
SDG
PIONEER
PROGRAMMA
Sluit je aan bij de kopgroep van 
Brusselse welzijnsorganisaties die de 
SDG’s handen en voeten geven in de 
praktijk

Een initiatief van Met de steun van:



Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) bestaan uit 17 doelstellingen

en 169 subdoelstellingen. Samen vormen ze het internationaal

duurzaamheidskader voor de komende 10 jaar. De 17 SDG’s worden

gegroepeerd in 5 pijlers of clusters: People, Planet, Prosperity, Peace en

Partnership.

De SDG’s vormen een moreel kompas en een langetermijnvisie met 2030

als horizon. De SDG’s zijn inclusief, met “leave no one behind” als motto.

Iedereen mee aan boord.

De 17 SDG’s zijn onderling verbonden. Ze zijn één en ondeelbaar. Geen

economische vooruitgang op kosten van mens en milieu, maar evenzeer

geen vitale steden en leefgemeenschappen zonder een duurzame

economische basis.

De komende 10 jaar zijn door de Verenigde Naties gedoopt tot de ‘decade

of action’. Tegen 2030 moet de wereld er anders uitzien, met evenwaardig

aandacht voor mens, planeet, welvaart, partnerschap en vrede. Deze grote

ambitie moet zich vertalen in aangepaste regelgeving in de lidstaten én

concrete acties op lokaal niveau.

We moeten nú werk maken van de SDG’s willen we in 2030 resultaten zien.

Het SDG Pioneerprogramma zal helpen om het draagvlak te versterken

voor verandering en concrete resultaten op het terrein.



Het SDG Pioneerprogramma Binnen het SDG Pioneerprogramma mobiliseer je de ganse organisatie rond

de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s.

Gedurende 2 jaar word je door het Kenniscentrum WWZ, IDEA Consult en

CIFAL Flanders, begeleid bij het opstellen van een SDG-actieplan, de

uitvoering en opvolging ervan en de communicatie.

Als deelnemer aan het programma word je ook lid van een SDG-community

van gemotiveerde welzijns- en gezondheidsorganisatie in Brussel die met

elkaar ervaringen uitwisselen.

Bij een positieve evaluatie ontvangt jouw organisatie het internationale SDG-

Pioneer opleidings- en implementatiecertificaat van UNITAR, het

opleidingsinstituut van de VN in Genève.

Waarom deelnemen?

 Je demonstreert dat je met jouw organisatie wil bijdragen aan een betere

maatschappij en leefwereld.

 Door deel te nemen aan het programma en het lerend netwerk, zet je een

gezonde druk om effectief resultaten te halen. Niet zelden raken

duurzaamheidsambities ondergesneeuwd in het dagelijkse werk.

 Je stelt een voorbeeld naar medewerkers en cliënten en verruimt het

draagvlak voor duurzame ontwikkeling.

 Je stimuleert samenwerking tussen medewerkers en diensten, want alle

SDG’s zijn onderling met elkaar verbonden.

 Je versterkt het imago van jouw organisatie en kunt na twee jaar

uitpakken met het SDG Pioneercertificaat van de VN..



Onzeondersteuning

Als deelnemende organsiatie sta je er niet alleen voor. Je

wordt in het traject ondersteund door het Kenniscentrum

WWZ, IDEA Consult en CIFAL Flanders op de volgende

manieren:

 Enthousiasmerend startmoment;

 SDG-scan (nulmeting) en opmaak van een actieplan op

maat;

 Individuele coaching voor de realisatie van het actieplan;

 Workshops en kennisdeling met de deelnemende

organisaties tijdens het lerend netwerk;

 Toelichting en ondersteuning bij gebruik van bestaande

middelen (energiescan, subsidies BRUXEO en VIPA,

Sustacare, …)

 Frame voor opvolging en monitoring van de acties;

 Tussentijdse evaluatie via visitatie na 1 jaar;

 Eindevaluatie en certificering aan het eind van jaar 2.

SDG Pioneer worden is geen vrijblijvend traject. Het gaat om veel

meer dan een internationaal certificaat behalen. Het gaat veeleer

om datgene wat vele organisaties reeds doen rond duurzaamheid

beter zichtbaar te maken, te vervolledigen, op te nemen in de

strategische planning en zichtbaar vooruitgang te boeken. Er wordt

een inspanning gevraagd op diverse vlakken:;

 Sterke coördinatie via een werkgroep en een vaste 

aanspreekpersoon, aanduiden van een verantwoordelijke 

(eventueel) per actie;

 Betrokkenheid van medewerkers en volledige organisatie 

actief bevorderen;

 Actieve deelname aan het lerend netwerk;

 Uitvoering en opvolging van het actieplan

 Financiële bijdrage / jaar volgens de grote van de organisatie; 

(aantal VTE) 

Jouwengagement
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Opbouw programma

Jouw organisatie begrijpt de SDG’s, de achterliggende

visie en samenhang.

Je duidt een intern verantwoordelijke aan voor de SDG-

actie en vormt een SDG-team. Je bepaalt bovendien hoe

je andere stakeholders betrekt in het project.

Je richt jouw kompas op Agenda 2030. Eerst op

strategisch niveau (missie, visie, ethische principes en

waarden), vervolgens stel je een actieplan op voor de

komende twee jaar.

Jouw organisatie gaat concreet aan de slag en rolt het

actieplan uit. Medewerkers worden volop betrokken in de

initiatieven.

Je volgt het verloop en de resultaten van kortbij.

Je maakt een communicatieplan en rapporteert de

voortgang m.b.t. het actieplan.
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1. Leren

2. Organiseren

3. Formuleren
5.  Opvolgen

6. Communiceren

Het SDG Pioneerprogramma is opgebouwd rond zes werkwoorden. 

Deze zes doe-woorden geven structuur aan het actieplan en

benoemen de resultaatsgebieden die voorop staan: van het 

begrijpen van de SDG’s, over het opzetten van acties, tot het 

rapporteren van de resultaten.

4. Uitvoeren
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Februari 2022

DEADLINE KANDIDAATSTELLING

Tijdlijn programma 2022-2023

STARTMOMENTEN MET 

CIFAL

April tot sept 2022

SDG-SCAN 

OPMAAK ACTIEPLAN OP MAAT

Vanaf Sept 2022 

AANVANG INDIVIDUELE COACHING 

REALISATIE ACTIEPLAN

2022- 2023

VIER SAMENKOMSTEN VAN HET 

LEREND NETWERK VAN 

DEELNEMENDE ORGANISATIES

Januari 2023

TUSSENTIJDSE VISITATIE

December 2023

EINDEVALUATIE

UITREIKING CERTIFICATEN

Maart 2022



Praktisch
Kandidaatstelling SDG Pioneerpropgramma

Deadline: 30 februari 2022

Kostprijs

De prijs voor de begeleiding bedraagt op jaarbasis:

 €50/jaar excl. BTW voor organisaties tot 5 werknemers 

(FTE);

 €200/jaar excl. BTW voor organisaties tot 30 

werknemers (FTE);

 €800/jaar excl. BTW voor organisaties vanaf 31 

werknemers(FTE). 

Gezien het programma 2 jaar loopt, is de bijdrage voor twee

boekjaren te voorzien (2022 en 2023).

Contact en meer informatie

veerle.leroy@kenniscentrumwwz.be

+32 (0)2 413 01 59

+32 498 53 24 04 (privé téléwerken)

De komende 10 jaar zijn door de Verenigde 
Naties gedoopt tot de ‘decade of action’. 
Tegen 2030 moet de wereld er anders uitzien, 
met evenwaardig aandacht voor mens, 
planeet, welvaart, partnerschap en vrede.
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Voorstelling initiatiefnemers

Het Pioneerprogramma wordt aangeboden door de volgende partners:

• Inleider workshops / 

netwerkbijeenkomsten

• Klankbord / coach voor 

Kenniscentrum WWZ 

(opbouw programma, 

aanpak,...)

• Methodologische 

ondersteuning, sjablonen 

(zelfevaluatie, 

communicatieplan, 

monitoringframe,...)

• Algemene coördinatie

• Persoonlijke begeleiding 

organisaties

• Organisatie lerend netwerk

• Opvolging en begeleiding bij  

monitoringsystemen Vlaanderen 

of Brussel

• Introductieworkshop 

met Peter Wollaert 

• Inleider workshops / 

netwerkbijeenkomsten

• Visitatie

• Eindevaluatie en 

certifiëring

IDEA 

Consult
Kenniscentrum

WWZ
CIFAL 

Flanders


