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Bijdrage van het maatschappelijk middenveld aan de uitvoering van de 2030 Agenda 

De werkgeverskoepel Verso vzw vertegenwoordigt sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn 

de eerste ondernemende bondgenoot voor beleidsmakers en burgers in de realisatie van de 

duurzaamheidsdoelstellingen en Verso  verankerde de SDGs al jaren in haar dagelijkse werking. Via 

sensibilisatie en informatie over goede praktijken promoot ze duurzaam ondernemen en innovatie 

binnen de  sociale sectoren (SDG 3,4, 8 en 9). Ook binnen het sociaal overleg  trekt Verso deze kaart. 

Verso trekt het HOI (Hand on inclusion) project voor Vlaanderen en neemt dehet voortouw op voor een 

inclusieve samenleving (SDG5,SDG1).  Verso vzw kreeg de opdracht van het departement Welzijn om 

voor de periode 2021-2026 met intersectorale acties en opleiding- en vormingsinitiatieven de 

voorzieningen in de zorg- en welzijnssectoren te ondersteunen, voor een versnelling van de 

bekendmaking en de verdere implementatie van de SDG’s. In 2023 zal het project ECOSWITCH 

gelanceerd worden. Hierbij ligt vooral de nadruk op daadwerkelijke actie en transitie van de sectoren 

met betrekking tot  SDG 3,6,7,8,9,11,12,13,14 10,11,12,13,14,15 en 17. In de campagne zal 

duurzaamheid in de brede zin van het woord gepromoot worden. 

Prioritaire thema’s en SDGs voor België bij de uitvoering van de 2030 Agenda 

Vanuit hun kernopdracht dragen sociale ondernemingen bij en spelen zij een belangrijke rol in het 

behalen van de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen. Er is nood om de bijdrage en de positieve 

impact van de verschillende sectoren in beeld te brengen aan de hand van eenvoudige en transparante 

duurzaamheidsindicatoren die door elke onderneming eenvoudig te monitoren zijn. Op die manier 

creëert men een collectief ambitieniveau.  

Wat zouden de belangrijkste boodschappen moeten zijn van de VNR 2023 

Sociale ondernemingen dragen vanuit hun kernopdracht automatisch bij aan de verwezenlijking van de 

verschillende duurzaamheidsdoelstellingen. De wijze waarop dit middenveld in België is georganiseerd is 

uniek en kan een voorbeeldmodel zijn voor andere landen. 

 

CIFAL 

Verso heeft een samenwerkingsovereenkomst met CIFAL. 

Cifal is ten dele deel van het onderwijslandschap (SDG opleidingen in alle vormen), ten dele 
maatschappelijk (projecten en producten realiseren ter versterking van de SDG’s en aan coaching doen 
om de SDG’s te implementeren maar we zijn geen vzw maar een Stichting) en daarnaast ‘geaffilieerd’ 
met UNITAR als onderdeel van de VN...  

https://verso-net.be/
https://cifal-flanders.org/


CIFAL Flanders, een met UNITAR verbonden en door de VN erkend SDG-expertise- en opleidingscentrum, 
speelde een belangrijke rol in de bekendmaking van en de sensibilisering over de SDG’s in Vlaanderen. 
Sinds 2016 gaf CIFAL Flanders meer dan 600 lezingen en workshops over de SDG’s aan meer dan 25.000 
personen waarvan 85% in Vlaanderen. Daarnaast werden er, in samenwerking met partners, SDG-
producten ontwikkeld zoals de SDG Wegwijzer met 85 vragen en antwoorden over de SDG’s (intussen 
meer dan 1000 keer gedownload), een Werkboek SDG’s en duurzaam internationaal ondernemen i.s.m. 
Flanders Investment & Trade (meer dan 2.000 exemplaren gedrukt en verdeeld), enzovoorts. CIFAL 
Flanders ontwikkelde ook het PCA2030 Programma, een opleidings- en implementatietraject van 5 tot 
7 jaar in 3 ambitieniveaus met UNITAR opleidingscertificaat (SDG Pioneer, SDG Champion, SDG 
Ambassador) waaraan in Vlaanderen intussen meer dan 300 organisaties (ondernemingen, 
onderwijsinstellingen, lokale besturen, maatschappelijke organisaties, … ) succesvol deelnamen.         

 


