
Word jij SDG Voice 2018? Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, klik hier!

SDGs Nieuwsbrief Oktober 2017
 

Nieuwe SDG Voices 2018, SDG conferenties, SDG brochures, en een openhartig gesprek met Colruyt
Group, één van onze SDG Voices 2017. Dit alles en nog veel meer SDG nieuws lees je hierbeneden!

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

IN DE KIJKER

Wordt jouw organisatie SDG Voice 2018?
De federale minister voor Duurzame Ontwikkeling en het
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIIDO) zijn op
zoek naar zes nieuwe SDG-ambassadeurs voor 2018.

De minister voorziet een budget van 150.000 euro om de zes
ambassadeurs te ondersteunen.
De oproep richt zich zowel tot profit als non-profit organisaties
en heeft als doel de SDGs beter bekend te maken bij het
brede publiek.

Kent uw organisatie de zeventien Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals)
van binnen en van buiten? Is uw organisatie bovendien een
creatieve initiatiefnemer die de SDGs ‘in the picture’ wil
zetten? En kunt u daarbij anderen aanzetten om deel te
nemen?

Dan bent u de geknipte SDG-Voice! Alle details over de
projectoproep vind je hier.

Hij loopt tot donderdag 26 oktober. Tot 's middags om precies
te zijn.

NIEUWS

Vier 20 jaar Duurzame
Ontwikkeling met FIDO
Op 19 oktober viert het Federaal Instituut voor Duurzame
Ontwikkeling (FIDO) feest, want de wet voor Duurzame
Ontwikkeling is toe aan zijn 20-jarig jubileum. Ter ere van
deze gelegenheid organiseert het FIDO een conferentie en
een avondfeest in BOZAR te Brussel. Komt u ook? Meer info.

Hoe draagt ISO26000 bij tot het
bereiken van Agenda 2030.
Agenda 2030 en de SDGs zijn niet de eerste richtlijnen voor
een betere en meer duurzame wereld. Soms lijkt het wel alsof
elke officiële instantie zijn eigen richtlijnen, standaarden,
programma’s of principes hanteert. Hoe weet je nu welke je
moet volgen? Vullen ze elkaar aan of niet? ISO26000 helpt je
vooruit met een handige brochure. Meer info.

IMCDO organiseert informatieve dag over
SDGs in België
De uitvoering van de Agenda 2030 is relevant voor ons
allemaal: openbare diensten, bedrijven, het middenveld, de
academische wereld en de bezorgde burger. Hoe kunnen wij
ons inzetten om samen te evolueren in de richting van de
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)? Deze vraag
proberen de ministers van de interministeriële conferentie
duurzame ontwikkeling (IMCDO) te beantwoorden. Meer info.

De ministerraad neemt akte van het eerste nationaal actieplan ondernemingen en
mensenrechten 
België presteert beter dan OESO-gemiddelde voor 11 SDGs

Meer nieuwsberichten
 

SDG INITIATIEVEN

Engagementen en projecten

Pompa, L'exposition Durable au Carré
Green Deal Circulair Aankopen
The Belgian SDG Charter for International Development

Aankomende Evenementen
6 December 2017: Sustainable Partnerships Award (Brussel)
20 November 2017: Bedrijven en kinderrechten (Brussel)
25 oktober 2017: G-STIC - Global Science, Technology & Innovation Conference series (Bruxelles)
20 oktober 2017: Wat nu infoavond (De Pinte)
17 sept-16 okt 2017: 50 jaar Brugs fonds voor ontwikkeling en samenwerking (Brugge)

AAN HET WOORD...

Aan het woord: Koen De Maesschalk van
Colruyt Group
Elke maand interviewen we een persoon die zich vanuit de
overheid, het middenveld of de privésector sterk engageert
voor de Sustainable Development Goals (SDGS). Deze
maand spraken we met Koen De Maesschalck, Corporate
affairs and Communication manager bij Colruyt Group:

"Het ligt misschien niet voor de hand maar zelfs een SDG
zoals SDG 16 rond vrede is belangrijk voor een bedrijf.
Daarom hebben wij een bemiddelingsplatform opgestart om
samen met zielsgenoten. Zo kunnen we meer voor
bemiddeling kiezen in plaats van naar de rechtbank te
stappen."

Lees het volledige interview hier!
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