
	  

	  

Verslag	  Workshop	  ‘VN	  Agenda	  2030	  -‐	  Duurzame	  ontwikkeling	  en	  
erfgoedwerking’	  
	  
VRIJDAG	  10	  MAART	  2017	  -‐	  9u30-‐12u30	  -‐	  Priemstraat	  51,	  1000	  Brussel	  	  
-‐	  deelnemers	  excel	  in	  bijlage	  	  

	  
Welkom	  en	  Inleiding:	  Marc	  Jacobs	  	  
	  
Welkom	  aan	  de	  aanwezigen,	  waarvan	  het	  merendeel	  uit	  cultureel-‐erfgoedsector	  en	  enkele	  
geïnteresseerden	  uit	  ruimere	  culturele	  veld.	  	  
	  
Deze	  workshop	  biedt	  een	  introductie	  in	  de	  Sustainable	  Development	  Goals	  (SDGs)	  in	  het	  kader	  van	  de	  
VN	  –	  Agenda	  2030.	  	  De	  icoontjes	  en	  beelden	  van	  de	  17	  doelstellingen	  van	  de	  SDG	  (zie	  boven)	  zullen	  we	  
de	  komende	  jaren	  overal	  aantreffen.	  Het	  is	  een	  taal	  die	  zal	  gebruikt	  worden	  door	  heel	  veel	  actoren:	  
beleidsmakers,	  politici,	  ondernemers,	  etc	  …	  Het	  is	  dus	  belangrijk	  om	  de	  17	  doelstellingen	  te	  leren	  
kennen	  en	  die	  ‘taal’	  te	  leren	  kennen	  en	  gebruiken,	  ook	  voor	  de	  eigen	  werking.	  Achter	  de	  17	  SDGs	  
zitten	  169	  subdoelstellingen	  die	  niet	  zomaar	  uit	  het	  hoofd	  verder	  te	  onthouden	  zijn,	  maar	  die	  wel	  
integraal	  samenhangen	  met	  de	  SDGs	  om	  ze	  concreet	  te	  maken.	  Met	  die	  meccano-‐doos	  gaan	  we	  
komende	  jaren	  aan	  de	  slag	  gaan,	  en	  rough	  &	  dirty	  (of	  in	  deze	  context	  misschien	  eerder	  rough	  &‘clean’)	  
verhalen	  compileren.	  
	  
Vanuit	  roerend	  en	  immaterieel	  erfgoed	  zie	  je	  de	  SDGs	  ook	  binnenkomen.	  Zo	  heeft	  UNESCO	  in	  het	  
kader	  van	  de	  ICE-‐Conventie	  van	  2003	  reeds	  in	  2016	  de	  oefening	  en	  vertaling	  gedaan	  heeft	  naar	  een	  
nieuw	  hoofdstuk	  Operationele	  Richtlijnen.	  Aangezien	  België	  lidstaat	  is	  van	  die	  conventie	  en	  die	  
Operationele	  Richtlijnen	  moet	  uitvoeren,	  zal	  dit	  sowieso	  ook	  hier	  op	  de	  agenda	  komen.	  En	  ook	  voor	  
roerend	  erfgoed	  wordt	  het	  interessant	  dit	  te	  gaan	  verkennen.	  
	  
Ook	  in	  andere	  sectoren	  wordt	  er	  volop	  mee	  aan	  de	  slag	  gegaan.	  Zo	  gaat	  VOKA	  er	  bijvoorbeeld	  al	  volop	  
mee	  aan	  de	  slag	  en	  komen	  ze	  er	  al	  mee	  naar	  buiten.	  En	  bij	  UNESCO-‐WHO	  worden	  nu	  eveneens	  al	  
oefeningen	  gemaakt	  rond	  de	  SDG	  en	  hoe	  bijvoorbeeld	  de	  link	  tussen	  gezondheid	  en	  immaterieel	  
erfgoed	  verder	  kan	  uitgewerkt	  worden.	  De	  komende	  jaren	  kunnen	  we	  dus	  volop	  bondgenoten	  hierin	  
vinden.	  
	  
Er	  is	  vanuit	  de	  culturele	  wereld	  geijverd	  om	  cultuur	  als	  4de	  pijler	  op	  te	  nemen	  in	  de	  SDG	  agenda.	  Dat	  is	  
helaas	  niet	  zover	  gekomen.	  Een	  strategie	  zou	  kunnen	  zijn	  om	  cultuur	  en	  erfgoed	  een	  prominentere	  rol	  
te	  laten	  spelen	  in	  de	  volgende	  agenda	  (na	  2030).	  	  Maar	  laat	  ons	  eerst	  starten	  met	  de	  Agenda2030	  te	  
verkennen,	  deze	  toe	  te	  eigenen	  en	  ermee	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  
	  

  	  
	   	  



	  

	  
Workshop:	  Jan	  Beyne	  	  -‐	  CIFAL	  Flanders	  	  	  	  
www.cifal-‐flanders.org	  |	  www.unitar.org	  	  
	  
>	  zie	  ook	  de	  powerpoint-‐presentatie	  in	  bijlage,	  waarbij	  dit	  verslag	  een	  toelichting	  vormt	  
	  
	  

	   	  
	  

slide	  3	  
Interactieve	  oefening:	  
Top	  3	  binnen	  de	  eigen	  organisatie	  van	  globale	  uitdagingen	  formuleren.	  	  
Diverse	  worden	  overlopen:	  
Bv	  	  
-‐	  diversiteit	  
-‐politie-‐economische	  evoluties	  
-‐	  maatschappelijke	  waarde	  van	  erfgoed	  zichtbaar	  maken	  
-‐	  samenwerking	  

	  
	  
slide	  4-‐5-‐6	  
Jan	  Beyne	  leidt	  CIFAL	  Flanders	  kort	  in.	  CIFAL	  Flanders	  is	  een	  VN	  Training	  Centrum	  gelanceerd	  in	  
Oktober	  2015,	  gevestigd	  in	  Antwerpen	  en	  geaffilieerd	  met	  UNITAR.	  Als	  VN	  Vormingscentrum	  situeert	  
het	  zich	  in	  internationaal	  netwerk	  van	  vormingscentra,	  dat	  de	  SDGs	  vertaalt	  naar	  de	  praktijk	  en	  diverse	  
doelgroepen.	  Gericht	  op	  training.	  Met	  Action	  Learning	  koppelen	  ze	  zoveel	  mogelijk	  theorie	  aan	  
praktijk.	  In	  de	  diverse	  sectoren,	  van	  fashion	  over	  erfgoed	  over	  lokale	  besturen	  over	  …	  
(Bedoeling	  vanuit	  UNITAR	  is	  dat	  CIFAL	  vanuit	  België/Benelux)	  zijn	  werking	  naar	  West-‐Europa	  zal	  uit	  
breiden.	  	  
CIFAL	  werkt	  ook	  met	  train	  the	  trainer	  methode,	  bv.	  naar	  SHIFT	  die	  dan	  weer	  als	  netwerk-‐organisatie	  
zelf	  de	  SDGs	  verder	  doorgeeft	  en	  multipliceert.	  
	  
Vormingsthema’s	  van	  Cifal	  Flanders	  zijn	  enkele	  van	  de	  VN	  thema’s:	  
VN	  agenda	  2030	  
New	  Urban	  Agenda	  
Mensenrechtenverklaring	  
New	  business	  &	  Rights	  
	  



	  

Slide	  7	  
De	  eerste	  prioriteit	  van	  de	  CIFAL	  centra	  is	  het	  aanbrengen	  naar	  de	  lokale	  context:	  lokale	  capaciteit	  
opbouwen	  voor	  Agenda	  2030.	  Cifal	  Flanders	  werkt	  daarvoor	  in	  Vlaanderen	  samen	  met	  VVSG.	  Daar	  is	  
een	  stappenplan	  uitgewerkt	  dat	  zeer	  hands-‐on	  is,	  een	  filmpje,	  een	  brochure	  enz.	  Zeker	  inspirerend	  om	  
ook	  vanuit	  de	  erfgoedsector	  eens	  naar	  te	  kijken.	  	  
	  
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-‐Zuid/Documents/Publicatie%20LokaleSchoudersVoorMondialeUitdagingen%20website.pdf	  
	  

http://www.vvsg.be/Internationaal/Documents/2016Lokaal05_Katern%20NL_0305.pdf	  
	  

https://www.youtube.com/watch?v=WFkOdjAHTx0	  
	  
Via	  City	  Hall	  talks	  wordt	  de	  Agenda	  2030	  ook	  lokaal	  geïntroduceerd	  (o.a.	  al	  Gent,	  Genk,	  Brugge,	  
Mechelen,	  etc	  …).	  Deze	  bijeenkomsten	  vinden	  symbolisch	  plaats	  in	  het	  stadhuis	  en	  worden	  ingeleid	  
door	  de	  burgemeester.	  Bijvoorbeeld	  onlangs	  in	  Genk	  met	  Wim	  Driessen,	  burgemeester	  en	  nieuwe	  
voorzitter	  van	  VVSG,	  die	  met	  veel	  enthousiasme	  illustreerde	  hoe	  ze	  met	  de	  agenda	  aan	  de	  slag	  gaan.	  
	  
Slide	  8	  
Doelgroep	  zijn	  ‘Leaders	  in	  society’:	  authorities,	  business,	  social	  profit,	  trade	  unions,	  academia	  
	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  om	  daarin	  ook	  de	  cultuursector	  te	  betrekken,	  daarin	  wordt	  ook	  met	  Pulse	  –	  
Transitienetwerk	  Cultuur	  gekeken	  hoe	  dat	  verder	  kan	  worden	  uitgezet.	  
	  
http://pulsenetwerk.be/	  
	  

• Authoriteiten	  
	  
In	  samenwerking	  met	  VVSG	  wordt	  straks	  bijvoorbeeld	  sterk	  gewerkt	  naar	  alle	  kandidaat-‐
burgemeesters.	  Richting	  lokale	  verkiezingen	  wil	  men	  deze	  intens	  met	  de	  Agenda	  2030	  
vertrouwd	  maken	  zodat	  ze	  deze	  al	  kennen	  vooraleer	  verkozen	  te	  zijn	  (trainingen,	  mayor	  
classes	  enz).	  	  
	  
Ook	  met	  Vlaamse	  overheid	  afdeling	  Stedenbeleid	  wordt	  intens	  samengewerkt	  om	  de	  
implementatie	  aan	  te	  pakken.	  
	  

• Ondernemingen	  
	  
Er	  is	  ook	  vanuit	  het	  bedrijfsleven	  veel	  vraag	  naar	  info	  over	  de	  SDGs	  en	  hoe	  daar	  mee	  aan	  de	  
slag	  kan	  worden	  gegaan.	  VOKA	  neemt	  hierin	  het	  voortouw.	  Vroeger	  bestonden	  heel	  veel	  
verschillende	  richtlijnen,	  adviezen,	  …	  rond	  VMO	  en	  duurzaam	  werken/produceren.	  Dat	  is	  nu	  
allemaal	  in	  één	  ondernemerscharter	  gebundeld	  en	  gepubliceerd,	  met	  mogelijkheid	  om	  deel	  te	  
nemen	  aan	  een	  traject.	  Tijdens	  dit	  driejarig	  traject	  wordt	  vertrokken	  vanuit	  de	  SDGs	  als	  
richtinggevend	  kader.	  Bedoeling	  is	  dat	  ondernemingen	  vanuit	  hun	  sterktes	  gaat	  werken	  en	  
verduurzamen	  waarbij	  een	  link	  wordt	  gelegd	  naar	  de	  rest	  van	  de	  SDG	  agenda.	  Uiteindelijk	  wil	  
men	  komen	  tot	  verschillende	  SDG-‐Champions	  in	  het	  bedrijfsleven.	  Belangrijk	  is	  dus	  wel	  de	  
globale	  aanpak,	  want	  de	  Agenda	  2030	  gaat	  niet	  over	  cherry-‐picking.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  
bedrijven	  met	  de	  hele	  agenda	  aan	  de	  slag	  gaan.	  
	  
https://www.voka.be/vcdo	  
	  

https://www.voka.be/media/20820324/flyervokacharter_a4.pdf	  
	  

• Social	  profit	  en	  middenveld	  
	  
Dit	  is	  een	  moeilijker	  veld	  omdat	  het	  zich	  minder	  centraal	  laat	  aansturen.	  	  11.11.11.	  heeft	  



	  

bijvoorbeeld	  wel	  al	  een	  heel	  rapport	  gemaakt,	  waar	  onder	  andere	  voor	  België	  nagegaan	  wordt	  
waar	  en	  hoever	  we	  staan	  in	  de	  uitrol	  en	  implementatie	  van	  de	  Agenda	  2030.	  
	  
http://www.11.be/artikels/item/een-‐jaar-‐sdg-‐s-‐wordt-‐de-‐wereld-‐er-‐beter-‐van	  

	  
• Vakbonden	  

	  
Momenteel	  zet	  vooral	  ACLVB	  heel	  sterk	  in	  op	  de	  SDGs	  en	  de	  Agenda	  2030.	  Zo	  denken	  ze	  er	  al	  
over	  na	  op	  strategisch	  niveau	  en	  geven	  ze	  er	  al	  opleidingen	  over,	  die	  intussen	  al	  verder	  in	  de	  
sectoren	  worden	  doorgegeven	  ...	  

	  
• Academia	  

	  
CIFAL	  Flanders	  werkt	  nauw	  samen	  met	  UA	  en	  UAMS.	  Maar	  binnen	  de	  brede	  wereld	  van	  het	  
hoger	  onderwijs	  (universiteiten	  en	  hogescholen)	  wordt	  gekeken	  hoe	  ze	  duurzaamheid	  en	  de	  
SDGs	  een	  plaats	  kunnen	  geven.	  	  Enerzijds	  via	  gastcolleges	  en	  meer	  bottom-‐up	  van	  en	  naar	  
studenten	  toe.	  Maar	  ook	  meer	  top-‐down	  wordt	  gekeken	  hoe	  met	  management-‐teams,	  
directiecomités	  enz	  de	  agenda	  kunnen	  vertalen	  en	  doen	  doorstromen	  in	  de	  universitaire	  en	  
hogeschool	  omgeving.	  Het	  Ecocampus-‐project	  probeert	  hen	  hierbij	  te	  helpen:	  
	  
https://www.lne.be/ecocampus	  

	  	  
• CULTUUR	  

	  	  
Elke	  De	  Beukelaer	  licht	  kort	  PULSE	  transitienetwerk	  cultuur,	  jeugd	  en	  media	  toe:	  
	  
PULSE	  transitienetwerk	  voor	  cultuur,	  jeud	  en	  media-‐sector.	  	  
Vanuit	  de	  netwerken	  rond	  cultuur	  meedenken	  en	  –werken	  rond	  duurzaamheid.	  
In	  de	  stakeholdergesprekken	  afgelopen	  jaar	  werd	  aangegeven	  om	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  de	  
SDGs,	  maar	  ook	  om	  te	  kijken	  hoe	  we	  vanuit	  de	  cultuursector	  de	  SDG	  agenda	  kunnen	  gaan	  
bepalen.	  Als	  die	  SDGs	  een	  leidraad	  zijn,	  hoe	  kunnen	  we	  daar	  dan	  vanuit	  de	  culturele	  wereld	  
rond	  gaan	  werken?	  (via	  vorming?	  Of	  via	  proactieve	  agenda-‐invulling	  en	  bijsturing?	  Etc)	  	  
	  
è PULSE	  zet	  een	  rondetafel	  op	  om	  daarrond	  na	  te	  denken	  in	  april.	  Indien	  interesse	  om	  deel	  

te	  nemen,	  contacteer	  Elke	  De	  Beukelaer:	  elke.debeukelaer@pulsenetwerk.be	  
	  	  

	  
Met	  team	  Duurzame	  Ontwikkeling	  van	  de	  Vlaamse	  Overheid	  wordt	  hierop	  ook	  verder	  zwaar	  ingezet	  en	  
samengewerkt	  door	  CIFAL:	  	  
	  
http://do.vlaanderen.be/	  
	  

	  
	  
(slide	  9)	  	  
Ontwikkeling	  Duurzaamheidsagenda:	  
	  
slide	  10-‐11	  
Om	  een	  begin	  te	  situeren	  voor	  de	  duurzaamheidsagenda,	  prikken	  we	  1987	  -‐	  Mevrouw	  Brundtland	  
	  
-‐ Voormalige	  eerste	  minister	  van	  Noorwegen.	  



	  

-‐ Internationaal	  gekend	  als	  voorzitter	  van	  de	  Brundtland-‐Commissie	  die	  werkte	  aan	  het	  concept	  en	  
de	  omschrijving	  van	  duurzame	  ontwikkeling	  (Rapport	  ‘Our	  Common	  Future’):	  

	  
	  	  “Duurzame	  ontwikkeling	  is	  ontwikkeling	  die	  aansluit	  op	  de	  behoeften	  van	  het	  heden	  zonder	  het	  	  
	  	  	  vermogen	  van	  toekomstige	  generaties	  om	  in	  hun	  eigen	  behoeften	  te	  voorzien	  in	  gevaar	  te	  brengen.”	  
	  
-‐ Heeft	  aanleiding	  gegeven	  tot	  de	  eerste	  grote	  klimaatconferentie	  van	  Rio	  in	  1992	  	  

	  
slide	  12	  
>>	  	  Hoe	  staat	  bv.	  FARO	  /	  erfgoedsector	  tegenover	  duurzame	  ontwikkeling?	  	  
	  
cfr	  definitie	  duurzaamheid	  op	  website	  FARO	  -‐	  Erfgoed:	  al	  wie	  het	  behoud	  en	  beheer	  van	  het	  materieel	  
erfgoed	  ter	  harte	  neemt,	  dient	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  het	  voortbestaan	  ervan	  en	  de	  toegang	  ertoe	  
verzekerd	  kunnen	  blijven	  voor	  de	  volgende	  generaties,	  door	  een	  verantwoord	  beheer	  van	  het	  gebruik,	  
de	  behandeling	  en	  de	  instandhouding	  van	  het	  erfgoed	  vandaag.	  
	  
>	  Alexander	  Vander	  Stichele	  schetst	  dat	  het	  concept	  duurzame	  ontwikkeling	  niet	  zo	  evident	  is	  vanuit	  
de	  erfgoedsector,	  bv	  de	  vraag	  die	  gesteld	  wordt	  wat	  dat	  dan	  wil	  zeggen	  voor	  het	  culturele	  /	  erfgoed	  
zelf	  …	  ?	  
	  
	  
slide	  13-‐14	  
John	  Elkington	  	  -‐	  Cannibals	  with	  Forks	  	  
	  
-‐ Man	  die	  concept	  “triple	  bottom	  line”	  lanceerde:	  de	  drie	  p’s:	  people,	  planet,	  profit	  

Was	  eerste	  maal	  dat	  bedrijfswereld	  ging	  reflecteren	  hoe	  ze	  zich	  in	  verhouding	  tot	  de	  omgeving	  
konden	  =	  binnenste	  cirkel	  profit	  >	  2	  de	  cirkel	  people	  >	  3de	  cirkel	  planet	  
	  
http://johnelkington.com/	  
	  

https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_bottom_line	  
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Michael	  E.	  Porter	  
	  
-‐ Lanceerde	  concept	  “Creating	  Shared	  value”:	  bedrijfsvoering	  die	  gericht	  is	  op	  het	  verstrekken	  van	  

de	  competitiviteit	  van	  een	  bedrijf	  terwijl	  tegelijkertijd	  d	  economische	  en	  sociale	  voorwaarden	  van	  
de	  gemeenschap	  waarin	  het	  bedrijf	  opereert	  versterkt.	  

	  
https://www.sharedvalue.org/partners/thought-‐leaders/michael-‐e-‐porter	  
	  

https://en.wikipedia.org/wiki/Creating_shared_value	  
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2000	  -‐	  Millenium	  Doelstellingen	  
	  
-‐ Acht	  doelstellingen	  

Specifieke	  doelstellingen	  om	  te	  voldoen	  aan	  ‘duurzame	  ontwikkeling’	  
De	  agenda	  van	  de	  MilleniumDoelstellingen	  (MD)	  zijn	  gelanceerd	  in	  het	  jaar	  2000	  met	  als	  horizon	  
2015.	  Met	  veel	  nadruk	  op	  armoede	  enerzijds	  en	  op	  milieu	  anderzijds.	  
	  
http://www.un.org/millenniumgoals/	  
	  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen	  
	  



	  

slide	  18-‐19	  
We	  gaan	  in	  de	  agenda	  2030	  van	  3	  naar	  5	  P’s:	  people,	  planet,	  prosperity,	  peace	  &	  partnership	  	  	  
Dit	  is	  het	  startpunt,	  de	  nieuwe	  5	  P’s	  van	  de	  VN	  2030	  Agenda;	  dat	  is	  het	  geraamte	  van	  de	  tekst.	  
	  
slide	  20-‐22	  	  
De	  MD	  vs	  SDG	  agenda?	  	  
	  

-‐ De	  enige	  gelijkenis	  tussen	  MD	  en	  SDG	  agenda	  is	  eigenlijk	  dat	  het	  een	  tijdsspanne	  van	  15	  jaar	  
behelst.	  	  

-‐ De	  MD	  agenda	  was	  echt	  een	  armoede-‐agenda	  gericht	  op	  de	  ontwikkelingslanden	  die	  door	  
experten	  was	  gemaakt;	  tov	  de	  SDG	  agenda	  die	  door	  zeer	  veel	  stakeholders	  participatief	  is	  
uitgebouwd	  en	  bediscussieerd	  

-‐ We	  gaan	  van	  ontwikkelingslanden-‐agenda	  naar	  universele	  agenda	  
-‐ We	  gaan	  van	  8	  naar	  17	  doelstellingen	  
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Nieuwe	  opdracht	  in	  groepswerk:	  	  
Post-‐its:	  Definieer	  de	  Top	  3	  Uitdagingen	  voor	  je	  organisatie	  inzake	  duurzame	  ontwikkeling	  

	  
Bij	  wijze	  van	  voorbeeld:	  

	  
	  	  	  	  	  	  1.	  Omgaan	  met	  diversiteit	  (en	  relatie	  gemeenschap-‐individu)	  	  
	  	  	  	  	  	  2.	  Groeiend	  belang	  van	  grensoverschrijdende	  samenwerking	  (ook	  politiek	  >	  maar	  staan	  onder	  druk	  !)	  
	  	  	  	  	  	  3.	  maatschappelijke	  rol	  van	  cultuur	  (cultuur	  als	  weefsel	  van	  alle	  andere	  zaken	  in	  onze	  maatschappij	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  de	  implicaties	  daarvan	  op	  voor	  de	  rol	  van	  culturele	  organisaties	  en	  professionele	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cultuurwerkers)	  
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Het	  is	  inderdaad	  zo	  dat	  er	  de	  MD2015	  was;	  	  en	  nu	  de	  2030	  Agenda	  
We	  zien	  een	  meer	  holistische	  aanpak	  nu	  in	  de	  nieuwe	  agenda.	  Wat	  wordt	  het	  na	  2030?	  	  
	  
Wat	  hebben	  we	  geleerd	  van	  de	  vorige	  fase	  met	  de	  MD?	  	  



	  

	  
Bijvoorbeeld:	  case	  van	  armoede.	  
Hoe	  werd	  dat	  gemeten	  en	  opgevolgd?	  1,25	  euro	  dollar	  per	  dag.	  Maar	  ons	  gezond	  verstand	  zegt	  ook	  
meteen	  dat	  1,25	  euro	  per	  dag	  hier	  bij	  ons	  iets	  helemaal	  anders	  betekent	  dan	  in	  bv.	  India.	  
	  
De	  SDG	  approach	  richting	  armoede	  is	  helemaal	  omgedraaid.	  De	  benaderingswijze	  vertrekt	  vanuit	  
nationale/lokale	  standaarden	  (	  bijvoorbeeld:	  de	  nood	  van	  elk	  individu	  aan	  behuizing,	  
telecommunicatie,	  …).	  Daarin	  zie	  je	  al	  hoe	  de	  manier	  van	  werken	  en	  meten	  van	  de	  MD	  al	  sterk	  
geëvolueerd	  is.	  Eén	  mondiale	  aanpak	  werkt	  niet	  en	  zorgt	  voor	  vertekening	  +	  discussie.	  	  	  
	  
Kritiek	  op	  de	  MD	  is	  vaak	  dat	  de	  doelstellingen	  die	  wél	  bereikt	  zijn	  veelal	  niet	  gedreven	  zijn	  vanuit	  de	  
MD	  maar	  bijvoorbeeld	  vanuit	  economische	  krachten	  (bv	  China	  economische	  groei	  en	  impact	  op	  
armoede	  >	  een	  pak	  minder	  armoede	  nu	  in	  China	  omdat	  Chinese	  economie	  zo	  geboost	  heeft;	  in	  
tegenstelling	  tot	  bv	  Afrika	  waar	  helemaal	  geen	  vooruitgang	  daarvoor	  is	  geboekt.)	  Ook	  daar	  wordt	  dus	  
uit	  geleerd.	  Zo	  wordt	  nu	  onderhandeld	  hoe	  dat	  gaat	  gemeten	  worden,	  wie	  de	  data	  verzameling	  moet	  
doen	  en	  wie	  dat	  gaat	  betalen,	  enz…	  	  
	  
Al	  zeker	  is	  dat	  er	  goed	  gemeten	  wil/zal	  worden,	  zodat	  goed	  gemonitord	  en	  geëvolueerd	  kan	  worden.	  
De	  discussie	  over	  het	  vastleggen	  van	  de	  indicatoren	  en	  dus	  het	  kunnen	  evalueren	  van	  de	  targets	  is	  
volop	  in	  de	  maak	  is.	  Dit	  wordt	  alvast	  een	  data-‐revolutie	  rond	  duurzame	  ontwikkeling.	  
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Als	  je	  even	  inzoomt	  op	  één	  van	  de	  5	  P’s:	  	  
	  
PEACE	  	  
Peace,	  justice	  and	  strong	  institutions.	  Wat	  kan	  dat	  inhouden?	  	  
	  
Als	  je	  de	  krant	  openslaat	  zie	  je	  conflict,	  wapens,	  oorlog,	  angst	  voor	  terreur,	  …	  	  Dit	  is	  overal	  aan	  de	  orde.	  
We	  ervaren	  het	  bijvoorbeeld	  ook	  bij	  ons	  (denk	  bv.	  aan	  het	  oprichten	  van	  de	  anti-‐terreurcellen,	  enz).	  
Heel	  veel	  organisaties	  zien	  bijvoorbeeld	  geen	  linken	  met	  deze	  specifieke	  agenda-‐doelstellingen.	  En	  dan	  
is	  het	  zaak	  daarop	  te	  werken.	  
	  
PROSPERITY	  (profit)	  
zie	  bijvoorbeeld	  het	  debat	  rond	  economische	  groei	  die	  gekoppeld	  opgenomen	  is	  aan	  waardig	  werk	  
(dankzij	  internationale	  koepel	  van	  vakbonden).	  
	  
PLANET	  
Heeft	  boost	  gekregen	  in	  de	  agenda	  
Zie	  ook	  2015	  klimaat-‐akkoord	  Parijs	  als	  bindend	  akkoord	  
Ook	  aandacht	  over	  water	  en	  de	  oceanen,	  is	  eerste	  keer	  
Biodiversiteit	  
Maar	  ook	  responsible	  consumption	  &	  production	  (dus	  ook	  de	  consument	  aanspreken	  op	  
verantwoordelijkheid,	  niet	  enkel	  de	  producent!)	  
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De	  	  kleurtjes	  en	  cijfers	  in	  de	  SDG	  campagne	  hebben	  in	  principe	  geen	  echte	  betekenis.	  Het	  is	  een	  VN	  
marketing-‐campagne	  om	  ze	  zoveel	  mogelijk	  tot	  bij	  alle	  hoeken	  van	  de	  samenleving	  te	  laten	  
doordringen.	  
	  



	  

Cifal	  gaat	  altijd	  uit	  van	  principe	  dat	  wat	  je	  doet	  op	  lokaal	  niveau	  ook	  impact	  heeft	  op	  globaal	  niveau	  en	  
vice-‐versa.	  
	  
>	  Cfr	  overzichtelijke	  BROCHURE	  federaal	  instituut	  voor	  duurzame	  ontwikkeling	  -‐	  	  sdgs.be	  

-‐	  	   Elke	  doelstelling	  	  
-‐ Met	  enerzijds	  sub-‐doelstellingen	  (1,	  2,	  3)	  
-‐ Met	  anderzijds	  means	  of	  implementation	  (a,	  b,	  c)	  	  	  
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WERKGROEP	  nieuwe	  opdracht:	  
	  
Koppel	  je	  thema’s	  uit	  je	  werkgroep	  die	  je	  daarnet	  selecteerde	  als	  prioriteit	  aan	  de	  17	  doelstellingen.	  
Voorbeeld:	  

	  
	  	  	  	  	  	  1.	  Omgaan	  met	  diversiteit	  (en	  relatie	  gemeenschap-‐individu)	  	  >>	  5,	  16,	  10	  
	  	  	  	  	  	  2.	  Groeiend	  belang	  van	  grensoverschrijdende	  samenwerking	  	  >>	  10,	  16,	  17,	  (8?)	  
	  	  	  	  	  	  3.	  Maatschappelijke	  rol	  van	  cultuur	  (cultuur	  als	  weefsel	  van	  alle	  andere	  zaken	  in	  onze	  maatschappij	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  de	  implicaties	  daarvan	  op	  voor	  de	  rol	  van	  culturele	  organisaties	  en	  professionele	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cultuurwerkers)	  >>	  3,	  4,	  8,	  9,	  11,	  15,	  	  17	  (en	  eigenlijk…	  alle	  17…)	  
	  
De	  linken	  vanuit	  je	  eigen	  prioriteiten	  naar	  de	  doelstellingen	  leveren	  meestal	  diverse	  koppelingen	  op	  
met	  meerdere	  SDGs.	  Dat	  is	  heel	  normaal.	  Meer	  zelfs:	  dat	  is	  eigenlijk	  (net)	  de	  bedoeling!	  
	  
De	  SDGs	  als	  een	  netwerk	  van	  doelstellingen.	  	  
	  
(even	  discussie	  plenair	  over	  cultuur	  in	  de	  SDGs	  en	  hoe	  die	  ervaren	  wordt	  als	  verweven	  in	  en	  doorheen	  
alle	  domeinen	  …	  en	  waarom	  dat	  daar	  dan	  niet	  expliciet	  zo	  in	  staat	  …	  (het	  staat	  wel	  eenmaal	  expliciet,	  
m.n.	  onder	  SD	  11	  rond	  duurzame	  steden	  en	  gemeenschappen))	  
	  



	  

De	  Agenda	  2030	  &	  SDGs	  zijn	  geïntegreerd,	  ondeelbaar	  en	  universeel	  
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>	  cfr	  Ban	  Ki-‐Moon	  is	  als	  secretaris-‐generaal	  van	  de	  Verenigde	  Naties	  recent	  opgevolgd	  door	  Antonio	  
Guterres,	  voormalige	  minister-‐president	  van	  Portugal	  en	  nadien	  Hoge	  Commissaris	  voor	  de	  
vluchtelingen	  bij	  de	  VN	  in	  Genève	  >	  aandacht	  voor	  mensenrechtenthema’s	  
	  
>	  PEACE	  
Er	  zijn	  héél	  veel	  linken	  gelegd	  met	  mensenrechten	  en	  mensen-‐rechten-‐instrumenten,	  doorheen	  de	  
SDGs.	  Dit	  is	  zo	  een	  operationele	  mensenrechten-‐agenda!	  
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>	  PARTNERSHIP	  
Heel	  veel	  actoren	  hebben	  samengewerkt	  om	  de	  agenda	  te	  bepalen,	  maar	  heel	  veel	  actoren	  zullen	  ook	  
nodig	  zijn	  om	  ze	  te	  realiseren	  en	  door	  te	  voeren…	  	  
	  
We	  hebben	  nodig:	  
	  

-‐ Geld	  -‐	  financiën	  	  
-‐ Technologie,	  	  
-‐ Capaciteitsopbouw,	  	  
-‐ Handel	  	  
-‐ Systemische	  kwesties.	  

	  
(	  Jon	  Goubin	  /SOCIUS	  merkt	  op	  verwonderd	  te	  zijn	  dat	  draagvlak	  in	  dit	  rijtje	  er	  niet	  bij	  staat).	  
Jan	  Beyne:	  Niettemin:	  De	  agenda	  2030	  is	  ook	  bekend	  onder	  zijn	  motto:	  LEAVING	  NO	  ONE	  BEHIND.	  
Daar	  zit	  in	  dat	  niemand	  mach	  achterblijven,	  maar	  ook	  dat	  iedereen	  méé	  moet…	  Maar	  er	  is	  op	  dat	  
gebied	  natuurlijk	  ook	  reden	  om	  ongerust	  te	  zijn	  ikv	  actuele	  ontwikkelingen,	  cfr	  USA	  …	  	  
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SDG	  Synergieën	  
	  
Er	  zijn	  17	  SDGs,	  169	  targets	  &	  230	  indicatoren	  die	  in	  onderling	  samenspel	  en	  verhouding	  werken	  
	  
>	  CULTUUR	  daarin?	  	  
Verscheidene	  van	  de	  SDG	  Doelstellingen	  vermelden	  daadwerkelijk	  cultuur	  of	  cultureel	  erfgoed,	  met	  de	  
meest	  concrete	  link	  naar	  doelstelling	  11:	  duurzame	  steden	  en	  gemeenschappen.	  
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SDG	  11:	  Duurzame	  steden	  en	  gemeenschappen	  
	  
Het	  is	  belangrijk	  de	  rol	  en	  impact	  van	  steden	  in	  de	  wereld	  in	  te	  zien	  in	  deze	  periode.	  
Cfr	  boek	  	  ‘If	  Mayors	  Rule	  the	  world’	  	  >	  macht	  van	  de	  steden	  vs	  nationale	  overheden	  	  
	  
http://benjaminbarber.org/books/if-‐mayors-‐ruled-‐the-‐world/	  
	  

https://www.ted.com/talks/benjamin_barber_why_mayors_should_rule_the_world?language=nl	  
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(link	  nr	  cultuur)	  	  	  
Verscheidene	  van	  de	  SDG	  doelstellingen	  vermelden	  daadwerkelijk	  cultuur	  of	  het	  cultureel	  erfgoed,	  
met	  de	  meest	  concrete	  link	  naar	  doelstelling	  11:	  duurzame	  steden	  en	  gemeenschappen.	  



	  

>	  11.4:	  De	  inspanningen	  verhogen	  om	  het	  culturele	  en	  natuurlijke	  erfgoed	  van	  de	  wereld	  te	  
beschermen	  en	  veilig	  te	  stellen.	  
	  
à 	  Let	  op	  want	  	  SDG11	  lijkt	  bij	  eerste	  indruk	  dan	  wel	  interessant	  voor	  cultuur	  en	  erfgoed,	  maar	  bij	  
nader	  inizcht	  zijn	  de	  invulling	  van	  11.4	  specifiek	  -‐met	  de	  formulering	  van	  zowel	  de	  doelstelling	  als	  de	  
indicatoren-‐	  voor	  vele	  actoren	  in	  de	  culturele	  en	  cultureel-‐erfgoedsector	  eerder	  dubieus:	  11.4	  is	  
immers	  vrijwel	  eenzijdig	  en	  specifiek	  vanuit	  monumenten	  en	  landschappen	  ingevuld;	  geen	  
representatief	  beeld	  van	  cultuur	  en	  erfgoed	  (bv	  ook	  roerend,	  immaterieel,	  …).	  
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Habitat	  III	  Conferentie	  	  -‐	  https://habitat3.org	  >	  The	  new	  urban	  Agenda	  >	  verbinding	  met	  SDG	  en	  VN	  
Agenda	  2030	  	  >	  ‘SDG	  11	  Gaat	  over	  de	  huisvesting	  van	  de	  toekomst,	  groeiende	  bevolking,	  veilig,	  proper	  
en	  duurzaam	  bouwen.	  Woongebieden	  krijgen	  meer	  groen	  en	  natuur;	  Degelijk	  openbaar	  vervoer	  met	  
een	  antwoord	  op	  verkeersvervuiling.’	  	  
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>	  Habitat	  III:	  Visietekst	  uitgekomen	  –	  geen	  bindend	  document	  maar	  een	  interessante	  tekst	  
	  

1. Focus	  op	  Urban	  Design	  en	  Planning	  
2. Sub-‐nationale	  en	  lokale	  overheden	  als	  sleutelspelers	  in	  het	  proces	  
3. De	  rol	  van	  participatieve	  en	  “Bottom-‐Up”	  praktijken	  
4. Innovatie,	  data	  en	  technologie	  

	  
	  
slide	  42-‐45	  
Tegen	  2050	  zal	  70	  %	  van	  de	  wereldbevolking	  in	  steden	  leven.	  
	  
Grootste	  Stad	  momenteel	  is	  Mexico-‐city	  volgens	  VN	  statistieken.	  
	  
Als	  je	  het	  beeld	  van	  Shanghai	  vergelijkt	  1987	  met	  anno	  2012	  dan	  zie	  je	  ene	  heel	  ander	  stadslandschap:	  
steden	  groeien	  in	  de	  hoogte	  en	  de	  breedte.	  
	  
Maar	  ook	  de	  verstedelijking	  in	  eigen	  land	  en	  hoe	  het	  steeds	  meer	  1	  langgerekte	  stadsweefsel	  wordt.	  
>	  Er	  is	  de	  evolutie	  van	  technologie	  (cfr	  buzz-‐woord	  SMART	  CITIES)/	  	  
	  
slide	  46	  
Boek	  Smart	  Cities	  –	  Hoe	  technologie	  onze	  steden	  leefbaar	  houdt	  en	  slimmer	  maakt.	  (auteur	  Pieter	  
Ballon)	  >	  hoe	  data	  gebruiken	  om	  zich	  beter	  te	  organiseren	  
	  
https://www.lannoo.be/nl/smart-‐cities	  
	  

	  >	  	  Vraag	  wordt	  gesteld	  naar	  gebruik	  en	  misbruik	  van	  machtige	  spelers,	  overheden,	  conglomeraten,	  
economie,	  …	  
>	  Joke	  Vandenabeele	  wijst	  op	  de	  spanning	  tussen	  doelstellingen,	  bv	  smart	  cities	  staat	  toch	  bv	  onder	  
spanning	  met	  armoede	  …	  ?!	  Alle	  doelstellingen	  zitten	  op	  een	  vrij	  abstract	  niveau.	  Maar	  je	  zal	  maar	  in	  
een	  stad	  zitten	  die	  dan	  bv	  specifiek	  op	  smart	  cities	  inzet	  >	  wat	  blijft	  dan	  allemaal	  achter?	  	  
	  
	  
	  
	  



	  

slide	  46-‐47	  
Indicator	  11.4.1:	  Total	  expenditure	  (public	  and	  private)	  per	  capita	  spent	  on	  the	  preservation,	  
protection	  and	  conservation	  of	  all	  cultural	  and	  natural	  heritage,	  by	  type	  of	  heritage	  (cultural,	  
natural,	  mixed	  and	  World	  Heritage	  Centre	  designation),	  level	  of	  government	  (national,	  regional	  
and	  local/municipal),	  type	  of	  expenditure	  (operating	  expenditure/investment)	  and	  type	  of	  
private	  funding	  (donations	  in	  kind,	  private	  nonprofit	  sector	  and	  sponsorship).	  
	  

slide	  48-‐50	  
>	  	  	  Unstats.un.org	  waar	  alle	  data	  beschikbaar	  zijn	  
cfr	  UNESCO	  pagina	  met	  de	  beschrijving	  en	  bemerkingen	  :	  daar	  staat	  over	  die	  indicator	  ook	  al	  
geëvalueerd	  de	  gegevens	  onvindbaar	  zijn	  in	  vele	  delen	  van	  de	  wereld;	  en	  zelfs	  als	  alle	  
gegevens	  centraal	  zouden	  geplaatst	  worden,	  zou	  het	  antwoord	  niet	  veel	  vertellen.	  Dat	  is	  het	  
slechte	  nieuws.	  Het	  goede	  nieuws	  is	  dat	  er	  werk	  zal	  worden	  gemaakt	  om	  de	  indicator	  de	  
komende	  twee	  jaar	  uit	  te	  breiden	  en	  te	  verfijnen,	  en	  dat	  er	  dus	  nog	  opening	  ligt	  om	  erop	  te	  
werken.	  
	  
	  

slide	  51-‐52	  
Actie	  mbt	  Cultuur	  en	  SDGs	  
http://culture2015goal.net/	  

	   http://www.agenda21culture.net	  
	  
	  
slide	  53-‐56	  
ifv	  Werkgroep-‐oefening	  met	  de	  cirkel-‐benadering:	  
	  
Laatste	  deel	  van	  de	  workshop	  wordt	  opnieuw	  een	  Werkgroep-‐oefening	  met	  de	  cirkel-‐benadering:	  
	  
>	  Het	  is	  NIET	  de	  bedoeling	  dat	  je	  er	  één	  of	  enkele	  doelstellingen	  (los)	  uithaalt.	  	  
Nee	  de	  bedoeling	  is	  dat	  die	  zaken	  waar	  je	  sterk	  op	  inzet/in	  bent,	  in	  het	  midden	  te	  zetten	  van	  de	  17	  
SDGs.	  Bijgevolg	  verhoudt	  je	  ze	  tot	  en	  toetst	  je	  ze	  aan	  alle	  andere	  doelstellingen.	  	  
	  
Cfr	  voorbeeld	  van	  WHO,	  die	  SDG	  3	  centraal	  stellen,	  en	  dan	  terugkoppelen	  en	  reflecteren	  naar	  de	  
andere	  SDGs	  eromheen.	  
	  

	   	  
	  



	  

	  
Of	  Bv.	  je	  bent	  een	  bedrijf	  van	  zonnepanelen	  en	  je	  zet	  SDG	  7	  in	  het	  midden:	  hoe	  verhoudt	  dit	  zich	  tot	  
bv.	  transparante	  handel,	  tot	  lokale	  omgeving,	  tot	  al	  die	  andere	  vragen	  …	  
	  

	  
	   	  
WERKGROEP	  :	  	  Kijk	  in	  functie	  van	  de	  5	  Ps	  en	  hoe	  je	  prioriteit	  zich	  tot	  die	  clusters	  van	  5	  P’s	  SDGs	  
verhoudt?	  
	  
>	  De	  eerste	  stap	  is	  je	  eigen	  organisatie	  TOETSEN	  en	  SDG	  mapping	  doen,	  wat	  je	  al	  doet.	  	  
Maar	  de	  SDGs	  zijn	  vooral	  bedoeld	  om	  je	  werking	  te	  herdenken	  in	  functie	  van	  de	  andere	  
doelstellingen	  en	  hoe	  je	  dan	  rond	  die	  andere	  doelstellingen	  vooruit	  kan	  gaan.	  Je	  kan	  kiezen	  wat	  je	  in	  
het	  midden	  zet	  –	  een	  specifiek	  aspect	  of	  een	  hele	  organisatie	  of	  sector	  -‐	  	  en	  dan	  de	  oefening	  maken	  
hoe	  je	  vooruitgang	  kan	  boeken	  in	  functie	  van	  de	  agenda:	  	  
bv	  een	  bepaald	  departement	  in	  je	  bedrijf,	  HR	  in	  je	  werking,	  je	  eigen	  visie	  ikv	  SDGs,	  je	  organisatie	  …	  
	  
>	  Jacqueline	  van	  Leeuwen	  (FARO)	  merkt	  op	  dat	  het	  ikv	  beleidsplanning	  die	  in	  de	  sector	  loopt	  net	  
interessant	  is	  om	  heel	  vroeg	  in	  het	  traject	  hierover	  na	  te	  denken;	  dus	  niet	  gewoon	  je	  doelstellingen	  die	  
je	  straks	  geformuleerd	  zal	  hebben	  dan	  nog	  even	  te	  toetsen	  of	  te	  mappen	  aan	  de	  SDGs,	  maar	  dus	  
proactief!	  
	  
Slide	  57-‐75	  
Jan	  Beyne	  toont	  afrondend	  ook	  nog	  slides	  over:	  	  
-‐	  de	  SDG	  index	  &	  dashboards:	  België	  op	  plaats	  12	  –	  scoort	  vooral	  slecht	  op	  alle	  planet-‐aspecten.	  
Zweden	  staat	  op	  1	  en	  wil	  ook	  als	  1ste	  land	  alle	  SDGs	  behalen.	  
-‐	  Recommendation	  Belgian	  NGOs	  
-‐	  Rapport	  Federal	  Council	  over	  SD	  
-‐	  National	  Voluntary	  Review	  2017	  Belgium	  (elk	  jaar	  zullen	  een	  30tal	  landen	  op	  dit	  platform	  aanwezig	  
zijn	  die	  vrijwillig	  van	  elkaar	  leren	  	  
-‐	  European	  Action	  for	  Sustainability	  (staan	  nog	  niet	  zo	  ver)	  >	  +	  netwerk	  van	  NGOs:	  	  SDG-‐watch	  	  	  
-‐	  Koningin	  Mathilde	  is	  één	  van	  de	  15	  Global	  SDG	  advocates	  
-‐	  European	  Development	  Days,	  elk	  jaar	  in	  Brussel.	  
-‐	  SDG	  voices	  gelanceerd	  in	  Vlaanderen,	  met	  taak	  om	  als	  ambassadeur	  rond	  de	  SDGs	  te	  communiceren	  
en	  hoe	  klanten	  en	  stakeholders	  met	  de	  SDGs	  kunnen/moeten	  omgaan	  	  
…	  
	  



	  

Slide	  76	  
>	  Erfgoed/cultuur-‐sector	  als	  SDG	  ambassadeur!	  	  
	  
Slide	  77	  
En	  tenslotte:	  jouw	  persoonlijke	  inzet	  en	  engagement.	  Leg	  de	  cirkel	  op	  de	  keukentafel	  en	  bekijk	  hoe	  je	  
ermee	  wil	  omgaan,	  en	  dan	  op	  het	  werk,	  en	  dan	  zo	  verder	  >>>	  Denk	  na	  waar	  jij	  over	  15	  jaar	  wil	  staan	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
>	  Opzet	  is	  de	  SDGs	  te	  hanteren	  als	  transformatie-‐tool	  naar	  duurzame	  ontwikkeling.	  	  
	  
Dus	  niét:	  gewoon	  toetsen	  en	  mappen	  rond	  wat	  je	  al	  doet	  rond	  SDGs.	  	  
Maar	  wél:	  inzetten	  als	  middel	  tot	  transformatie	  en	  het	  doen	  kantelen	  en	  opentrekken	  van	  je	  huidige	  
blik	  en	  werking!	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tot	  slot	  
>	  	  Oproep	  geïnteresseerden	  werkgroep	  SDGs	  -‐	  Pulse	  transitienetwerk:	  bericht	  aan	  Elke	  De	  Beukelaer	  
	  
>	  	  Oproep	  werkgroep	  SDGs	  vertalen	  op	  maat	  van	  erfgoedveld:	  bericht	  aan	  Alexander	  Vander	  Stichele	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

contact	  
Cultuur	  en	  duurzame	  ontwikkeling:	  	  
PULSE	  –	  www.pulesnetwerk.be	  -‐	  Elke	  De	  Beukelaer	  -‐	  elke.debeukelaer@pulsenetwerk.be	  
	  
Erfgoed	  en	  duurzame	  ontwikkeling:	  	  
FARO	  -‐	  Alexander	  Vander	  Stichele	  -‐	  alexander.vanderstichele@faro.be	  
tapis	  plein	  –	  Platform	  immaterieelerfgoed.be	  -‐	  Jorijn	  Neyrinck	  –	  jorijn@tapisplein.be	  
	  
VVBAD	  	  -‐	  http://www.vvbad.be	  
OCE	  –	  http://www.overlegcultureelerfgoed.be	  
	  
Dit	  initiatief	  wordt	  gesteund	  door	  de	  Vlaamse	  UNESCO	  Commissie	  -‐	  	  http://www.unesco.be/vuc	  
	  
	  
	  
	  


