LEERNETWERK

Sustainable Development Goals
De Sustainable Development Goals (SDG’s) werden in 2015 door de Verenigde Naties gelanceerd en bevatten 17
overkoepelende doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. De SDG’s zijn niet alleen ambitieus,
maar ook grensverleggend. Iedereen wordt opgeroepen om samen te werken aan een duurzame maatschappij:
overheid, bedrijfsleven en sociale partners, NGO’s, middenveld, kennisinstellingen, financiële instellingen en burgers.
De Vlaamse Regering heeft zich in het regeerakkoord en in de Visie 2050 verbonden tot het uitvoeren van de
SDG’s. In een Mededeling aan de Vlaamse Regering van 2016 (VR 2016 2810 MED.0419/1) werd de Vlaamse SDGimplementatieagenda toegelicht in 7 onderdelen, waaronder:
• het vertalen van het SDG-kader naar Vlaanderen en dus het definiëren van 2030- doelstellingen voor Vlaanderen
in “Vizier 2030” dat op 9 maart 2018 principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering
• het integreren van de SDG’s in de eigen werking en het management van overheidsinstellingen (goede-voorbeeldfunctie Vlaamse overheid)
• partnerschappen met andere besturen en organisaties voor de verdere concrete uitbouw en uitwerking van een
geïntegreerd SDG-beleid
Om de uitvoering van voornamelijk de twee laatstgenoemde punten te ondersteunen organiseert het
Vlaams Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) een Leernetwerk Sustainable Development Goals voor
overheidsorganisaties in Vlaanderen.

VOOR WIE?
Het Leernetwerk richt zich dus tot het overheidspersoneel dat in Vlaanderen met duurzaamheid bezig is binnen de eigen organisatie. Dat zijn zowel de leidinggevenden als de personen die de coördinatie van de duurzaamheidsimplementatie opnemen.
Ook andere personeelsleden met interesse in duurzame ontwikkeling zijn welkom. Het Leernetwerk staat dus open voor overheidspersoneel van alle overheidsniveaus aanwezig in Vlaanderen (federaal, Vlaamse overheid, Vlaamse provincies en gemeenten,
Vlaamse zorginstellingen etc.) en richt zich op deelnemers die actief engagement opnemen. De organisaties die hun engagement
reeds uitdrukten door het SDG-charter voor overheidsorganisaties te ondertekenen, krijgen bijkomend individuele coaching.

DOELSTELLING
De bedoeling van het Leernetwerk is om een kwaliteitsvolle implementatie van de SDG’s binnen de verschillende overheden in
Vlaanderen te stimuleren en te ondersteunen. Het Leernetwerk wil een kader en structuur aanbieden voor de implementatie van
de SDG’s, uitwisseling tussen de deelnemers mogelijk maken en praktische voorbeelden geven.

INHOUD
Het Leernetwerk is sterk actie- en resultaatsgericht. Dat betekent dat de deelnemers leerervaring kunnen opdoen over:
• de opmaak van een SDG-actieplan voor de eigen organisatie
• hoe data verzamelen voor de opvolging van de implementatie
• hoe over de SDG’s communiceren met medewerkers en collega’s
• hoe hierover te rapporteren
Het Leernetwerk bestaat uit zes sessies (telkens een halve dag). Per sessie komt een specifiek thema aan bod. De thema’s houden
ook verband met elkaar. De sessies zijn zo gestructureerd dat de organisaties stap voor stap groeien in de implementatie van de
SDG’s.

TRAINERS
De opleidingssessies van het Leernetwerk Sustainable Development Goals worden verzorgd door Sustenuto, strategisch adviesbureau duurzaamheid (www.sustenuto.be). Sustenuto stond onder meer in voor de ontwikkeling van de SDG-Handleiding, die
als cursusmateriaal zal worden gebruikt. Verder zijn er praktische getuigenissen van onder meer Het Facilitair Bedrijf en VDAB,
die beide een duurzaamheidsstrategie hebben ontwikkeld.

WANNEER?
Elke sessie vindt plaats op een dinsdag, van 14 tot 17 uur.
1

De SDG’s begrijpen

26 juni 2018

2

SDG prioriteiten en doelen bepalen

28 augustus 2018

3

Integratie in de organisatie

25 september 2018

4

Communiceren en rapporteren

23 oktober 2018

5

Partnerschappen ontwikkelen

20 november 2018

6

Voorstelling SDG actieplan van de deelnemers

18 december 2018

INSCHRIJVEN!
Inschrijven kan bij Team Duurzame Ontwikkeling,
duurzameontwikkeling@vlaanderen.be
De eerste 20 inschrijvingen krijgen voorrang.

