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De Vlaamse aanpak
SDG-implementatieagenda

1. Ontwikkelen van duidelijke langetermijnvisie afgestemd op de 
SDG’s

2. Vertalen naar een Vlaams SDG-kader en definiëring van Vlaamse 
2030-doelstellingen

3. Implementeren van 2030-doelstellingen 

4. Ontwikkelen van een aangepast monitorings- en
rapporteringssysteem

5. Integratie van de 2030-doelstellingen in de interne werking van
de overheid

6. Samenwerking met steden, gemeenten en provincies



1| Duidelijke LT-visie

De eerste Vlaamse Strategie DO dateert
reeds van 2006

De VSDO wordt om de 5 jaar geactualiseerd en
hernieuwd

In 2016 werd de VSDO geïntegreerd in een algemene
LT-visie voor Vlaanderen

Visie 2050
Om de visie te doen slagen, zet de VR in 
op zeven transitieprioriteiten



Transitieprioriteiten

1. Circulaire economie

2. Slim wonen en leven

3. Industrie 4.0

4. Levenslang leren en de dynamische 
levensloopbaan

5. Zorg en samenleven in 2050

6. Vlot en veilig mobiliteitssysteem

7. Energietransitie



Vizier 2030
Vlaamse doelstellingen voor 2030

Vertaalslag van de SDG’s in Vlaamse doelstellingen voor 
2030: Vizier 2030 

48 doelstellingen

Gebaseerd op de SDG’s en gelinkt aan Visie 2050

Focus op Vlaanderen 

Vervolledigd door andere LT-beleidsplannen in opmaak

Opgevolgd via indicatoren (87) 

2| Richting VL doelstellingen



Vizier 2030: het proces

1) Analyse van bestaande doelen voor 2030 (via screening 
van beleidsplannen en documenten, studies …) & koppelen
aan SDG-framework

2) Definiëren van nieuwe doelstellingen en actualiseren van 
bestaande

Afstemming tussen politieke niveau en administratie over
alle beleidsdomeinen

3) Principiële goedkeuring van doelstellingenkader door VL 
Regering in maart 2018 (tweede maal in februari 2019)



Vizier 2030: het proces

4) Advies van de Strategische Adviesraden 

5) Aanpassing van de 2030-doelstellingen op politiek niveau

6) Ontwikkeling van een set indicatoren  
Afstemming tussen # administraties en het politieke niveau
Kwaliteitsbeoordeling van Statistiek Vlaanderen

7) Goedkeuring van 2030-doelstellingen en gekoppelde 
indicatoren: 5 april 2019



Enkele doelstellingen
1 In 2030 blijft het aandeel gezinnen dat leeft in armoede en 

geconfronteerd wordt met sociale uitsluiting bij de laagste in 
vergelijking met de best presterende landen in Europa, en is het 
aantal mensen dat leeft in armoede gedaald.

14 Tegen 2030 streven we naar een evenredige participatie van 
kansengroepen (doelgroepen in het gelijke kansen en 
integratiebeleid) aan alle aspecten van het maatschappelijk leven 
in Vlaanderen.

22 Tegen 2030 komt Vlaanderen tot een volledige tewerkstelling en 
behoort Vlaanderen tot de top van Europa  inzake 
werkzaamheidsgraad met langere loopbanen en meer werkbare 
jobs.



Enkele doelstellingen
32 Tegen 2030 is de energiekost voor de bedrijven op een eenzelfde 

concurrentieel niveau met de ons omringende landen.

33 Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van 
een circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en 
materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie afgenomen in 
verhouding met de levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in 
Vlaanderen met 30% verminderd.

40 Tegen 2030 is de waterbevoorrading veilig gesteld door enerzijds 
de oppervlaktewater- en grondwatervoorraden te beschermen 
en voldoende ruimte en opslag voor water te voorzien, en 
anderzijds verspilling te vermijden, alternatieve waterbronnen 
maximaal te benutten en waterhergebruik aan te moedigen.



Enkele doelstellingen
42 Tegen 2030 zijn de ecosystemen en hun diensten en biodiversiteit 

minstens behouden, is de aftakeling van de natuurlijke 
leefgebieden ingeperkt en zijn met uitsterven bedreigde soorten 
beschermd.

46 In 2030 heeft Vlaanderen op alle niveaus doeltreffende, 
verantwoordelijke, eenvoudige, slanke en transparante 
instellingen. met oog voor participatieve en representatieve 
besluitvorming.

47 Vlaanderen levert inspanningen om haar bijdrage aan de 0,7% 
norm in het kader van ontwikkelingssamenwerking te realiseren.



Implementatie tijdens de volgende legislatuur
Verantwoordelijkheid van de # entiteiten
Gebaseerd op bestaand beleid en nieuwe initiatieven*
Uitwerken in beleidsdocumenten

Participatie stakeholders
Scope/complexiteit van SDG’s vragen om actieve
participatie

Gap-to-target-analyse
Doelstellingen met een grote achterstand (gap to 
target) in beeld brengen via top-down- & bottom-
upaanpak
Remediërende acties

Naar de uitwerking

3| Implementatie (toek.)



Ontwikkeling van een monitoring- en 
rapporteringssysteem (2 sporen)

Vlaanderen draagt bij aan het VN M&R systeem

In 2017 droeg Vlaanderen bij aan het Voluntary National
Review, een diepgaand rapport m.b.t. voortgang en
uitdagingen

Er is een set van Vlaamse indicatoren om de voortgang van
Vizier 2030 te meten (work in progress).

Gebaseerd op EUROSTAT, VOS en beoordeeld op kwaliteit
door de Vlaamse Statistische Autoriteit

I.k.v. Beleids en Begrotingstoelichting bestaat de
mogelijkheid om per beleidsveld te voorzien in een
koppeling met Vizier 2030

Koppeling aan begroting en jaarlijkse rapportering (Sep.)

4| Monitoring (toek.)



Voorbeeldfunctie: SDG’s integreren in de interne werking
en het management van Vlaamse overheidsinstellingen, vb.
VDAB en Het Facilitair Bedrijf

Door creëren en vergroten van bewustwording en
bevorderen van kennis- en ervaringsuitwisseling via

opleidingen en workshops
SDG-Leernetwerk en begeleiding op maat

Via de SDG-handleiding voor overheidsinstellingen als
instrument voor SDG-implementatie

5| Integratie in interne werking, 
management en instrumenten



Steden en gemeenten zullen een belangrijke rol spelen in de
realisatie van de SDG’s (actie gebeurt op lokaal niveau)

Afstemming en samenwerking tussen VL en de steden en
gemeenten is aangewezen

Ieder heeft zijn rol te spelen

De VVSG is een gepriviligieerde partner

Mogelijkheid SDG-pact met de locale besturen werd reeds
onderzocht (nu: Duurzaamheidspact)

6| Samenwerking met steden, gem., prov.



SDG-Leernetwerk
& SDG-Handleiding voor overheidsentiteiten



SDG-Leernetwerk 2018 – 2019 :
https://do.vlaanderen.be/leernetwerk-sustainable-
development-goals

VOOR WIE
→ overheidspersoneel in Vlaanderen actief bezig met 

duurzaamheid
→ alle overheidsniveaus in Vlaanderen (federaal, Vlaamse 

overheid, Vlaamse provincies en gemeenten, Vlaamse 
zorginstellingen, intergemeentelijke organisaties ...)

→ organisaties die het Belgisch SDG-charter van The Shift 
ondertekenden -> bijkomend individuele coaching

https://do.vlaanderen.be/leernetwerk-sustainable-development-goals
https://www.sdgs.be/nl/news/belgische-bedrijven-middenveldorganisaties-en-publieke-sector-ondertekenen-belgisch-sdg-charter


DOELSTELLING EN WERKWIJZE
→ actie- en resultaatsgericht: leerervaring opdoen over:

• opmaak van SDG-actieplan voor de eigen organisatie
• hoe data verzamelen voor opvolging van 

implementatie
• hoe over SDG’s communiceren met medewerkers en 

collega’s
• hoe hierover rapporteren
• ter voorbereiding “huiswerk” maken

→ zes sessies (telkens een halve dag). Per sessie: een specifiek 
thema. De thema’s houden verband met elkaar. 



→ stap voor stap groeien in implementatie van de SDG’s

→ Presentaties

→ door Sustenuto, strategisch adviesbureau duurzaamheid
(www.sustenuto.be). 

→ met behulp van de SDG-Handleiding voor overheidsentiteiten 

→ praktische getuigenissen van onder meer Het Facilitair Bedrijf 
en VDAB, die allebei een duurzaamheidsstrategie hebben 
ontwikkeld

http://www.sustenuto.be/


BEOORDELING 
→ 12 lokale besturen (10 gemeenten/steden en 2 provincies) 
+ 1 IGO en VVSG
→ Balen, Brasschaat, Eeklo en IGO: begeleiding + getuigenis
→ leerpunten

TOEKOMST
→ nieuw SDG-leernetwerk i.k.v. nieuw raamcontract DKB:
✓ doelgroep
✓ doelstelling
✓ format
✓ creatief
✓ getuigenissen
✓ inhoud



INTERESSE? VRAGEN?

→ duurzameontwikkeling@vlaanderen.be
→ nancy.matthys@vlaanderen.be
→ filip.francois@vlaanderen.be

mailto:duurzameontwikkeling@vlaanderen.be
mailto:nancy.matthys@vlaanderen.be
mailto:filip.francois@vlaanderen.be


Dank voor uw aandacht
Vragen?

Vizier 2030
Nancy Matthys
Stijn Bertrand


