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Decade of action
00

De komende 10 jaar zijn door de Verenigde Naties gedoopt tot de ‘deacade of action’.

Tegen 2030 moet de wereld er anders uitzien, met evenwaardig aandacht voor mens,

planeet, welvaart, partnerschap en vrede. Deze grote ambitie moet zich vertalen in

aangepaste regelgeving in de lidstaten én concrete acties op lokaal niveau.

Om de situatie en de voortgang op lokaal niveau te kunnen opvolgen heeft IDEA

Consult de SDG-monitor ontwikkeld. Een set van 67 indicatoren die de lokale situatie in

beeld brengen m.b.t. armoede, werkgelegenheid, klimaat, etc. Via www.sdgmonitor.be

kan elke Vlaamse gemeente haar SDG-indexscore bekijken, en die verder per

doelstelling en indicator analyseren.

De nulmeting in 2020 geeft een eerste beeld van het SDG-profiel van alle Vlaamse

gemeenten. De SDG-indexscore verschilt naargelang de kenmerken en de ligging van

een gemeente. Woongemeenten scoren hoger dan de steden en gemeenten in de

periferie van Vlaanderen doen het minder goed. Opvallend hebben ook de

kustgemeenten een aparte voetafdruk.

Als we voor elke indicator de positie bepalen van het peloton van gemeenten tegenover

de koploper, zitten we voor de ene indicator vooraan, voor de ander achteraan. Op vlak

van kansarmoede en zuivering van afvalwater zitten de meeste gemeenten vooraan, als

we kijken naar de positie van de circulaire economie of de uitgaven voor

ontwikkelingssamenwerking zit de meerderheid achteraan.

De SDG-monitor levert afdoende bewijs dat de startpositie voor elke gemeente verschilt

en dat een lokaal SDG-actieplan een verhaal van maatwerk is.

De Monitor 2020 is een nulmeting. Een startpunt en een stimulans voor een meer

actieve cultuur van duurzaamheidsmeting op lokaal niveau. We blijven de monitor

verder verfijnen, op basis van nieuwe data die de komende jaren beschikbaar worden.

De monitor zal door IDEA Consult ook jaarlijks geactualiseerd worden om de voortgang

in de tijd op te volgen. Onze hoop is vanzelfsprekend dat we daarbij telkens een stapje

dichter komen bij de objectieven uit Agenda 2030.
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De duurzame
ontwikkelings-
doelstellingen
01

De Sustainable Development Goals

(SDG’s) bestaan uit 17 doelstellingen en

169 subdoelstellingen. Samen vormen ze

het internationaal duurzaamheidskader

voor de komende 10 jaar.

De SDG’s vormen een moreel kompas en

een langetermijnvisie met 2030 als

horizon. De SDG’s zijn inclusief, met

“leave no one behind” als motto. Iedereen

mee aan boord.

De 17 SDG’s zijn onderling verbonden. Ze

zijn één en ondeelbaar. Geen

economische vooruitgang op kosten van

mens en milieu, maar evenzeer geen

vitale steden en leefgemeenschappen

zonder een sterke economische basis.

Die verbondenheid tussen de SDG’s is

mooi weergegeven in de figuur hiernaast.

De 17 SDG’s worden gegroepeerd in 5

pijlers of clusters: People, Planet,

Prosperity, Peace en Partnership. De

pijlers Partnership en Peace creëren de

voorwaarden om vooruitgang te boeken

op de andere 3 pijlers. Ze werken er

transversaal op in.

We starten in 2020 de ‘decade of action’.

We moeten nú werk maken van de SDG’s

willen we in 2030 resultaten zien. De

SDG-monitor zal de noodzakelijke

verandering mee opvolgen en zichtbaar

maken.
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De SDG-monitor
02

Doelstelling van de SDG-monitor

• Globale voortgang op lokaal niveau in kaart brengen. IDEA brengt daarover 
een jaarlijks rapport uit.

• De Individuele situatie van gemeenten inzichtelijk maken, in functie van 
lokale strategieën op maat. Elke gemeente kan haar situatie bekijken per 
doelstelling en per indicator.

• Dialoog en ervaringsuitwisseling ondersteunen.  

Dat Agenda 2030 door alle lidstaten werd

ondertekend is een heuse realisatie. Laat

ons nu ook de realisatie goed opvolgen.

Er bestaan internationale en nationale

monitors en indexen, maar tot nader

order was er geen monitor op lokaal

niveau. Daarom ontwikkelde IDEA

Consult een SDG-monitor die de lokale

situatie in beeld brengt, in ruggenspraak

met de Vereniging van Vlaamse Steden

en Gemeenten (VVSG) en CIFAL

Flanders.

Voor alle SDG’s (behoudens SDG 14)

werden indicatoren geselecteerd die de

lokale situatie in beeld brengen. Data over

armoede, werkgelegenheid, klimaat, ... 67

indicatoren in totaal. IDEA vertaalde de

indicatoren naar een SDG-score per

gemeente en per SDG.

De SDG-monitor toont het SDG-profiel

van elke gemeente en stelt besturen in

staat om evoluties op te volgen. Zetten we

stappen vooruit? Gaat het snel genoeg?

De SDG-score is verder bedoeld als een

aanknopingspunt voor dialoog en voor het

uitwisselen van goede praktijken. Via de

gemeenschappelijke indicatoren kan de

eigen gemeente zich immers vergelijken

met gelijkaardige gemeenten.

Bedoeling is vanzelfsprekend niet om

goede of slechte punten uit de delen. De

SDG-monitor geeft het overzicht van de

situatie in de Vlaamse gemeenten, maar

het is geen beoordeling van het gevoerde

beleid en de resultaten ervan. Veel van de

indicatoren worden immers beïnvloed

door evoluties die zich boven of buiten de

gemeente afspelen.

Ontdek jouw SDG-profiel op www.sdgmonitor.be. Aan de hand

van 67 indicatoren krijg je een beeld van jouw lokale situatie

voor elk van de 17 doelstellingen.

De website vertelt ook wat de SDG-doelstellingen kunnen

betekenen in jouw lokaal bestuur. Je kan er terecht voor

praktijkvoorbeelden, beleidsinspiratie en interessant

bronmateriaal (met dank daarvoor aan VVSG).

4
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Lokale besturen en de 
SDG’s
03

Agenda 2030 roept overheden, bedrijven,

onderwijsinstellingen, verenigingen en

burgers op om samen de SDG’s waar te

maken. Ook heel wat lokale besturen

hebben de mouwen opgestroopt en

zetten hun kompas op Agenda 2030.

Alle SDG’s raken aan de bevoegdheden

van lokale besturen. Er zit dus eten en

drinken in voor iedere mandataris en

ambtenaar die vanuit zijn eigen werkveld

en expertise een bijdrage kan leveren.

Gezien het SDG-kader één en ondeelbaar

is, stimuleert het tot een meer

geïntegreerde en transversale

samenwerking over de diensten heen en

helpt het om verkokering te overstijgen.

De SDG’s verbinden het bestuur ook met

het ‘grotere geheel der dingen’. Lokaal,

regionaal, nationeel en Europees beleid

moeten samen het mondiale

langetermijnperspectief in de praktijk

brengen.

Kiezen voor de SDG’s vertaalt zich in alle

beleidthema’s, van integratie over

mobiliteit, ruimtelijke ordening, welzijn,

cultuur, etc. Veel besturen gebruiken de

SDG’s in hun meerjarenplanning, zowel bij

de opmaak, de uitvoering als de

opvolging.

SDG-acties zijn zowel lokaal als

internationaal geïnspireerd. Denk aan

duurzaam aankopen of ethisch bankieren

of het stimuleren van wereldburgerschap

en internationale samenwerkings-

verbanden.

In hun SDG-engagement betrekken de

gemeenten doorgaans ook de

verschillende lokale stakeholders:

burgers, verenigingen, bedrijven, etc. Via

de actie ‘lokale helden’ of tijdens de week

van de duurzame gemeente (september)

worden die ook in de bloemetjes gezet.

Met horizon 2030 in het verschiet hebben

de lokale besturen nog twee legislaturen

om de wereld dichtbij huis te veranderen.

No time to waste!

Op www.sdgmonitor.be vinden 
gemeenten voor elk van de SDG’s
voorbeelden van gemeentelijke 

beleidsacties die zowel een lokale als 
een mondiale impact hebben. 
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Wat leert de SDG-
monitor ons?
04

De score van een gemeente in de 
SDG-monitor toont haar positie 
tegenover andere gemeenten. 

Elke gemeente heeft een 
algemene SDG-score en een score 
per SDG. Hoe dichter bij 100, hoe 

dichter een gemeente staat bij de 
best presterende gemeenten in 

Vlaanderen.

Voor een goed begrip

Het doel van de SDG-monitor is om

gemeenten inzicht te geven in hun SDG-

profiel. De monitor geeft (nog) geen

streefcijfers per SDG weer, maar de

indexscore toont de situatie van een gemeente

in vergelijking met andere gemeenten.

Een SDG-Indexscore van 100 betekent dat

een gemeente in een kopgroep zit van acht

gemeenten, bij een score van 50 zit een

gemeente halfweg tussen de best en de

slechtst presterende gemeente.

De Monitor 2020 is een nulmeting en het

startpunt voor een meer actieve cultuur van

duurzaamheidsmeting op lokaal niveau. De

monitor zal jaarlijks geactualiseerd worden en

op die manier zal voortgang in de tijd kunnen

opgevolgd worden.

Printscreen van de SDG-monitor, bron: www.sdgmonitor.be
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Wat leert de SDG-
monitor ons?
04

Woongemeenten in de nabijheid van 

centrumsteden scoren hoog

De Pinte staat op plaats één van de SDG-

monitor, gevolgd door Lint, Hove, Bierbeek

en Oud-Heverlee. Dit is een gevolg van de

hoge resultaten op het gebied van

welvaart (SDG 1) en onderwijskwaliteit

(SDG 4). Deze gemeenten zijn stuk voor

stuk woongemeenten gelegen in de

nabijheid van een centrumstad.

Gemeenten die de ranglijst sluiten,

bevinden zich voornamelijk in de ‘Vlaamse

periferie’. Ronse is de gemeente met de

laagste score op de SDG-monitor. Mesen,

Zelzate, De Panne en Maasmechelen

vervolledigen het lijstje onderaan.

Nadere analyse laat zien dat de score

voornamelijk wordt beïnvloed door

sociale achterstelling, maar ook het

gebrek aan economische trekkracht.

SDG-score verschilt tussen regio’s in

Vlaanderen

Bij het vergelijken van de SDG-scores,

vallen sterke regionale verschillen op (zie

kaart). De Kempen, de regio Leuven,

Noord-Limburg en de gemeenten rond

Gent halen de betere scores. De steden

en gemeenten in de Westhoek en

Haspengouw scoren relatief minder

goed, al blijft de ‘achterstand’ met de

koplopers beperkt.

SDG-scores zijn geen uitdrukking van het 
gevoerde beleid, maar eerder van de 

kenmerken en ligging van een gemeente. 
Zo scoren woongemeenten hoger dan de 
steden en doen gemeenten in de periferie 

van Vlaanderen het minder goed.

Overzicht van algemene SDG-indexscore voor de steden en gemeenten in Vlaanderen, bron: SDG-monitor 2020 7
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Wat leert de SDG-
monitor ons?
04

SDG-score tegenover het gemiddeld inkomen per inwoner (2017), bron: SDG-monitor 2020 en Provincies in Cijfers

De SDG-score verschilt naargelang de kenmerken van de gemeente

Belfius definieerde clusters van gemeenten op basis van hun dominante kenmerken. Als

we de SDG-scores in beeld brengen per cluster komen belangrijke verschillen naar

boven: woongemeenten (licht blauw) presteren het beste, kustgemeenten (rood)

presteren minder goed. In het algemeen scoren de steden (zwart) ook niet goed.

Brugge en Leuven zijn bij de best scorende centrumsteden, terwijl Antwerpen, Sint-

Niklaas en Turnhout de minst scorende centrumsteden zijn.

Onderstaande figuur toont hoe welvaart, gemeten als inkomen per inwoner, sterk

samenhangt met de score op de SDG-monitor. Een 1 op 1 relatie is er evenwel niet. Zo

scoort Westerlo bijvoorbeeld even hoog op de SDG-index als Sint-Martens-Latem, ook

al is er een verschil in inkomen. De SDG-monitor meet dus meer dan economische

welvaart. We hebben het over duurzame ontwikkeling of wat in Nederland ‘brede

welvaart’ wordt genoemd.
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Wat leert de SDG-
monitor ons?
04

Vanuit het ‘people’-perspectief blijkt de

SDG-score van steden en kustgemeenten

lager dan in de rest van Vlaanderen.

De steden laten als groep de laagste

scores optekenen: een groter aandeel

kansengroepen heeft een lagere score op

de eerste vijf doelstellingen tot gevolg, in

hoofdzaak SDG 1 (geen armoede), SDG

3 (goede gezondheid en welzijn) en SDG

4 rond opleiding en onderwijs.

Met uitzondering van Brugge en Genk

scoort het grootste deel van de steden

bijvoorbeeld niet goed op de indicator

‘aantal leefloongerechtigden’.

De kustgemeenten presteren samen met

aantal centrumsteden, de Westhoek, het

zuiden van Limburg en het oosten van

Vlaams-Brabant ook het minst op

dimensies rond gezondheid en welzijn

(SDG 3). Deze scores zijn gerelateerd aan

een vergrijzende bevolking.

De landelijke gemeenten en de

woongemeenten scoren over het

algemeen een stuk hoger dan stedelijke

gebieden op armoede, gezondheid,

welzijn en kwaliteitsonderwijs. Hoewel niet

altijd, met name op vlak van

betaalbaarheid van het wonen en

huishoudens met betalingsmoeilijkheden.

Opvallend is de lage tevredenheid over

onderwijsvoorzieningen in de Vlaamse

rand én de laaggeschoolde

werkzoekenden in de kustgemeenten, de

Westhoek, het Waasland en de regio

rondom Antwerpen.

.

De steden scoren doorgaans minder op de de SDG-
doelstellingen onder ‘People’ omwille van een 

concentratie van kansarmoede in de steden. Ook de 
kustgemeenten situeren zich achteraan in het 

peleton als het over inkomen en gezondheid gaat 
omwille van een oudere bevolking.

Overzicht van SDG-index voor de ‘people’-doelstellingen, volgens de Belfius-indeling

bron: SDG-monitor 2020
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Wat leert de SDG-
monitor ons?
04

Vanuit het ‘prosperity’-perspectief

bevestigen de stedelijke regio’s zich als

economische motoren. Ook omdat

rondom veel steden zich welvarende

gemeenten bevinden die deel uitmaken

van het ‘dagelijks stedelijk systeem’.

De steden zijn krachtige economische

motoren (SDG 9) maar hebben hun

randgemeenten nodig voor woon- en

leefaantrekkelijkheid (en zo blijkt ook voor

economische opportuniteiten). Terwijl de

steden hoog scoren op economie en

stedelijke functies (SDG’s 9 en 11), blijft

ongelijkheid (SDG 10) wel een belangrijk

aandachtspunt.

.

De centrumsteden doen het minder goed

als het over werkzaamheidsgraad gaat.

Vooral Oostende, Antwerpen en Genk

scoren laag. De andere steden volgen

met matige cijfers. Roeselare en Brugge

staan bovenaan. Woongemeenten en

landelijke gemeenten hebben dan weer

matig tot goede scores voor

werkzaamheidsgraad.

Een aantal gemeenten scoren in het

algemeen minder op de prosperity-

indicatoren. Voornamelijk de periferie van

Vlaanderen, de kustregio in het Westen en

de Maasstreek in het Oosten. Maar ook

een aantal gemeenten in de Waas- en de

Denderstreek, het Meetjesland en de

Vlaamse Ardennen.

Rond de dimensie betaalbare en

duurzame energie (SDG 7) presteren

gemeenten aan de kust en gemeenten

met een grote concentratie van

economische activiteit goed. De

aanwezigheid van aaneengesloten

bebouwing remt in steden het

energieverbruik per huishouden af.

In een aantal gemeenten in Limburg, langs de 
taalgrens en aan de kust blijft het ‘prosperity’ 

perspectief duidelijk achter.
Omdat dit vaak gemeenten zijn die sowieso al in 

de staart van de ranglijst bengelen, scherpt dit de 
verschillen tussen gemeenten verder aan. 

Overzicht van SDG-index voor de ‘prosperity’-doelstellingen, volgens de Belfius-indeling

bron: SDG-monitor 2020
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Wat leert de SDG-
monitor ons?
04

Zowel op Belgische als op lokale schaal

zijn nog forse inspanningen nodig om de

‘groene’ doelstellingen uit Agenda 2030 te

halen.

Vanuit het ‘planet’-perspectief blijkt de

uitdaging voor landelijke gemeenten

groter dan voor de steden en

kustgemeenten. Algemeen gezien scoren

Antwerpse en Limburgse gemeenten

beter dan West-Vlaamse.

Steden bekleden een koploperspositie wat

betreft duurzame verplaatsingen (SDG

11). De Vlaamse Ardennen, West-

Vlaanderen en Limburg doen het in dit

opzicht veel minder goed.

Opvallend is ook het aantal minder goed

presterende landelijke gemeenten op vlak

van SDG 6 (schoon water) en SDG 11

(duurzame steden en gemeenschappen).

Gemeenten in de Kempen, de regio

Leuven en de regio Mechelen hebben het

minste restafval per inwoner (SDG 12,

verantwoorde consumptie en productie).

De minst goede prestaties op vlak van

restafval zijn te vinden in de

kustgemeenten en de steden. Wellicht niet

toevallig plaatsen met meer toerisme en

tweedeverblijvers.

Ook voor de doelstellingen binnen ‘planet’ zijn de 
prestaties en uitdagingen verschillend per type 

gemeente. Globaal zien we dat de 
duurzaamheidstransitie zich sneller realiseert in 

de steden dan op het platteland.

Overzicht van SDG-index voor de ‘planet’-doelstellingen, volgens de Belfius-indeling *SDG 14 is 

niet toegevoegd aan de monitor. bron: SDG-monitor 2020
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Wat leert de SDG-
monitor ons?
04

De laatste 2 doelen - ‘Peace’ (SDG16) en

Partnerschap (SDG17) - beschrijven het

waardenkader en de middelen voor de

realisatie van de andere drie pijlers van

duurzame ontwikkeling.

Peace wordt op lokaal niveau beoordeeld

door een zeer brede set van indicatoren

zoals vertrouwen in politie en

gemeentebestuur, algemeen onveilig-

heidsgevoel, tevredenheid over de

loketvoorzieningen, aantal misdrijven en

uitgaven aan veiligheidszorg.

Met uitzondering van de grote en

regionale steden (die vooral minder

scoren op tevredenheid over

loketvoorzieningen en vertrouwen in

politie) zijn er weinig verschillen tussen de

gemeenten.

Het budget voor ontwikkelings-

samenwerking en de schuld per inwoner

zijn de indicatoren die de score voor

‘Partnerschap’ bepalen. Merk op dat de

term ‘partnerschap’ wat misleidt, want de

inhoud is breder. Het gaat ook over de

inzet en besteding van (financiële)

middelen.

Dit perspectief kent een eerder lage

score. Met name door het beperkt aantal

lokale besturen die middelen vrijmaken

om het lokaal mondiaal beleid te

ondersteunen. De minst goede prestaties

zijn te vinden bij kustgemeenten en

steden. Gemeenten met een concentratie

van economische activiteit presteren

beter. We houden een slag om de arm bij

de data, omdat we niet zeker zijn of alle

gemeenten wel op een gelijkvormige

manier hun uitgaven voor ontwikkelings-

samenwerking registreren in de BBC.

SDG 17 houdt ook rekening met de

gemeentelijke schuld per inwoner. Vooral

gemeenten in de Kempen, randgemeeten

van Gent en Antwerpen, maar ook in de

Vlaamse Ardennen hebben de laagste

schuld per inwoner.

Peace is in de Vlaamse context sterk gerelateerd aan 
veiligheid.  De score is gematigd goed voor quasi alle 
gemeenten.  Voor partnerschap zijn de scores laag en 
zeer wisselend naar type  van gemeente. Het aantal 

indicatoren is evenwel te beperkt voor zwaarwichtige 
conclusies.

Overzicht van SDG-index voor de ‘’partnerschip’ & ‘peace’doelstellingen, volgens de Belfius-indeling

bron: SDG-monitor 2020
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Wat leert de SDG-
monitor ons?
04

De score van een gemeente in de SDG-monitor is een 
uitdrukking van haar positie tegenover andere 

gemeenten. Elke gemeente heeft een algemene  SDG 
Index score en een score per SDG. Hoe dichter bij 100, 

hoe dichter een gemeente staat bij de best 
presterende gemeente in Vlaanderen.

De keuze en het aantal indicatoren

bepalen de spreiding

De SDG-indexscore is samengesteld op

basis van 67 onderliggende indicatoren.

In sommige gevallen is er veel verschil

tussen de gemeenten, in andere

gevallen weinig.

Bij SDG 3 (gezondheid en welzijn), SDG

5 (gender) en SDG 10 (ongelijkheid)

zijn de verschillen tussen gemeenten

beperkt. De scores liggen dicht bij

elkaar.

Bij SDG 2 (geen honger) zien we wel

sterke verschillen tussen de gemeenten.

De onderliggende indicatoren zijn

gerelateerd aan landbouw en dus

eerder specifiek. Ook SDG 9 (industrie,

innovatie en infrastructuur) en SDG 17

(partnerschappen) tonen veel spreiding.

De verklaring zit o.a. in de aanwezigheid

van hoogtechnologische sectoren

(SDG9) en in de schuldgraad tussen

gemeenten (SDG17).

Algemeen kunnen we stellen dat de

spreiding per indicator samenhangt met

de specificiteit van de indicator. Ook het

aantal indicatoren per SDG is bepalend.

Bij grotere sets worden de verschillen

gemakkelijker uitgevlakt.

SDG’s met grote verschillen tussen gemeenten

(doorgaans meer specifieke indicatoren)

SDG’s met beperkte verschillen

(doorgaans meer algemene indicatoren)

Koplopers en volgers

Als we voor elke indicator de positie

bepalen van het peloton van gemeenten

tegenover de koploper, zitten we voor de

ene indicator vooraan, voor de ander

achteraan.

Op vlak van kansarmoede en zuivering van

afvalwater zitten de meeste gemeenten

vooraan, als we kijken naar de positie van

de circulaire economie of de uitgaven voor

ontwikkelings-samenwerking zit de

meerderheid achteraan.
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Conclusies en vervolg
05

Met dit rapport zetten we een eerste stap

in de meting en opvolging van de

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op

lokaal niveau in Vlaanderen. Als we de

indexscores van gemeenten vergelijken

zien we belangrijke verschillen:

• Regionale verschillen: steden en

gemeenten in de Kempen, rond Gent en

Antwerpen, ten zuiden van Brugge en in

Noord-Limburg halen de betere scores. De

centrumsteden en de gemeenten in de

Westhoek scoren relatief minder goed, al is

er van een echte klooof geen sprake.

• Verschillen naar type gemeente: de SDG-

indexscore hangt nauw samen met de

kenmerken van de gemeente:

• Woongemeenten in de nabijheid van

centrumsteden scoren hoog.

Gemeenten die de ranglijst sluiten,

bevinden zich voornamelijk in de

‘Vlaamse periferie’.

• Steden laten mindere cijfers noteren op

vlak van armoede, maar doen het dan

weer beter op vlak van economie,

infrastructuur, water, duurzame

verplaatsingen en energieprestaties.

• Kustgemeenten scoren omwille van

hun vergrijzende populatie minder op

welzijn, maar doen het vaak beter op

vlak van rioleringsgraad, CO2-emissie

en natuur en milieu.

De SDG-monitor maakt duidelijk dat het

startpunt voor gemeenten verschillend is.

Een lokale SDG-strategie zal altijd

maatwerk moeten zijn op basis van de

kenmerken van de gemeente.

Verdere ontwikkeling van de monitor

De SDG-monitor 2020 resulteert in een

aantal eerste waardevolle inzichten over

de staat van de SDG’s op lokaal niveau in

Vlaanderen. Tegelijkertijd zullen we de

monitor de komende jaren verder

verbeteren:

• Naargelang de beschikbaarheid van

data zullen we de indicatorenset

aanvullen. Op dit moment worden

vooral de SDG’s 2, 12 en 17

onvoldoende afgedekt.

• Vanaf volgend jaar zullen we ook

starten met vergelijkingen in de tijd. Op

die manier brengen we de voortgang in

kaart richting 2030. En daar is het ons

uiteindelijk om te doen. In dat verband

denken we er ook aan om voor

bepaalde SDG’s nadrukkelijker de

koppeling te maken met Vlaamse en

Europese targets op vlak van klimaat,

armoede, etc.

.
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Methodologie
06

We beschrijven hieronder per stap de opbouw

van de SDG-monitor:

1.Verzamelen en selecteren van data

Het startpunt van de SDG-monitor was de set

van lokale SDG-indicatoren die IDEA in 2018

samenstelde in opdracht van VVSG. Voor de

opmaak van de SDG-monitor zijn alleen data

gebruikt die voor alle Vlaamse gemeenten

beschikbaar zijn. Het grootste deel is in 2017

of later verzameld en is te consulteren via de

gemeente- en stadsmonitor of via Provincies

in Cijfers.

Bij de selectie van indicatoren is rekening

gehouden met de periodiciteit van de data

(regelmatige update), verdelingsaspecten (de

data moeten voldoende verschil weergeven),

de mate van impact van een lokaal bestuur en

de link met regionale, nationale of

internationale reeksen (internationale

rapportering).

2. Transformeren van data

Om de indicatoren vergelijkbaar te maken

herschaalden we ze van 0 naar 100, telkens

in stijgend lijn. Dit wil zeggen dat hogere

waarden overeenkomen met betere prestaties

en lagere waarden met slechtere prestaties.

….

3. Aggregeren van data

Om tot een indexscore per SDG te komen,

worden de scores per indicator geaggregeerd

door een gemiddelde te nemen van de

indexscores van de relevante indicatoren per

SDG. De algemene indexscore per gemeente

wordt gelijkaardig berekend door het

gemiddelde te nemen van de 17 doelstellingen.

4. Uitvoeren van statistische testen

Na de berekening van de indexscores worden 

een aantal statistische testen uitgevoerd. 

Ingeval correlatietesten teveel verwantschap 

tussen de indicatoren aanduiden, wordt een 

selectie gemaakt.

5. Interpretatie van de indexscore

Indexscore per indicator: gemeenten met een

score van 100% op een bepaalde indicator

behoren tot de 8 best presterende gemeenten

van Vlaanderen. Deze waarde is het

referentiepunt.

6. Visualisatie van de resultaten in een online

dashboard (www.sdgmonitor.be)

De SDG-monitor volgt de methodologie van het

Sustainable Development Solutions Network. We

lieten ons daarnaast inspireren door vergelijkbare

initiatieven in andere landen of steden.

De SDG-monitor geeft een indexscore voor elke

Vlaamse gemeente. Deze score is het gewogen

gemiddelde van de scores op de 17 duurzame

ontwikkelingsdoelstellingen. De basis zijn 67

enkelvoudige en samengestelde indicatoren die

zorgvuldig werden verzameld en geselecteerd op

basis van hun relatie met de SDG-thema’s, het

belang en de relevantie voor de lokale besturen

en de beschikbaarheid van data.

Gezien de SDG-monitor enkel data gebruikt die

voor alle Vlaamse gemeenten beschikbaar zijn,

worden nog niet alle SDG’s op een afdoende

manier afgedekt door de gebruikte

indicatorenset. Naargelang meer data

beschikbaar worden op lokaal niveau (bv. door

de aangekondigde uitbreiding van de

gemeentemonitor), zal de SDG-monitor de

komende jaren verder worden aangevuld. IDEA

heeft wel voorzien dat gemeenten die een

fijnmaziger beeld willen van hun SDG-situatie, op

vraag zelf al de monitor kunnen uitbreiden met

lokale datasets..

15



18|

IDEA en de SDG’s
07
IDEA Consult ondersteunt en advseert lokale besturen in hun duurzame ontwikkelingsstrategie.

De IDEA-expertise ligt in de combinatie van inhoud én proces. Via de SDG-monitor bepalen we het startpunt,

maar we bieden ook ondersteuning in het opbouwen, realiseren en opvolgen van een actieplan.

Wil je meer weten over de SDG-monitor? Samen een SDG-aanpak op maat van uw bestuur ontwerpen? Aarzel

niet om ons te contacteren.

Wil je als lokaal bestuur meer

inzicht krijgen in de stand van

zaken omtrent de SDG’s? Of wil je

de resultaten van je SDG-acties

kunnen opvolgen? Het IDEA-team

helpt je graag met een

gepersonaliseerde SDG-monitor.

Via een login krijg je toegang tot

een eigen SDG-dashboard met

een indicatorenset op maat. Deze

monitor kan ook op je eigen

website ingebed worden.

Wil je van start gaan met een SDG

Actieplan? IDEA Consult

ontwikkelde een SDG Scan die

besturen hierbij helpt. De uitkomst

van een SDG Scan vormt de

ideale basis voor een SDG

Actieplan op maat. Het actieplan

bestaat uit een set van haalbare

acties. Per actie stellen we

trekkers aan, bepalen we de

stappen en tussentijdse mijlpalen.

We gaan ook na of er

subsidiemogelijkheden zijn.

Nood aan ondersteuning of

begeleiding bij het realiseren van

acties? IDEA Consult ondersteunt

besturen in de uitvoering van hun

SDG-actieplan.

Van light coaching tot in-house

management. We ontzorgen

bestuur en management en

realiseren een daadwerkelijk

verschil dat zichtbaar is voor

burgers en medewerkers.

SDG-monitor
op maat

SDG Scan & 
Actieplan

SDG Coaching
Contact:

Jozef II-straat 40 B1

1000 Brussel

Tel +32 (0)2 282 17 10

www.ideaconsult.be

Ties Vanthillo

ties.vanthillo@ideaconsult.be

Valentijn Vanoeteren 

valentijn.vanoeteren@ideaconsult.be

Bart Van Herck 

bart.vanherck@ideaconsult.be
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Our 
purpose
“Vanuit een sterke kennisbasis bijdragen 
aan duurzame maatschappelijke 
ontwikkeling in een omgeving gekenmerkt 
door economische, sociale, ecologische 
onzekerheden en snel wijzigende 
technologieën.”


