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De streekmotor die werkt aan

De SDG’s motiveren medewerkers: 
de case van Provincie Antwerpen
SDG-Forum 4 oktober 2022

Prof. Luc Van Liedekerke (UA)

Geert Lauwers (Prov. Antwerpen)



2 - 6/10/2022

De streekmotor die werkt aan

• Context – het traject van de provincie

• Het engagement meten: de personeelsbevraging

• Conclusies: zorgen de SDG’s voor gemotiveerde medewerkers
die nog beter samenwerken?

• Debat en vragen
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Context: het SDG-traject van de provincie

2019

BESTUURSAKKOORD

HOE DRAAGT ONS 
BELEID BIJ AAN DE 

SDG’S ?

2020

WAT IS ONZE IMPACT OP 
DE SDG’S?

SDG’S IN BESLISSINGEN 
DEPUTATIE

2021

HOE METEN WE ONZE BIJDRAGE 
AAN DE SDG’S?

PERSONEELSBEVRAGING

NIEUWE MISSIE 

SPANKRACHT

2022
STAKEHOLDER-

ANALYSE
HOE DRAAGT ONS 

BELEID NOG MEER BIJ 
AAN DE SDG’S?

IEDEREEN BETREKKEN
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Bestuursakkoord

• We gaan voor een efficiënt bestuur dat zijn dienstverlening
regelmatig evalueert en zijn processen durft te herdenken…
Een ander[positief gevolg hiervan] is dat duurzaamheid
als kernwaarde in onze organisatiecultuur, dagelijkse
werking en beslissingen meer dan ooit wordt
meegenomen. De provincie Antwerpen onderschrijft
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030
van de Verenigde Naties. Bij elke beslissing van
deputatie zullen deze mee in de afweging genomen
worden

• bestuursakkoord 2019-2024
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SDG’s koppelen aan ons beleid

• Meerjarenplan (BBC):

• Alle beleidsdoelstellingen: koppelen aan SDG’s

• Alle actieplannen: koppelen aan SDG-subdoelstellingen

Zo dragen we met ons beleid bij aan de SDG’s

Ook in ondersteunende processen

link gelegd met de SDG’s
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SDG impactanalyse 

• Digitale impactworkshops per departement (i.s.m. UA)

• Extra toelichting over de SDG’s en Agenda 2030 door CIFAL 

• Debat: “Waarop heb je impact als departement?” 

 Departementen hebben bredere impact dan uit eerste koppeling bleek

bv. SDG 1 (armoede) en onderwijs, impact op gendergelijkheid (SDG 5),…
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Overzicht SDG impactanalyses 

DEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tot# 
dep

2 1 4 5 3 4* 4* 6 5 4 6* 6 7 5 9 8

Volgorde meeste departementen hebben impact op:

Verfijning in SDG-subdoelstellingen
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SDG impact meten

• Als we weten wat onze impact is, hoe meten we die dan?

 UA werkt model uit om indicatoren van eigen werking te verbinden met  
SDG indicatoren (VN)

 Integreren in meerjarenplan (BBC)
 Workshops in meeste departementen en

voor klimaatplan
 Nog veel werk te doen!
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SDG’s in deputatiebesluiten en provincieraadsbesluiten

• SDG’s gekoppeld aan beleid

• We weten wat onze impact is op de SDG’s

 Verwijzing naar SDG’s en SDG subdoelstellingen opnemen in besluiten
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Spankracht

• Inspiratie- en netwerkdag voor wie in onze 
provincie werk maakt of wil maken van de 
SDG’s

• Samen met leden Antwerp Partnership for
Sustainability –
Universiteit Antwerpen, Port of Antwerp, 
Antwerp Management School, CIFAL-
Flanders) en de Stad Antwerpen
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• Antwerp Management School (Prof. 
Wayne Visser)

• Beproefd model, afgestemd op provincie

• Start in 2021 met digitale bevraging, 
stakeholdermeeting maart 2022

• Eerste organisatiebrede bevraging van 
alle groepen stakeholders

• Resultaten > inspiratie voor beleid
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Aan de slag met de missie-visie-waarden

• Aanpassing missie, visie en waarden
• SDG’s hierin opgenomen
• Alle medewerkers en teams worden uitgedaagd om feedback te geven & de 

missie, visie, waarden en SDG’s te vertalen in de eigen werken! 
• Hiervoor maakten we een toolbox met methodieken waarmee teams (individuele 

medewerkers/meerdere teams samen) kunnen werken 
• www.missievisie.be

http://www.missievisie.be/
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De SDG’s vertalen op de werkvloer

• Aantal teams pionieren: bv. vrijbroekpark Mechelen, Provinciaal vormingscentrum 
Malle en vele meer

• Alle collega’s betrekken
• Vertalen van abstracte SDG’s naar eigen werking
• concrete praktijken
• Impact pandemie!
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Interne en externe communicatie: onze bijdrage aan de 
SDG’s zichtbaar

• SDG-vlaggen aan het provinciehuis en andere provinciale sites op 25 
september

• Aanbod voor lokale besturen verbonden met de SDG’s (website lokale 
besturen)

• SDG’s in personeelsblad…

• Binnenkort: SDG-communicatie-toolbox, SDG-website met goede praktijken…
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Samengevat: een uniek traject

• Gedragen door deputatie en management, leidinggevenden en met alle 
medewerkers

• In al ons beleid en in onze interne (ondersteunende) werking

• SDG’s in ons DNA: missie, visie en waarden

• We dragen de SDG’s ook uit naar onze partners

• De provincie is SDG-pioneer en gaat verder…
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Personeelsbevraging

• Peiling opstellen, resultaten verwerken via  Universiteit Antwerpen (leerstoel SDG-
transitie, Prof. Luc van Liedekerke, Björn Mestdagh)

• Oktober 2021

• Bevraging bij alle personeelsleden (ook onderwijs)

• Zowel ‘klassieke’ personeelsbevraging als peiling naar betrokkenheid bij SDG’s

• Centrale vraag (ivm SDG’s): 

• Wat is de impact van werken met de SDG’s op de betrokkenheid van 
medewerkers?



Eindrapport personeelsbevraging 
provincie Antwerpen

Björn Mestdagh – Doctoraatsonderzoeker UA

Prof. Luc Van Liedekerke - UA



Deelnemers & Respons
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1. Hoge representativiteit: Algemene respons

• 1249 ingevulde bevragingen

• Hoge responsgraad:

• 62,83% op basis van aantal uitgestuurde mails UA (1988)

• 39,71% op basis van totaal aantal medewerkers (3145)

• 31% van de deelnemers geeft bijkomende open 
commentaar (anonimiteitsgarantie)
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Resultaten
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Resultaten: 10 Thema’s

1. Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

2. Identificatie, Trots & Betrokkenheid

3. Verloopintentie & Inzetbaarheid 

4. Feedback

5. Organisatiesteun & Leiderschap

6. Werkbeleving & Werkgedrag

7. Tevredenheid & Aanbevelen

8. Loon

9. Werkverlet & Welzijn

10. Corona
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THEMA 1. Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s)
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1. Persoonlijk belang van SDG’s (1)

Niveau van de volledige organisatie Gemiddelde
Standaard 

Afwijking

Persoonlijk Belang van de SDG’s Totaalscore (1-7) 6,40 0,71
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Niveau van de volledige organisatie Gemiddelde
Standaard 

Afwijking

Item 1 - Armoede overal beëindigd wordt 6,22 1,10

Item 4 - Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor 

iedereen verzekerd wordt
6,54 0,77

Item 5 - Gelijke behandeling en gelijke rechten voor alle 

vrouwen en meisjes bereikt worden
6,66 0,74

Item 6 - Proper water voor iedereen verzekerd wordt 6,66 0,70

Item 9 - Duurzame infrastructuur en industrie gestimuleerd 

worden
6,24 0,92

Item 12 - Duurzame consumptie en productie verzekerd 

worden
6,26 0,97

Item 16 - Vrede, justitie en sterke publieke diensten bevorderd 

worden
6,25 0,95

Item 17 - De wereldwijde samenwerking voor duurzame 

ontwikkeling versterkt wordt
6,22 1,03



1. Persoonlijk belang van SDG’s (2)

• Conclusie

• We stellen vast dat met een gemiddelde totaalscore van 6,4 op deze schaal (1-7) 
de medewerkers van de provincie Antwerpen de SDG’s persoonlijk erg belangrijk 
vinden.
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2. Belang SDG inzet van de organisatie (1)

Niveau van de volledige organisatie Gemiddelde
Standaard 

Afwijking

Belang SDG inzet van Organisatie Totaalscore (1-7) 5,91 0,95
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Niveau van de volledige organisatie Gemiddelde
Standaard 

Afwijking

Item 1 - Armoede overal te beëindigen 5,42 1,54

Item 2 - Honger te beëindigen 5,34 1,60

Item 3 - Goede gezondheid voor alle leeftijden te verzekeren 5,65 1,43

Item 4 - Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen te 

verzekeren
6,19 1,07

Item 5 - Gelijke behandeling en gelijke rechten voor alle vrouwen en 

meisjes te bereiken
6,25 1,11

Item 9 - Duurzame infrastructuur en industrie te stimuleren 6,11 1,07

Item 13 - Klimaatverandering en haar impact te bestrijden 6,16 1,12

Item 14 - Leven in het water te beschermen 6,11 1,15

Item 15 - Leven op het land te beschermen 6,09 1,17

Item 17 - De wereldwijde samenwerking voor duurzame ontwikkeling 

te versterken
5,54 1,56



2. Belang SDG inzet van de organisatie (2)

• Conclusie

• We stellen vast dat met een gemiddelde totaalscore van 5,9 op deze schaal (1-7) 
de medewerkers van de provincie Antwerpen het belangrijk vinden dat hun 
organisatie zich inzet voor de SDG’s.

• Opvallende vaststellingen (1)

• Op een afwijking na: hoe lager het hoogst behaalde diploma, hoe belangrijker de 
medewerkers van de provincie Antwerpen het vinden dat de organisatie zich inzet 
voor de SDG’s. 

• Hoe hoger het niveau van de job, hoe minder belangrijk de medewerkers van de 
provincie Antwerpen het vinden dat de organisatie zich inzet voor de SDG’s. 
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2. Belang SDG inzet van de organisatie (3)

• Opvallende vaststellingen (2)

• Op een afwijking na: hoe meer anciënniteit (zowel in de organisatie als in de 
functie) de medewerkers van de provincie hebben, hoe belangrijker ze het vinden 
dat de organisatie zich inzet voor de SDG’s. 
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3. Perceptie SDG inzet van de organisatie (1)

Niveau van de volledige organisatie Gemiddelde
Standaard 

Afwijking

Perceptie SDG inzet van Organisatie Totaalscore (1-7) 4,68 0,99
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Niveau van de volledige organisatie Gemiddelde
Standaard 

Afwijking

Item 1 - Armoede overal te beëindigen 4,00 1,41

Item 2 - Honger te beëindigen 3,92 1,44

Item 3 - Goede gezondheid voor alle leeftijden te verzekeren 4,47 1,38

Item 4 - Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen 

te verzekeren
5,25 1,19

Item 5 - Gelijke behandeling en gelijke rechten voor alle vrouwen 

en meisjes te bereiken
5,07 1,33

Item 6 - Proper water voor iedereen te verzekeren 4,95 1,35

Item 7 - Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor 

iedereen te verzekeren
4,38 1,49

Item 9 - Duurzame infrastructuur en industrie te stimuleren 4,88 1,34

Item 13 - Klimaatverandering en haar impact te bestrijden 4,92 1,38

Item 14 - Leven in het water te beschermen 4,96 1,37

Item 17 - De wereldwijde samenwerking voor duurzame 

ontwikkeling te versterken
4,48 1,38



3. Perceptie SDG inzet van de organisatie (2)

• Conclusie

• We stellen vast dat met een gemiddelde totaalscore van 4,7 op deze schaal (1-7) 
de medewerkers van de provincie Antwerpen slechts enigszins de indruk hebben 
dat de provincie zich inzet voor de SDG’s.

• Opvallende vaststellingen

• Op een afwijking na: hoe lager het hoogst behaalde diploma, hoe meer de 
medewerkers van de provincie de indruk hebben dat de organisatie zich inzet voor 
de SDG’s. 

• Hoe meer anciënniteit in functie de medewerkers van de provincie hebben, hoe 
meer ze de indruk hebben dat de organisatie zich inzet voor de SDG’s. 
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4. SDG kennis

• V1: Ik weet wat de SDG’s zijn?

• Nee: +-27%

• Onzeker: +-15%

• Ja: +-57%

• V2: Hoeveel SDG’s zijn er?

• Juist: +-68%

• Fout: +-32%

• V3: Waarvoor staat de afkorting SDG?

• Juist: +-88%

• Fout: +-12%
30



5. SDG’s in de job

• V1: Ik kom in mijn job in contact met de SDG’s?

• Nee / onzeker: +-43%

• Ja: +-57%

• V2: Met mijn dienst dragen wij bij aan de SDG’s?

• Nee / onzeker: +-39%

• Ja: +-61%

• V3: De provincie zet actief in op de SDG’s en laat dit duidelijk blijken?

• Nee / onzeker: +-45%

• Ja: +-55%
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Conclusie SDG’s

• Medewerkers vinden de SDG’s persoonlijk erg belangrijk

• Medewerkers vinden het belangrijk dat de provincie zich inzet voor de SDG’s

• Keuze voor SDG zal op weinig persoonlijke weerstand botsen en is breed gedragen

• Medewerkers hebben slechts beperkt de indruk dat de provincie zich ook 
daadwerkelijk inzet voor de SDG’s

• Een aanzienlijk deel van de medewerkers heeft geen SDG-kennis, en ziet ook 
niet in hoe de job bijdraagt aan de SDG’s

• Ruimte voor verbetering
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Conclusies & Aanbevelingen

• SDG’s

• Keuze voor SDG zal op weinig weerstand botsen

• Werken aan kennis en hoe de job bijdraagt

• 3 hypothesen (lopend onderzoek)

• Inzetten op SDG’s zal effecten hebben op uw personeel (betrokkenheid, 
identificatie, werkbeleving) bijna afgerond

• Inzetten op de SDG’s zal het vertrouwen in en de legitimiteit van de 
organisatie tov interne en externe stakeholders versterken (beginfase) 

• Inzetten op SDG’s zorgt voor sterkere dwarsverbindingen in de organisatie 
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Impact op werknemers

Model:

Hypothesen
H1: De perceptie van SDG inzet door de organisatie is positief gecorreleerd met ‘work engagement’
H2: De perceptie van SDG inzet door de organisatie is positief gecorreleerd met ‘employee organizational 
commitment.’
H3: Het belang dat je hecht aan de SDG’s modereert de relatie tussen Perceived importance of the SDGs 
en de inzet voor de organisatie
H4: De mate waarin je verbonden voelt met de organisatie medieert de relatie tussen ‘perceived 
organizational SDG commitment’ en ‘work engagement’

Alle hypothesen worden bevestigd, sterkte is onduidelijk
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Hoe verder?

• Management en beleid (deputatie): De SDG’s motiveren en verbinden ons > 
we gaan voluit voor de SDG’s

• Keuze voor SDG’s = wat we doen heeft een grote maatschappelijke impact

• Werken aan de SDG’s heeft effect op onze betrokkenheid, identificatie en 
werkbeleving als medewerkers. Hieraan werken, motiveert en verbindt ons.

• De SDG’s, die we mee integreerden in onze nieuwe missie, visie en waarden, 
blijven een bouwsteen om verbinding en samenwerking te brengen, ook over 
teams heen. 

• Intentie om verder samen te werken met UA :personeelsbevraging hernemen

• Onze ervaringen delen we graag met anderen (bv. steden, gemeenten en 
provincies)
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Debat en vragen

• Vragen?

• Motiveren de SDG’s jouw medewerkers?
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Dank je!

Meer info:

sdg@provincieantwerpen.be, geert.lauwers@provincieantwerpen.be

T +32 3 240 56 85 M +32 476 83 47 43

Bjorn.Mestdagh@uantwerpen.be

Luc.vanliedekerke@uantwerpen.be

mailto:sdg@provincieantwerpen.be
mailto:geert.lauwers@provincieantwerpen.be
mailto:Bjorn.Mestdagh@uantwerpen.be
mailto:Luc.vanliedekerke@uantwerpen.be

