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Opzet presentatie

• VN kader rond duurzame ontwikkeling (Agenda 
2030 met SDG’s) biedt opportuniteiten voor
lokale besturen

• VN kader rond duurzame ontwikkeling (Agenda 
2030 met SDG’s) biedt opportuniteiten voor 
erfgoedinstellingen en –organisaties

• Lokale besturen en lokale erfgoedspelers 
kunnen elkaar vinden en versterken inzake 
realisatie lokale en dus ook mondiale 
duurzaamheidsagenda 



SDG’s en de stad / het dorp



SDG’s en de stad / het dorp



Duurzame ontwikkeling

• Duurzame ontwikkeling is:

 meer dan klimaat, groen en milieu

 integraal

 van lineair naar reticulair denken

 raakt ook allerlei processen, infrastructuur, ... 



Rol van de lokale besturen

• Lokalisering van de SDG’s:

 een brede en dynamische opdracht conform

artikel 2 van het gemeentedecreet

 midden de realiteit van elke dag

 bij het definiëren van problemen en

oplossingen

 creëren van bondgenootschappen

 flexibiliteit 



Rol van de lokale besturen

• Lokalisering van de SDG’s:

 betrokkenheid in termen van participatie, 

co-creatie en co-productie

 een integrale benadering (integraal én horizontaal),

inclusief het budgettaire kader (BBC)

 grondgebied dekkend (place-based development)

 voorbeeldfunctie



Bijdrage VVSG

• Speerpunt in werking: 

 Lokaal: lokale verkiezingen 2018 (en verder)

 Internationaal: Engagementsverklaring 'global

goals, local focus‘, Burgemeestersconvenant 2030

• Informeren en sensibiliseren 

(brochure, verklaring, animatiefilm, Lokaal, …)

• Een structurele inbedding 

• Ondersteunen van (piloot)projecten

• …



Bijdrage VVSG



Rol van erfgoedveld

• Werven voor de implementatie van de 

Agenda 2030 / SDG’s:

1. Thematische werking

2. Reguliere werking, evenementen en acties

3. De interne organisatie



1. Thematische werking

• Een aantal voorbeelden:

 SDG 1 (armoede) en SDG 10 (ongelijkheid verminderen) 

 SDG 3 (gezondheid en welzijn)

 SDG 4 (onderwijs en levenslang leren)

 SDG 5 (gendergelijkheid)

 SDG 11: (mobiliteit, wonen vroeger en nu, …)

 SDG 12 (duurzame consumptie- en productie)

 SDG 16 (vrede, veiligheid en sterke publieke diensten) 

 …   



2. Reguliere werking, evenementen 

en acties

• Aandachtspunten:

 Sociaal

 Ecologisch

 Welvaart

 Vrede, veiligheid en goed bestuur

 Partnerschappen



3. Interne organisatie

• Een aantal voorbeelden:

 SDG 3: voorzien van mentale coaches voor personeel, personeel 

aansporen om te sporten (bv via sport op het werk) 

 SDG 5, 10 en 16: personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit?

 SDG 6: efficiënt watergebruik in eigen gebouwen

 SDG 7: gebruik van hernieuwbare energie in eigen gebouwen, 

werken aan isolatie, …

 SDG 11: gebruik duurzame vervoersmiddelen aansporen, zoals fiets of

openbaar vervoer; gebruik van elektrische dienstwagens

 SDG 12: duurzaam aankoopbeleid, met aandacht voor sociale en 

ecologische criteria

 SDG 13: CO2-compensatie bij vliegtuigreizen (greenseats) 



3. Interne organisatie

• Een aantal voorbeelden:

 SDG 15: op en rond eigen gebouwen/terreinen streekgebonden planten

voorzien en diervriendelijke flora  

 SDG 16: aandacht voor participatie in beleid, burgers betrekken

 SDG 17: aandacht voor partnerschappen, bv samenwerking met andere

erfgoedinstellingen, met lokale besturen, met middenveld-organisaties,

met onderwijsinstellingen, met FARO, …



3. Interne organisatie

• MAAR, holistisch kader:

 Zie reticulair denken

 Geen cherrypicking

 Probeer 360° duurzaamheidsbeleid uit te werken 



Lokale besturen / 

Lokale erfgoedspelers

• Verken elkaars duurzaamheidsagenda

 Spoor blinde vlekken en hiaten op

 Versterk elkaar waar mogelijk, deel expertise

• Draag bij tot realisatie van lokale 

duurzaamheidsagenda

 Manifesteer je als onmisbare partner

 Vergroot je lokale zichtbaarheid en draagvlak



Lokale besturen / 

Lokale erfgoedspelers

• Instrumenten lokale besturen

 Overleg, participatie en (budgettaire) planning

 Advisering en begeleiding

 Het subsidiebeleid (+/- )

 Infrastructurele en logistieke ondersteuning

 Personele ondersteuning


