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1. Waarom meedoen aan de Week van 
de Duurzame Gemeente? 

Omdat je wil uitpakken met de fantastische duurzame helden uit jouw gemeente!   

Maar vooral omdat … 

België op 25 september 2015 als één van 193 landen de Agenda 2030 voor Duurzame 

Ontwikkeling van de Verenigde Naties ondertekende, die 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen omvat (17 Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s). 

De SDG’s verenigen een aantal internationale afspraken (armoedebestrijding, klimaatactie, 

rechtszekerheid, …) en nodigen uit tot een integrale aanpak, over beleidsdomeinen en silo’s 

heen. De Agenda 2030 is universeel en roept elk land en elke actor wereldwijd op om zijn 

verantwoordelijkheid te nemen. Lokale besturen zijn zelfs, als eerstelijnsoverheid, een 

doorslaggevende actor. Zij zijn de sleutel om lokaal en van onder uit dynamieken op gang te 

brengen die de transitie naar een duurzame wereld mogelijk maken. 

De vertaalslag maken van internationale doelstellingen naar het lokale niveau is niet 

eenvoudig. Vlaamse steden en gemeenten kunnen daarom rekenen op ondersteuning van 

de VVSG. Voor het vijfde jaar op rij organiseert de VVSG de Week van de Duurzame 

Gemeente. Sinds 2018 namen al 160 gemeenten deel aan de campagne (een 100-tal per 

jaar). Tijdens de campagneweek zetten gemeenten lokale duurzame helden in de kijker.  

Lokaal bestaan al heel wat initiatieven die bijdragen aan één of meerdere SDG(‘s). De Week 

van de Duurzame Gemeente geeft de kans om deze initiatieven zichtbaarheid te geven in de 

eigen gemeente en ver daarbuiten. Het is een opportuniteit om lokale acties te verbinden met 

een globale agenda. Deelnemende besturen nemen een voortrekkersrol op in dit mondiale 

verhaal, op een gezamenlijk moment en met gedeelde trots.   

Zowel de coronapandemie als de steeds duidelijkere gevolgen van de klimaatverandering 

tonen de verbondenheid tussen de sociale, ecologische en economische dimensies van 

duurzaamheid en doen wereldwijd stemmen klinken om onze maatschappij beter en 

duurzamer (her)op te bouwen. De SDG’s zijn hierbij een blauwdruk, niet alleen om op korte 

termijn de schade te herstellen maar om ook op lange termijn de transitie te maken naar een 

duurzame, veerkrachtige samenleving.  

 

https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/internationaal-beleid/verenigde-naties/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development
https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/internationaal-beleid/verenigde-naties/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development
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2. Wat houdt de campagne in? 

Opzet: Lokale helden voor globale doelen 

Via de campagne geven we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen lokale gezichten in de 

Vlaamse steden en gemeenten. Deelnemende gemeenten duiden lokale duurzame helden 

aan. Dat zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die 

dagelijks duurzaam bezig zijn. Zij verpersoonlijken in hun gemeente één of meerdere 

SDG(‘s). Zo verhoogt de gemeente de algemene bekendheid van de SDG’s en zet ze 

bestaande duurzame initiatieven in de kijker.  

In 2022 ligt de focus op helden die bijdragen aan één van de 

basisprincipes van de Agenda 2030: “Leave No One Behind” 

(Laat niemand achter). Dit principe staat voor het engagement van 

alle VN-lidstaten om armoede uit te roeien in al haar vormen, om 

een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting, en om de ongelijkheden en 

kwetsbaarheden te verminderen waardoor mensen achterblijven en waardoor het potentieel 

van zowel individuen als de mensheid ondermijnd wordt.1 (zie ook hoofdstuk 2.2) 

De VVSG levert deelnemende gemeenten het nodige materiaal aan om tijdens de 

campagneweek van 18 tot 25 september de helden zichtbaar te maken, zowel in de 

gemeentelijke gebouwen als digitaal.  

Tijdens de campagneweek hijsen alle deelnemende gemeenten ook de SDG-vlag aan hun 

gemeentehuis, met een officieel moment op 25 september. Ook andere actoren in 

Vlaanderen (provinciebesturen, NGO’s, regionale en federale overheidsdiensten, …) en een 

groot aantal Nederlandse gemeenten hijsen die dag de vlag. Idealiter maakt de gemeente 

hier een feestelijk moment van, samen met gemeenteraadsleden, personeel, helden en/of 

pers.  

De campagnewebsite www.duurzamegemeente.be is de draaischijf van de campagne: je zal 

er voorstellingspagina’s van de duurzame helden vinden, een overzicht van alle 

deelnemende gemeenten, inspiratie voor de organisatie van de campagneweek, foto’s en 

filmpjes van de activiteiten, en laagdrempelige info over de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen.  

 

Laat niemand achter, lokale helden voor inclusie en gelijkheid 

‘Leave No One Behind’ (LNOB) is dé centrale kernwaarde van de Agenda 2030. De 

verbintenis om ‘niemand achter te laten’ is een eenduidig engagement om armoede uit te 

roeien en om te verzekeren dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving alle 

kansen krijgen om mee te kunnen genieten van sociale, economische en ecologische 

duurzame vooruitgang.  

Wereldwijd behoren vooral meisjes en vrouwen, mensen in landelijke gebieden, inheemse 

volkeren, etnische, taalkundige en seksuele minderheden, mensen met een beperking, 

 
1 https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind  

http://www.duurzamegemeente.be/
https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
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migranten, jongeren en oudere personen tot de achtergelaten groepen. En hoewel België in 

2021 op de 7e plaats stond in de Europese ‘Leave No One Behind Index’2, liggen er ook voor 

ons land nog uitdagingen in onder andere het bestrijden van kinderarmoede, energie-

armoede, onderwijsongelijkheid, gezondheidsongelijkheid, raciale discriminatie op de 

huisvestingsmarkt, op de arbeidsmarkt en op de werkvloer, kwalitatieve opvang van 

vluchtelingen, fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen, de ondervertegenwoordiging van 

vrouwen in de politiek en het bedrijfsleven, en het draagvlak voor internationale solidariteit.  

Het Leave No One Behind principe 

sluit thematisch in de eerste plaats aan 

bij de voor de hand liggende SDG’s uit 

de ‘people pijler’3 (SDG 1 rond 

armoede, SDG 2 rond honger, SDG 3 

rond welzijn, SDG 4 rond onderwijs en 

SDG 5 rond gender) maar gaat ook 

structureel over het bereiken van 

kwetsbare groepen met je 

dienstverlening en het actief betrekken 

van kwetsbare groepen in 

beleidsplanning en -uitvoering. 

Inzetten op LNOB kan je dus vanuit 

alle SDG’s. Of je nu werkt aan een 

project rond duurzame energievoorziening (SDG 7), mobiliteit (SDG 11) of  bosbeheer (SDG 

15): aandacht voor het bereiken van, de impact op en de inspraak van alle groepen in je 

gemeente zal maken dat het een duurzamer project wordt.  

In de bijlage achteraan deze handleiding vind je voorbeelden van mogelijke LNOB-helden 

per SDG.  

 

Wat doe je als deelnemende gemeente?  

Je duidt (maximaal 17) duurzame helden aan.  Zie hoofdstuk 4 

Je registreert je duurzame helden op www.duurzamegemeente.be   

Je gebruikt het campagnemateriaal van de VVSG om de 

heldencampagne zichtbaar te maken in de gemeentelijke gebouwen 

en online. 

Zie hoofdstuk 5 

Je bezorgt het heldenmateriaal van de VVSG aan je helden. Zie hoofdstuk 5 

 
2 https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/Europe+Sustainable+Development+Report+2021.pdf De 
Leave No One Behind Index meet ongelijkheden tussen bevolkingsgroepen in elk land. De index richt zich op vier dimensies: 
(1) extreme armoede; (2) inkomensongelijkheid; (3) genderongelijkheid; (4) toegang tot goede voorzieningen voor iedereen. 
Hoe een land of continent scoort, wordt bepaald aan de hand van 31 indicatoren.  

3 De SDG’s worden traditioneel opgedeeld in 5 ‘pijlers van duurzame ontwikkeling: people, planet, prosperity, peace en 
partnership. Klik hier voor een visuele weergave. 

http://www.duurzamegemeente.be/
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/Europe+Sustainable+Development+Report+2021.pdf
https://www.vvsg.be/Leden/Internationaal/SDG-pagina/SDG-materiaal/5%20pijlers%20SDG%27s%20NL.jpg
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Je hijst de SDG-vlag gedurende de volledige campagneweek, met 

een officieel moment op 25 september 

Zie hoofdstuk 5 

Je houdt de VVSG op de hoogte van je lokale activiteiten i.h.k.v. de 

campagneweek. 

Zie hoofdstuk 6 

Je communiceert over de bezigheden van je duurzame helden via de 

lokale communicatiekanalen: gemeentelijk infoblad, website, sociale 

media, e-mailbanners, enzovoort. 

Zie hoofdstuk 6 

Je grijpt de campagne aan om de SDG’s ook verder mee te nemen 

in het gemeentelijk beleid en bekend te maken onder de bevolking.  

Zie hoofdstuk 7 

3.  Hoe neem je deel aan de campagne? 

Schrijf je gemeente zo snel mogelijk in, ten laatste op 1 juli 2022, via 

www.duurzamegemeente.be/inschrijven.  

Hou er rekening mee dat de lokale politieke bestuursorganen hun fiat moeten geven voor 

deelname aan de campagne.  

Heb je vragen? Contacteer Heleen Voeten van de dienst Bestuur & Strategie van de VVSG: 

heleen.voeten@vvsg.be of 0496 73 55 49.  

4. Hoe duid je duurzame helden aan? 

Criteria 

Een duurzame held … 

➢ zet zich in zijn / haar dagelijkse bezigheden in voor een duurzame wereld.  
➢ is een individu / organisatie / vereniging / school / bedrijf / groep. 
➢ kan een gemeentelijke dienst zijn. 
➢ heeft bij voorkeur een link met meer dan één SDG. 
➢ is dynamisch, communicatief en inspirerend. 
➢ is zichtbaar in de gemeente. 

In 2022 ligt de focus op helden die door hun acties bijdragen aan inclusie, 

gelijkheid, armoedebestrijding of die een stem geven aan kwetsbare groepen. Het 

staat de gemeenten vrij om ook helden te selecteren die minder uitgesproken 

inzetten op dit jaarthema. We vragen wel om ook voor deze helden de 

denkoefening te maken over hoe zij in hun activiteiten extra kunnen inzetten op het Leave 

No One  Behind principe. Op de voorstellingspagina van de duurzame helden (tegen de start 

van de campagneweek in te vullen op www.duurzamegemeente.be) zal een invulvak 

voorzien worden voor de resultaten van deze denkoefening.  

 

http://www.duurzamegemeente.be/inschrijven
mailto:heleen.voeten@vvsg.be
http://www.duurzamegemeente.be/
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De helden engageren zich om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen actief uit te dragen 

tijdens de campagneweek van 18 tot 25 september: ze dragen de SDG-pin, ze gebruiken het 

facebookframe (zie hoofdstuk 5), ze informeren hun netwerk waar mogelijk en met behulp 

van het campagnemateriaal over de SDG’s, ze zijn bereid mee te werken aan eventuele 

interviews, promofilmpjes of andere vormen van communicatie rond de campagne. Via een 

publiek profiel worden ze zichtbaar gemaakt op de campagnewebsite.   

Zoek mensen uit verschillende terreinen, eventueel uit verschillende deelgemeenten, met 

grote en minder grote netwerken, zowel professionelen als particulieren, zowel mensen uit 

het bedrijfsleven als uit het verenigingsleven, zowel personen als organisaties, enzovoort. 

Heb aandacht voor helden die zich inzetten voor duurzaamheid binnen de eigen gemeente, 

maar ook voor helden die internationale rechtvaardigheid hoog in het vaandel dragen. Op 

het einde van deze handleiding geven we enkele voorbeelden van mogelijke helden. Op 

www.duurzamegemeente.be/sdgs vind je de helden van alle vorige edities terug.  

 

Hoe ga je op zoek naar je helden? 

Deelnemende gemeenten zijn vrij om te bepalen hoe ze de zoektocht naar en selectie van 

de duurzame helden aanpakken. We reiken graag enkele mogelijkheden aan: 

➢ Richt een werkgroep op van ambtenaren en adviesraadsleden en laat hen helden 
voordragen. 

➢ Laat elke gemeentelijke dienst een held voordragen of doe een oproep via de interne 
communicatiekanalen. 

➢ Organiseer een stemming via de personeelswebsite.  
➢ Laat burgers helden voordragen, bijvoorbeeld met een oproep via gemeentelijke 

kanalen (website, sociale media, magazine, …) of via een ideeënbus waarin 
inwoners de namen van hun helden kunnen deponeren. 

➢ Nam je al deel aan de voorbije campagnes, dan kan je  de helden van 2018, 2019, 
2020 en/of 2021 nieuwe helden laten voordragen.  

 

Hoe je de zoektocht en selectie ook aanpakt, wij raden sterk aan om verschillende diensten 

hierin te betrekken. Denk daarbij zowel aan mensen uit de gemeente, OCMW, politie als 

brandweer. Dit verhoogt niet alleen het bewustzijn over de SDG’s, maar schetst ook een 

gevarieerd beeld van lokale duurzame helden. Bovendien tonen de voorbije edities van de 

campagneweek aan dat de meerderheid van de helden actief gevraagd zijn door het lokaal 

bestuur. Een open oproep naar de inwoners is een meerwaarde, maar levert niet altijd het 

verhoopte resultaat. Bekijk zeker de heldenoproepen van gemeenten die de voorbije jaren 

deelnamen op de inspiratiepagina van de campagne. 

 

Ook geïntegreerd samenwerken is één van de basiswaarden van 

de Agenda 2030. Pas wanneer alle gemeentelijke diensten hun 

beleid gaan bekijken vanuit een duurzaamheidsbril, kan er 

consequent ingezet worden op de SDG’s.     

 

 

http://www.duurzamegemeente.be/sdgs
https://www.duurzamegemeente.be/kalender
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Gemeenten die reeds deelnamen aan de campagne kunnen ervoor kiezen om (deels) met 

dezelfde helden te werken. We vragen om in dat geval de heldenpagina’s op 

www.duurzamegemeente.be wel te updaten met nieuwe foto’s en nieuwe teksten.  

 

NOOT: De campagneweek valt in of rond dezelfde periode als de Week van de Duurzame 

Mobiliteit van het Netwerk Duurzame Mobiliteit (van 16 tot 22 september), de Week van de 

Handhaving van Mooimakers (van 3 tot 9 oktober) en de Week van de Fair Trade (5 tot 15 

oktober). De campagnes hoeven niet los van elkaar te leven in elke gemeente maar kunnen 

elkaar net versterken. Tussen de duurzame helden in jouw gemeente zullen ongetwijfeld 

autodelers, wereldwinkeliers of zwerfafvalophalers zitten …  

5. Welk campagnemateriaal mag je 
verwachten van de VVSG? 

Omwille van de coronapandemie en uit milieuoverwegingen zetten we de laatste jaren extra 

in op digitale instrumenten om het bewustzijn over de SDG’s te vergroten en om de helden 

in de kijker te zetten. Het fysieke materiaal dat de VVSG aanlevert, wordt begin september 

toegestuurd. We kiezen steeds voor zo duurzaam mogelijk materiaal (bijvoorbeeld 

mastvlaggen uit gerecycleerde PET). Alle campagnemateriaal is gratis. Onderstaande 

oplijsting is onder voorbehoud (afhankelijk van beschikbaar budget en beschikbare 

duurzame leveranciers).  

Voor de gemeente 

➢ 1 mastvlag (150cm x 100cm) met het overzichtslogo van de SDG’s, om te hijsen 
aan het gemeentehuis of aan een andere goed zichtbare vlaggenmast.  

NOOT: Geef ons een seintje indien je reeds over een SDG-mastvlag beschikt. 
We sturen je dan geen nieuwe vlag op.  

➢ 1 SDG-vlaggenlijn uit gerecycleerde stoffen  
➢ Kant-en-klaar aankondigingsfilmpje om deelname aan de campagne bekend te 

maken op sociale media. 
➢ Facebookframe (voor profielfoto’s op Facebook) 
➢ Digitale formats voor materiaal dat de gemeente zelf kan drukken: 

o SDG-fototentoonstelling (18 A3-affiches) met per SDG een foto van een 
duurzame held, quote en info 

o beachvlag (60cm x 240cm) met overzichtslogo van de SDG’s. 
o roll-up banner (100cm x 205cm) met overzichtslogo van de SDG’s en 

opschrift “Wij doen mee aan de Week van de Duurzame Gemeente”.  
o bierviltjes met laagdrempelige tips per SDG. 
o SDG-bingokaart met per SDG acties die je als individu kan uitvoeren.  

Voor de duurzame helden 

➢ Heldenpakket bestaande uit een SDG-pin, een raamsticker (30cm x 30cm) met 
opschrift ‘Ik ben een duurzame held’, een laptopsticker (6cm x 6cm) met opschrift 
‘duurzame held aan het werk’ en een telefoonsticker (6cm x 6cm) met opschrift 
‘duurzame held aan de lijn’ 

NOOT: Je kan zelf zaken toevoegen aan dit pakket ter bedanking van je 
helden, bijv. een streekproduct, een plantje, een mini insectenhotel, …   

http://www.duurzamegemeente.be/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit
https://mooimakers.be/week-van-de-handhaving
https://mooimakers.be/week-van-de-handhaving
https://weekvandefairtrade.be/
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➢ Facebookframe, zelfde als voor gemeenten 
➢ Kant-en-klaar webbericht (inclusief videomateriaal) dat de helden kunnen delen op 

hun eigen website of social media om zich als Duurzame Held bekend te maken 
➢ Format voor gepersonaliseerde heldenaffiches (A2) waarin gemeenten zelf foto’s 

en quotes van hun helden kunnen slepen – zelf af te drukken en te bezorgen aan 
de helden. 

 

OVER DE VLAG: 
➢ Vraag na wie lokaal goedkeuring moet geven voor het hijsen van een vlag.  
➢ Het hijsen van de vlag gebeurt best aan het begin van de campagneweek, 

maar we vragen om het officiële gebeuren errond op 25 september te 
organiseren (= de zevende verjaardag van Agenda 2030). Ook in Nederland 
wordt op deze dag de vlaggenactie georganiseerd. Op deze manier kunnen 
we meer buzz en persaandacht genereren in heel Europa.   

6. Hoe zetten we de duurzame helden in de 
kijker? 

➢ De VVSG zal de heldencampagne promoten via haar website, nieuwsbrief, 
maandblad en sociale media.  

➢ De VVSG voorziet de aanmaak van enkele campagnefilmpjes die de gemeenten 
ook via hun eigen kanalen kunnen verspreiden.  

➢ De VVSG vraagt haar perscontacten om in aanloop naar en tijdens de 
campagneweek te berichten over de duurzame gemeenten en haar helden.  

➢ In Nederland (en mogelijk nog andere landen) wordt de SDG-vlag eveneens 
gehesen op 25 september, ook door lokale besturen. Deze gezamenlijke actie 
vergroot de kans op Europese en internationale aandacht.  

 

Uiteraard verwachten we van de deelnemende gemeenten dat zij zelf ook alles uit de kast 

halen om de SDG’s en de heldendaden van hun duurzame helden in de spotlights te zetten. 

Welke communicatiekanalen kan je zoal gebruiken? We geven graag wat inspiratie mee: 

 
➢ Zet elke dag een held in de kijker, bv. via een interview in het gemeentelijk infoblad 

of een podcast die je verspreidt via je website en sociale media. Je kan dit ook elke 
week/maand doen, en laten doorlopen na de campagneweek. 

➢ Laat het Instagram of TikTok-account van je gemeente overnemen door één of 
meerdere helden.  

➢ Nodig een held uit voor een gesprek op de lokale radio of TV. 
➢ Maak een voorstellingsfilmpje van je helden (zie hoofdstuk 5, campagnemateriaal) 

en verspreid het via de communicatiekanalen van je gemeente of speel het af in het 
gemeentehuis of andere gemeentelijke gebouwen.  

➢ Plaats de e-mailbanner van de heldencampagne onder al het gemeentelijk 
mailverkeer.  

➢ Verwijs op de website en de sociale media van de gemeente naar de 
campagnewebsite www.duurzamegemeente.be.  

➢ Stel de webpagina van de campagne tijdelijk in als startpagina op de computers van 
de lokale bibliotheek.  

➢ Maak een QR-code aan voor de heldenpagina van jouw gemeente en verspreid die 
in het straatbeeld.  

http://www.duurzamegemeente.be/
https://www.duurzamegemeente.be/gemeenten
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➢ Breng de helden in contact met de communicatieambtenaar van de gemeente. Zo 
kunnen de helden hun ervaringen, weetjes en nieuws rechtstreeks doorgeven.   

➢ Nodig de lokale of regionale pers uit wanneer de SDG-vlag gehesen wordt of 
wanneer de helden voorgesteld worden.  

➢ Maak de SDG’s en de lokale helden zichtbaar op lokale activiteiten. Verschillende 
provincies lenen SDG-sensibiliseringsmateriaal uit. Download de brochure ’50 
sensibiliserende praktijkvoorbeelden’ voor inspiratie.  

➢ Organiseer een wandeling of zoektocht langs lokale duurzame initiatieven.  
➢ Organiseer samen met je helden activiteiten in het kader van andere campagnes, 

zoals de Week van de Handhaving of de Week van de Fair Trade. Laat de helden 
bijvoorbeeld fairtrade-ontbijtpakketten aan huis leveren of ga samen ploggen.  

➢ Bekijk de inspiratiepagina van de campagne en ontdek wat deelnemende 
gemeenten de voorbije jaren ondernamen om de SDG’s en de duurzame helden in 
de schijnwerpers te zetten.  
 

De VVSG maakt tijdens de zomer een gezamenlijke kalender aan op de campagnewebsite. 

Als deelnemende gemeente wordt je gevraagd je geplande activiteiten in deze kalender in te 

vullen.  

7. Hoe maken  we de link naar concrete 
engagementen op beleidsvlak? 

Deelname aan de Week van de Duurzame Gemeente verhoogt niet enkel het bewustzijn 

over Agenda 2030, maar draagt ook bij aan een sterkere verweving van de SDG’s met het 

gemeentelijke beleid. Via de campagneweek bekrachtig je het SDG-engagement van je 

gemeente en/of kan je het bestuur en verschillende diensten meetrekken in het SDG-bad. 

Wie de SDG’s beter kent, zal er ook meer rekening mee houden in de uitwerking van 

projecten en acties. Zo was de campagneweek voor heel wat deelnemende gemeenten aan 

de voorbije edities een extra stimulans om de SDG’s op te nemen in de omgevingsanalyse 

en het meerjarenplan. Daarnaast hebben verschillende gemeenten dankzij de 

campagneweek nieuwe samenwerkingen opgebouwd met hun duurzame helden.  

 

Tijdens de campagneweek (maar even goed daarbuiten) kan je als gemeente volgende 

engagementen of acties ondernemen:  

➢ Onderteken met het college of de gemeenteraad de SDG-engagementsverklaring 
van de VVSG.  

➢ Gebruik de VVSG-tools om de SDG’s verder te verankeren in je beleid. Hanteer 
bijvoorbeeld de SDG-cirkeloefening bij de uitwerking van projecten, teken een SDG-
stappenplan op maat uit o.b.v. de SDG-basistool, of gebruik de SDG’s als kader 
voor burgerparticipatie. Meer informatie en tools vind je op onze SDG-website.  

➢ Duid SDG-ambassadeurs aan onder de lokale raadsleden. 
➢ Vraag elke dienst op te lijsten hoe zij het komende jaar extra willen inzetten op Leave 

No One Behind. 
➢ Verspreid een interview of filmpje waarin de burgemeester vertelt waarom en hoe 

de gemeente tijdens de komende legislatuur wil bijdragen aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen.  

➢ Toets alle nota’s voor het college en/of de gemeenteraad af aan de SDG’s. 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/50-sensibiliserende-praktijkvoorbeelden
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/50-sensibiliserende-praktijkvoorbeelden
https://www.duurzamegemeente.be/kalender
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-engagementsverklaring
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-engagementsverklaring
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-cirkeloefening
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/basistool
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/participatie-1
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdgs-en-beleid
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➢ Informeer je adviesraden over de SDG’s en zoek naar raakpunten en gezamenlijke 
actiepunten.  

➢ Bekijk hoe jouw gemeente momenteel scoort op de SDG’s via www.sdgmonitor.be 
en bespreek met het bestuur welke scores jullie willen verbeteren op de korte en de 
lange termijn. 

➢ Selecteer prioritaire SDG’s voor jouw gemeente, op basis van een SDG-
impactanalyse. Ga bij grote projecten na of ze (nog meer) positieve impact kunnen 
hebben op deze SDG’s, of stel indicatoren op om de vooruitgang op je prioritaire 
SDG’s regelmatig op te volgen.   

➢ Stel een diverse werkgroep samen om de duurzame helden te selecteren en te 
begeleiden. Dit versterkt het bewustzijn over de SDG’s bij de leden van de 
werkgroep en vergroot het draagvlak om de SDG’s op te nemen in de eigen dienst 
of activiteiten, wat op lange termijn bijdraagt aan een duurzamer lokaal beleid. Deze 
campagnewerkgroep kan je later ook omvormen naar een permanente SDG-
werkgroep.  

➢ Nodig de VVSG uit voor een SDG-toelichting aan het CBS, de gemeenteraad, het 
MAT, de diensthoofden of alle medewerkers.  
 

De VVSG ondersteunt je graag bij al deze initiatieven. Feedback, begeleiding of materialen 

nodig? Breng ons op de hoogte van je plannen!  

Contacteer Heleen Voeten van de dienst Bestuur & Strategie van de VVSG: 

heleen.voeten@vvsg.be of 0496 73 55 49.  

8. Tijdslijn: de campagne stapsgewijs 

Goedkeuring deelname aan de campagne door lokaal 

beslissingsorgaan 

Vóór 1 juli 

Inschrijven op www.duurzamegemeente.be t.e.m. 1 juli 

Duurzame helden selecteren juli – augustus 

Duurzame helden registreren op www.duurzamegemeente.be  t.e.m. 15 september 

Ontvangst campagnemateriaal Begin september 

Week van de Duurzame Gemeente: 
- de SDG-vlag hijsen, met officieel moment op 25 september 
- campagnemateriaal zichtbaar verspreiden 
- communiceren over de duurzame helden 
- communiceren over engagementen voor duurzaam lokaal 

beleid 

18 tot 25 september 

De campagneweek hoeft niet te stoppen op 25 september. Je kan 

bijvoorbeeld maandelijks een held in de kijker blijven zetten. 

nawerking 

 

http://www.sdgmonitor.be/
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-impactanalyse
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-impactanalyse
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/monitoring-en-rapportering
mailto:heleen.voeten@vvsg.be
http://www.duurzamegemeente.be/
http://www.duurzamegemeente.be/
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9. Inspiratie voor de helden 

Willen de duurzame helden in jouw gemeente zich informeren over de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen? 

➢ Wat zijn de SDG’s?  
https://vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen  
 

➢ SDG’s in een notendop 
https://vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdgs-in-een-notendop  
 

➢ Filmpje waarin Vlaamse burgemeesters de SDG’s uitleggen 
https://www.youtube.com/watch?v=H2Mwm-nF2sg&t=2s 
 

➢ SDG-website van de federale overheid 
https://www.sdgs.be/nl/sdgs 
 

➢ SDG-website van de VN 
https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/ 
 

➢ SDG’s vertaald in concrete acties 
https://www.goodlifegoals.org/  
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-bierviltjes 
 

Deelnemende gemeenten kunnen bij de VVSG een laagdrempelige presentatie voor de 

helden opvragen (in de vorm van een powerpoint of een filmpje), met informatie over de 

SDG’s en over de rol van de helden tijdens de Week van de Duurzame Gemeente. Je kan 

deze presentatie in groep tonen aan de helden of digitaal aan hen bezorgen. Je kan nu alvast 

het filmpje gebruiken waarin Vlaamse burgemeesters op een eenvoudige manier de SDG’s 

uitleggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
https://vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdgs-in-een-notendop
https://www.youtube.com/watch?v=H2Mwm-nF2sg&t=2s
https://www.sdgs.be/nl/sdgs
https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/
https://www.goodlifegoals.org/
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-bierviltjes
https://www.youtube.com/watch?v=H2Mwm-nF2sg&t=4s
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BIJLAGE: Mogelijke duurzame helden 
(Leave No One Behind & andere)  

 
- uitbater sociale kruidenier 
- organisator fietsbib, babytheek, pamperbank of ander deelinitiatief 
- promotor UITpas 
- vrijwilliger lege-brooddozen-actie 
- buddy van personen in kansarmoede 
- mensen of organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding (in 

de eigen gemeente of in het globale Zuiden) 

 
- medewerker voedseldepot, voedselbanken of maaltijdbedelingen 
- lokale horeca-uitbater die overschotten doneert 
- organisator workshop koken met restjes 
- vrijwilliger in project tegen ondervoeding of slechte voeding bij 

senioren  
- lokale bioboer, biohandelaar, of organisatie die opkomt voor 

bioboeren 
- korte-keten-initiatieven  
- school of bedrijf dat samenwerkt met lokale boeren 

 
- vrijwilliger in de zorg of psychosociale hulp 
- organisator van sociale activiteiten  
- werkgever met aandacht voor mentaal welzijn  
- medewerker van project tegen gezondheidsongelijkheid (= de 

ongelijke verdeling van gezondheid volgens de sociaaleconomische 
status van mensen) 

- diensten, organisaties of jeugdbewegingen die (ook kwetsbare) 
jongeren op een creatieve manier in beweging houden  

- burgers die hun kwetsbare buren op een praktische of sociale 
manier ondersteunen   

 
- school die samenwerkt met Bednet 
- leerkrachten/scholen die via social media kwetsbare groepen 

trachten te bereiken (vanuit de idee dat niet iedereen over een 
laptop beschikt maar wel over bijv Instagram) 

- leerkrachten/scholen die projecten doen als ‘School Zonder 
Racisme’ of projecten rond culturele diversiteit, pestgedrag, …  

- bedrijf dat inzet op levenslang leren 
- huiswerkbegeleider of leerbuddy 
- school met scholenband in het globale Zuiden 

 
- werkgever of uitbater met aandacht voor afkolfruimte of 

kinderopvang 
- organisator van vrouwengroepen 
- collega die inzet op non-stereotiepe beeldvorming en communicatie 
- vrijwilligers of organisaties die zich inzetten voor ondersteuning 

i.h.k.v. fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen 
- werkgevers of organisaties die ijveren voor vrouwen in 

leidinggevende functies 
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- leerkracht of vrijwilliger die werkt rond waterzuinigheid  
- directeur van waterbewuste school 
- waterzuinige sportclub 
- vrijwilligers die verspilling van water op bouwwerven tegengaan 
- verenigingen die zich inzetten voor proper water en sanitaire 

voorzieningen in het globale Zuiden  
- burgers die hun (voor)tuin ontharden  
- school die ecologische schoonmaakmiddelen gebruikt 

 
- energiecoach (geeft gratis bespaaradvies aan huis) 
- initiatiefnemers of vrijwilligers van projecten tegen energie-armoede 

(bijv de Energiebank) 
- duurzame verbouwers  
- leerkracht of vrijwilliger die sensibiliseert rond hernieuwbare energie  
- vereniging die eigen energie opwekt 
- evenementen die kiezen voor duurzame energie en energie-

recuperatie  

 
- vrijwilligersgroep lokale wereldwinkel 
- sociaal ondernemer  
- bedrijven of organisaties die strijden tegen racisme op de 

arbeidsmarkt en op de werkvloer 
- collega die bijdraagt aan een inclusieve werkplek 
- oprichter uitwisselingsplatform voor lokale handelaars  
- bedrijven die investeren in duurzame projecten in het globale Zuiden  
- ondernemers die zich als vrijwilliger inzetten voor begeleiding van 

KMO’s in het globale Zuiden  

 
- diensten die kwetsbare inwoners voorzien van tablets of gratis 

vouchers voor internet  
- leerkracht of vrijwilliger die ICT-lessen geeft  
- medewerkers van projecten die de digitale kansen van kwetsbare 

jongeren vergroten 
- burgerplatform dat inzet op innovatieve oplossingen voor 

maatschappelijke uitdagingen (en daarbij verschillende groepen uit 
de samenleving betrekt) 

- diensten, handelaars of organisaties die hun infrastructuur delen met 
de gemeenschap  

- lokaal bedrijf dat duurzame gebouwen of terreinen heeft 

 
- Vrijwilliger in lokaal buddysysteem 
- bijlesgever aan anderstaligen of aan mensen met een beperking  
- brugfiguren met of tussen lokale minderheden 
- werkgevers, uitbaters of organisatoren van evenementen met 

aandacht voor mensen met een beperking 
- burgers of organisaties die strijden tegen discriminatie op de 

huisvestingsmarkt 
- burgers of organisaties die meewerken aan de kwalitatieve opvang 

van vluchtelingen  
- diasporaverenigingen die met partners in hun thuisland werken aan 

duurzaamheid 
- organisatie die haar infrastructuur ter beschikking stelt voor 

daklozenopvang  
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- burgers die kangoeroewonen, woningdelen of zorgwonen  
- transitiegroepen  
- organisatie die fietsen toegankelijk maakt voor kwetsbare groepen  
- organisatoren van burgerparticipatie i.h.k.v. projecten in de publieke 

ruimte 
- bedrijven, organisaties, overheden die kiezen voor transport per fiets 

of cargofiets 
- mensen die ijveren voor meer toegankelijk groen in de openbare 

ruimte 
- gezinnen die de auto zo vaak mogelijk laten staan  
- vrijwilligers erfgoedbewaring 

 
- Horeca-uitbater die ‘restorestjes’ promoot of kookt met 

voedseloverschotten  
- organisator repair café of ruilwinkel  
- studenten of vrijwilligers die partners in het globale Zuiden 

ondersteunen m.b.t. circulair hergebruik van materialen  
- bedrijven die hun productieketen willen verduurzamen  
- jeugdhuis dat herbruikbare bekers gebruikt 
- burgers die kiezen voor circulair (ver)bouwen 

 
- lokale milieuactivisten 
- werkgever die transport per fiets promoot  
- school die meedoet aan dikketruiendag  
- inwoners of organisaties die hun verplaatsingsgedrag herdenken en 

herinvullen 
- school of jeugdbeweging die de uitdaging aangaat om 

vleesconsumptie te verminderen  
- projecten die kwetsbare groepen betrekken in lokaal klimaatbeleid 

 
- duurzame viswinkel  
- lokale chefs die kiezen voor duurzame en/of lokale vis 
- vrijwilligers die het strand opruimen 
- lokale handelaars die plastic verpakkingen vermijden  
- bedrijf dat aan duurzaam afvalwaterbeheer doet 
- gezinnen die plasticvrij proberen leven  
- school die in een scholenband met het globale Zuiden rond 

duurzame oceanen werkt 

 
- zwerfvuiloprapers of ploggers  
- lokale imkers 
- burgers of scholen met wilde of klimaatrobuuste tuin, gevelgroen, 

dakgroen, … 
- bezieler van de lokale zadenbib 
- bedrijf, vereniging of organisatie die boomplantacties ondernemen 
- voorvechters van meer toegankelijk groen in de publieke ruimte 
- samentuin-projecten die kwetsbare groepen bereiken 

 
- organisatoren van inclusieve burgerparticipatie-initiatieven 
- goede voorbeelden van efficiënte, innovatieve of creatieve 

dienstverlening 
- gemeentepersoneel of burgers die een brede communicatierol 

opnemen (bijv de vrijwillige ‘burenbemiddelaars’)  
- vrijwilligers bij vrede-initiatieven  
- buddy die kwetsbare burgers bijstaat in het kennen en claimen van 

hun rechten 
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- kennisinstellingen en opleidingscentra die in hun curriculum 
aandacht hebben voor mensenrechten 

 
- vierdepijlerorganisaties met projecten in het globale Zuiden  
- scholen die een internationale scholenband hebben  
- bedrijven die projecten in het globale Zuiden steunen 
- scholen, bedrijven of verenigingen die op een originele manier aan 

sensibilisering rond de SDG’s doen 
- lokale bruggenbouwers 
- burgers, verenigingen of gemeentelijke diensten die bijdragen aan 

een groter maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit 
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