
1. Naam van uw organisatie  

Voka Vlaams netwerk van ondernemingen 

2. Maatschappelijke groep  

Werkgeversorganisatie / bedrijfsleven 

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan?  

1. Het Voka Plan Samen Groeien is de rode draad doorheen de gehele werking van Voka en 
focust met het Groeimanifest sterk op de domeinen gezondheid, innovatie, duurzaamheid. Via 
de Groeimonitor meten we onze vooruitgang in vergelijking met Europese toplanden en 
referentielanden.   

2. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen werken meer dan 300 bedrijven bewust aan 
alle 17 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Bedrijven kunnen dankzij een unieke 
samenwerking met Cifal Flanders bijkomende certificaten ontvangen van de Verenigde Naties.  

3. Daarnaast wordt er ingezet op specifieke SDG’s via verschillende trajecten: Voka Welt (SDG 
5/8/10), lerende netwerken energie (SDG 7/11/13) en duurzaam ondernemen (alle SDG’s), 
digitaliseringstrajecten zoals DigiHub en DigiChange (SDG 9), verschillende werk- en 
stuurgroepen rond water, energie en milieu; Voka Health Community (SDG 3), Voka On Tour 
Energie & Klimaat (SDG 7/13), Voka Open Bedrijvendag (SDG 8/16), Voka Zomerstages voor 
politici (SDG 8), inspanningen rond talent (SDG 8) en innovatie (SDG 9) .  

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste 

punten voor België?  
De Vlaamse ondernemingen engageren zich via het Groeimanifest om in te zetten op drie domeinen: 
meer mensen aan het werk, investeren in de toekomst en transformeren naar een duurzame 
economie. De focus binnen dat laatste domein ligt op CO2-reductie, groene innovatie, groene 
mobiliteit en het uitdragen van de ESG-principes. De Groeimonitor brengt in kaart hoe we ons op deze 
verschillende thema’s verhouden tot andere Europese landen en meer specifiek tot enkele 
referentielanden. Het doel zou moeten zijn om op al deze thema’s minstens zoals de referentielanden 
te scoren. De Belgische overheid zou dit dan ook moeten meenemen in de prioriteiten.  

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.  

1) Binnen de EU is een goede opvolging cruciaal, zodat alle lidstaten op hetzelfde niveau worden 
beoordeeld en de lat even hoog wordt gelegd. 

2) Internationaal is het belangrijk om te zorgen dat alle landen mee zijn, zodat we de 
competitiviteit kunnen verzekeren als continent en niet te maken hebben met issues zoals de 
koolstoflekkage. 

3) Energieprijzen: klimaatinvesteringen dienen te geschieden in een gunstig investeringsklimaat. 
Door de stijgende energiekosten, worden bedrijven vaak voor de moeilijke keuze geplaatst 
tussen investeren of reserves opbouwen i.f.v. goedhuisvaderschap. In die zin moeten er 
maatregelen komen die de huidige prijzensituatie kunnen normaliseren. 

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

De bedrijfswereld zet al hard in op verwezenlijking SDG’s en zal hier ook hard op blijven inzetten. Ter 
ondersteuning is er een innovatief & uniek programma opgezet door de grootste/belangrijkste 
werkgeversorganisatie van Vlaanderen in overleg met Cifal Flanders en UNITAR. Als land zijn we hier 
frontrunner: het is niet alleen de eerste bedrijfsorganisatie die de vertaalslag maakt, maar ook het 
eerste land waarin een dergelijk programma beschikbaar is. Er is bovendien interesse vanuit andere 
landen geuit binnen Eurochambres en meer en meer buitenlandse vestigingen van Vlaamse bedrijven 
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stappen mee in het programma. Maar bedrijven kunnen het niet alleen: alle stakeholders moeten 
meewerken, van overheid tot burgers, kennisinstellingen en meer. 

 


