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SDGs Nieuwsbrief Februari 2018
 

Twee jaar geleden zagen de SDGs het licht. Europa en België kijken waar we staat en wat we nog
moeten ondernemen om in 2030 de eindstreep te halen. Wat zeker nodig is: sensibilisering! Daar weten
onze nieuwe SDG Voices alles over. Dit alles en meer SDG nieuws lees je in deze nieuwsbrief. 

Wilt u uw SDG-initiatief ook in deze nieuwsbrief zien verschijnen? Registreer deze dan zeker op de
website!
 

NIEUWS

SDG Voices 2018 zijn bekend!
Voor het tweede jaar op rij selecteerde minister voor
Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, een aantal
ambassadeurs om het grote publiek warm te maken voor de
SDGs. Zes organisaties - Joker, Natagora, VBO-FEB, VVSG,
MOOOV en de krant Metro - zullen als  ‘SDG Voice 2018’
concrete acties opzetten om de SDGs te realiseren.  Meer
info.

Federaal Planbureau publiceert
vooruitgangs- rapport over SDGs
Dit rapport geeft een stand van zaken van de vooruitgang die
België maakt op het vlak van de SDGs. Ook stelt het
Federaal Planbureau een methodologie voor om de SDGs zo
goed mogelijk te vertalen naar de belgische context. De
studie heeft de belgische vooruitgang voor de SDGs gemeten
op basis van 34 indicatoren (2 per SDG). Meer info.

Eurostat evalueert SDGs in Europa
Het rapport geeft een eerste statistisch overzicht van de
evolutie van de SDGs voor de voorbije vijf jaren. De
vooruitgang werd gemeten aan de hand van een honderdtal
indicatoren. Meer info.

Meer nieuwsberichten
 

SDG INITIATIEVEN

Engagementen en projecten

HOGENT kiest 17 SDGs als kader voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
JCI Belgium SDG Challenge 2018 (EN)
Project W - Wereldwijs met water
Smogey: eco-friendly platform
De circulaire economie bij Vanheede, de stap een duurzame leefwereld
Certificaat Biodiversiteit van Nature in Progress (FR-NL)
Online Lawyers (FR)
Green Deal Circulair Aankopen
Pompa, L'exposition Durable au Carré (FR)
The Belgian SDG Charter for International Development 

Aankomende Evenementen
28 Maart 2018: Knowledge intro Action Forum - Business model innovation in the Sustainable
Development Goals Era
01 Maart 2018: Sourcing while respecting biodiversity: the case of food (EN)
 

AAN HET WOORD ...

De zes SDG Voices
De SDG Voices zetten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de verf. In 2018 dragen Joker,
Natagora, VBO, VVSG, MOOOV en Metro deze titel met trots uit. Benieuwd naar hun plannen? Deze
maand spraken we met hen over hun ambities om de VN duurzaamheidsagenda op de kaart te zetten
in Belgie: 

"We willen reizigers hun favoriete SDG-spot laten ontdekken" - Lees hier het volledige interview
met reisorganisatie Joker.
 
"De natuur beschermen is niet alleen een zaak voor de gepassioneerde natuurliefhebber" - lees
hier het volledige interview met natuurbeschermingsvereniging Natagora
 
"Als het management overtuigd is van het nut van de SDGs en ze integreert in zijn strategie,
kan dat een positieve impact hebben op de medewerkers" - lees hier het volledige interview met
VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)
 
"De SDGs zullen lokaal zijn of ze zullen niet zijn" - lees hier het volledige interview met VVSG
(Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten) 
 
"We willen mensen aansporen om hun eigen leefwereld los te laten en door de ogen van de
ander" - lees hier het volledige interview met MOOOV
 
"Het is een kwestie van concrete feiten vertellen, zodat de lezer zich bewust wordt van een
problematiek en voor zichzelf kan uitmaken wat hij of zij daarmee doet." - lees hier het volledige
interview met Metro
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