Torfs

Business Development Manager; Regionaal Manager Antwerpen



Circulaire
transitie
@ Blue Gate Antwerp



De context



Blue Gate Antwerp - vroeger



Blue Gate Antwerp - vroeger

In 1937 werd maar liefst 670.000 liter olie afgeschept van de grachten!



Perfecte locatie voor transport, innovatie en ‘war for talent’

• Vlakbij de Antwerpse en Hobokense economische activiteit

• 65 ha

• Aan de rivier de Schelde

• Dichtbij de haven van Antwerpen

• Centraal gelegen tussen autosnelwegen en spoorwegen

• Gemakkelijk bereikbaar met de fiets dankzij fietssnelwegen

• Diverse tram- en bushaltes in de buurt

• Brownfield - voormalige petroleum site

• Vlakbij woonwijken (Nieuw Zuid, Antwerpen , Hoboken)

• Gelinkt aan kennisinstellingen als UA, Vito,...



Een publiek-privaat partnerschap

49% publiek 51% privé



Blue Gate Antwerp - vandaag



Onze 
aanpak



Ambities – internationale setting



Be Good And Dare…

Bekijk ons CSR rapport
van 2020 hier



Het Proces

Akte grond
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Ontwikkelplan

Behoeftenprogramma

Workshop
duurzame KPI’s

Workshop
Breeam

Workshop
ruimtelijk

rapporteringsproof
ontwikkelplan

Traject ontzorgen

Traject faciliteren – Evolutief 
omzetten van 

vestigingsvoorwaarden

schetsontwerp

mobiscan

Bedrijfsactiviteit

Gebouwperformantie



Blue Gate, poort naar een circulaire toekomst

Bekijk ons Blue Gate
boek hier





Vlaamse Voluntary
Subnational Review: 
proces, objectief en 

eerste analyse 
Heleen Voeten (VVSG) en Vicky De Backer 

(VVP)



• Voluntary National Review (VNR)

• Voluntary Subnational Review (VSR)
• Kwantitatief en kwalitatief

• Doel
• Wat doen steden, gemeenten, 

provincies concreet dat bijdraagt aan 
SDG’s?

• Input VNR
2/3 van subdoelstellingen SDG’s moet door lokale 
besturen worden gerealiseerd!

• Slagkracht

• Interbestuurlijke samenwerking

Wat?



• Initiatief VVSG – vraag aan VVP

• Katalysator samenwerking provincies rond SDG’s

Samenwerking VVSG –VVP als opdrachtgevende partners



• Plenair overleg & aparte werksessies

• Samenwerkingsovereenkomsten

Aanpak samenwerking



• Indicatoren
• Criteria: o.a. beschikbaarheid en 

relevantie; relatie tot 
internationale/federale/Vlaamse SDG 
indicatoren

• Trends/evoluties 

• Werkgroep VVSG 9 gemeenten

• Interprovinciale werkgroep VVP en 
provincies in cijfers

• Praktijkvoorbeelden
• Verduidelijking bij indicatoren

• Voor 17 SDG’s + organisatiebrede
aanpak Agenda 2030

Data

https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard


Timing: april 2022 – april 2023



• Belangenbehartiging: 
• zichtbaarheid lokale implementatie en realisatie van de SDG’s, ook voor 

kleinere gemeenten (successen + uitdagingen), o.a. in kader VNR

• Pioniersrol Vlaamse lokale besturen en provincies internationaal bevestigen

• Kennisdeling: lokale overheden en provinciebesturen motiveren en inspireren 
om (nog meer) werk te maken van Agenda 2030, en hen ondersteunen in SDG 
monitoring

• Netwerking: wederzijds leren stimuleren tussen Vlaamse 
gemeenten/provincies en met hun internationale peers

Waarom een Vlaamse VSR?



Waardevolle toevoeging VNR:

• gebundelde, kant-en-klare input

• Nationale gegevens verfijnen

• Bijv. verschillen tussen provincies of types gemeenten 
blootleggen

• Bijv. diepgang aan bespreking SDG’s 11 en 16

• Bijv. lokale indicatoren in lijn met nationale = coherentie tussen 
overheidsniveaus

• Insteken voor beleidsvoering

• Inspiratie voor internationaal netwerk (VSR wordt vertaald)

Waarom een Vlaamse VSR?



Eerste 
analyse 
(draft!)



• Strategische verankering Agenda 2030 op verschillende beleidsniveaus: stappen vooruit sinds 2017

• Belang van volwaardig partnerschap, zowel met lokale besturen als stakeholders, burgers, Europese 
en internationale partners

• Werk maken van betere dataverzameling en –ontsluiting i.h.k.v. de SDG’s (bijv weinig centrale 
gegevens rond honger, duurzaam aankoopbeleid, mentale gezondheid, circulaire economie)

• …

Kernboodschappen VSR



Q&A
Vragen uit het publiek voor één van de 

sprekers


