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Welkom
Steven Houbrechts

(Uitgeverij Vanden Broele)



Agenda

• Welkom door Steven Houbrechts (Uitgeverij Vanden Broele)

• Inleiding Hanne Albers (VVSG): lokale besturen en de SDG’s

• Toelichting van subsidiemogelijkheden, geselecteerd op basis van de 
SDG-monitor en een voorafgaande bevraging bij de deelnemers
(Bart Van Herck en Tristan de Jong, IDEA Consult)

• Toelichting SDG-voice (Ellen Vandeputte, stad Harelbeke)

• Vragen en feedback 



De lokale besturen en de SDG’s
Hanne Albers

(VVSG)



Lokale vertaling van de 
SDG’s
VVSG, Hanne Albers



Week van de Duurzame Gemeente

11/15/2020 6 -



Internationale samenwerking
(Herent, Harelbeke, Hoogstraten)



SDG’s in MJP

Prioriteitenbepaling + burgerparticipatie Harelbeke



Gent 
duurzaamheidsrapport

2020



Meerwaarde 
Agenda 2030

• Kapstok voor lokaal beleid

• Duurzaamheid op 
strategisch niveau 

• Dienstoverschrijdende
samenwerking

• Gemeenschappelijke taal 



Uitdagingen

• Internationale impact

• Duurzame transformatie → prioriteiten 
bepalen



SDG’s versnellen dankzij subsidies
Bart Van Herck en Tristan de Jong

(IDEA Consult)



www.sdgmonitor.be



SDG Pioneer programma
Word jij de eerste SDG Pioneer onder de Vlaamse gemeenten?
Behaal het internationale SDG-certificaat via een ambitieus maar realistisch SDG-actieplan.

In de periode maart  2021 – december 2022 worden een tiental lokale besturen gecoacht in 
hun SDG-ambities door IDEA Consult, VVSG en CIFAL Flanders.
• SDG-scan (nulmeting) en actieplan op maat
• Begeleiding van de uitvoering van het actieplan: individueel en via lerend netwerk
• Online SDG-dashboard op maat
• Tussentijdse evaluatie via visitatie na 1 jaar
• Eindevaluatie en certifiëring
• Toegang tot SDG-platform met inspiratie en nieuws

Kandidaatstelling via sdg@ideaconsult.be
Vervolgens ontvang je meer detail over het programma en de voorwaarden. 

mailto:bart.vanherck@ideaconsult.be


Poll
Welke SDG presteert het best over het geheel van Vlaamse gemeenten?











Doel?
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer 
het wereldwijd partnerschap voor duurzame 
ontwikkeling.

Wat?
1. Samenwerking tussen bedrijven, regeringen, 

burgers en organisaties om technologie, kennis, 
handel, financiën en data te delen.

2. Samenwerking binnen en tussen landen met oog 
voor internationale rechtvaardigheid



Provinciale subsidies voor internationale partnerschappen

1. Subsidie provincie West-Vlaanderen voor projecten in het Zuiden. Weblink.
(doelgroep organisaties en vzw’s)

2. Subsidie provincie Limburg voor projecten en noodhulp in het Zuiden. Weblink.
(doelgroep organisaties en vzw’)

3. Subsidie provincie Vlaams-Brabant voor duurzame klimaatprojecten in het 
Zuiden. Weblink. Aanvragen tussen 1/12/2020 en 10/1/2021. Doelgroep: Vzw’s 
die geregistreerd staan bij het 4de pijlersteunpunt en ook erkende NGO’s.

4. Subsidie provincie Antwerpen voor Zuidprojecten. Weblink.
5. Subsidie voor projecten in landen in ontwikkeling met draagvlak in de provincie 

Oost-Vlaanderen. Weblink. Tussen €3.000 en €7.000. Ook lokale besturen 
rechtstreeks. Indienen voor 15 november.

https://www.west-vlaanderen.be/subsidies/projecten-het-zuiden
http://www.limburg.be/loket?chk=Sub#all
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/duurzame-klimaatprojecten-het-zuiden
https://www.provincieantwerpen.be/voor-lokale-ambtenaren/subsidies-voor-lokale-ambtenaren.masterdetail.html/p_detail_url/nl/doe/dienst-mondiaal-beleid/subsidies/zuidprojecten.html
https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/subsidies/subsidie-voor-projecten-in-landen-in-ontwikkeling--dac--met-draa.html


Andere subsidies voor internationale partnerschappen

• ENABEL (call werd op 22/10 afgesloten). Vereist wel een mede-indiener die een  
vestiging heeft in één van de 14 landen waarmee België bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking heeft (vooral Afrikaanse landen). Weblink.

• Business Partnership Facility: enterprises for SDG’s (doelgroep bedrijven, 
weliswaar in partnerschap). Weblink.

https://www.wehubit.be/sites/default/files/2020-09/Guidelines.pdf
https://www.kbs-frb.be/EnterprisesForSDGs


Business Partnership Facility

❑ Deze subsidie bestaat sinds 2019
❑ Focus: haalbare bedrijfsinitiatieven in het Zuiden met een 

sterke sociale impact (jobs, inkomen, milieu)
❑ De aanvrager is bij voorkeur een partnerschap met actoren 

uit de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, 
de academische wereld en/of de publieke sector. Het 
partnerschap bestaat uit minimaal één bedrijf.

❑ Situeert zich in één van de 52 landen van de Belgische 
Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)

❑ Subsidie van €50.000 tot €200.000, max 50% van de 
investering

❑ Kandidaatdossier indienen voor 11/2/2021



Doel?

Veerkrachtige infrastructuur
(inclusief internet voor iedereen)

Inclusieve en duurzame industrialisering

Innovatie



Ontwikkelingsproject (innovatieve vernieuwing)

VLAIO geeft innovatieve ontwikkelingsprojecten een duwtje in de rug 
met advies en financiële steun. Komen in aanmerking: 
❑ ondernemingen;

❑ non-profitorganisaties;

❑ publiekrechtelijke organisaties.

Financiering van 25% tot 50 % van de projectbegroting met minimum 
€25.000 tot maximaal €3.000.000.

Er kan permanent worden ingediend.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject


Ontwikkelingsproject (innovatieve vernieuwing)

Voorbeelden

❑ Een virtuele receptioniste voor contactloze, virusvrije verwelkoming (Bringme)

❑ Kantoor van oneindige duurzaamheid (Encon)

❑ Virtuele school voor kinderen die tijdelijk in het buitenland verblijven (D-Teach)

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject
https://www.vlaio.be/nl/ondernemersverhalen/hartelijk-welkom-de-virtuele-inkomhal-van-bringme
https://www.vlaio.be/nl/ondernemersverhalen/het-kantoor-van-oneindige-duurzaamheid
https://www.vlaio.be/nl/ondernemersverhalen/virtuele-school-houdt-kinderen-bij-de-les


Sofina Covid Solidarity Fund

Het doel van het fonds is om de digitale kloof voor de kinderen uit 
achtergestelde milieus te dichten. Weblink.

Financering: elk project ontvangt een minimumbedrag van €500.000.

Belangrijk: Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie zullen 
meerdere lokale besturen (en andere partners) moeten samenwerken om 
tot een voldoende grote impact te komen. 

Doorlopend tot 30-06-2022 via covidsolidarity@sofinagroup.com. 

https://app.subsidiemanager.be/admin/subsidies/78222f0c-706c-4b19-bcf9-cfb5a9042f02
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/2020_IT_Sofina-Covid-Solidarity-Fund?utm_source=newsletter
mailto:covidsolidarity@sofinagroup.com


Verkorte procedure AGION voor meer verse lucht in de 
klassen

• Verse lucht en een goede ventilatie verkleinen het besmettingsrisico 
op infectieziekten

• Structurele werken voor ventilatie kunnen gesubsidieerd worden via 
de verkorte procedure bij AGION

• Projecten tussen min €8.500 en max €125.000 excl. BTW

• Kan na ongeveer 4 maanden worden goedgekeurd

• Vragen over ventilatie melden via rf@agion.be. Op die manier kan het 
agentschap de concrete subsidiemogelijkheden bekijken. 

• Weblink

https://www.agion.be/verkorte-procedure-0


Doel?

Een duurzaam beheer en efficiënt gebruik van 
grondstoffen, verontreiniging tegengaan, 
voedselverspilling indijken en minder afval 
produceren via preventie en hergebruik



Verantwoorde productie en consumptie

Consumptie

• Voor landbouwers, maar ook plattelandsgemeenten –> Steun voor 
innovatieve projecten via PDPO IV (VlIf-steun, EIP, demonstratieprojecten, 
Leader); Flanders Food.

• Nieuwe oproep Platteland Plus in 2021 via de provincies -> 
plattelandsloketten in het oog houden

• Innovatieve projecten in de land- en tuinbouw (Oost-Vlaanderen). Thema
voor 2020 is ‘lokaal kopen en genieten’. Minimaal €2.500, max €25.000. 
Weblink

Productie

• Circulair Werk(t) (ESF): gericht op nieuwe circulaire diensten voor sociale
economiebedrijven, nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact. 
Oproep open tot 30/10.

https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/subsidies/subsidie-voor-innovatieve-projecten-in-de-land--en-tuinbouw.html


PIO (Programma Innovatieve overheidsopdrachten)

• Aankopen door de publieke sector die zich richten op het ontwikkelen en 
valideren van innovatieve oplossingen. 

• De koopkracht van de overheid strategisch inzetten voor innovatie.
• Jaarlijkse open oproep met twee indiendata + jaarlijkse thematische 

oproep vanaf 2020. Scope van de thematische oproep 2020: circulaire 
economie en energietransitie.

• Ondertussen meer dan 80 projecten, vaak digitaliseringsprojecten, maar 
ook sociale innovatie, energie, etc.

• Begeleiding door PIO-team en externe consultant
• Ook cofinanciering voor innovatieve projecten
• Voorbeeld: duurzaam gedragen straatlicht in Halle



PIO: Thematische oproep 2020

Voor de Vlaamse Regering zijn 'circulaire economie’ en ‘energietransitie’ prioritaire 
transversale thema’s die passen binnen het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-
2030

De projectoproep voor circulaire economie is gericht op minder gebruik van 
primaire hulpbronnen bij het voorzien in onze behoeften

De projectoproep voor de energietransitie is gericht op projecten die bijdragen tot 
één van volgende doelen:

❑een verhoging van de energie-efficiëntie,
❑meer hernieuwbare energie,
❑een meer flexibel energiesysteem,
❑tot een doordachte innovatiestrategie met betrekking tot energie.

Indiendatum: 15/12/2020

https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/oproep/thematische-oproep-2020
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaams-energie-en-klimaatplan-2021-2030


Resultaten van de bevraging

Wat is de top 3 van de SDG-
doelstellingen binnen uw bestuur ?



Doel?

Iedereen krijgt toegang tot moderne, betaalbare 
en duurzame energie. Energie moet efficiënter 
geproduceerd en gebruikt worden en in 
toenemende mate afkomstig zijn van 
hernieuwbare bronnen. 



Investeringssteun voor groene warmte en restwarmte

Doel van de steun is het stimuleren van investeringen in nieuwe groene 
warmte-installaties uit biomassa, zonneboilers of diepe geothermie, 
optimalisatie van de benutting van restwarmte of de warmtenetten. 

1. Maximaal € 1.000.000 per investeringsproject (65%) voor:
• installaties die groene warmte produceren.

2. Maximaal € 2.000.000 per investeringsproject (50%) voor:
• installaties die gebruik maken van groene warmte uit diepe geothermie;
• warmtenetten.

Deadline is 10 november en indienen kan via het Vlaams Energieagentschap

https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/professionelen/steunregeling/call-groene-warmte-restwarmte-en-biomethaan


Doel?

Armoedebestrijding gaat over de realisatie van 
grondrechten en richt zich op alle 
levensdomeinen. Hefbomen voor structurele 
armoedebestrijding zijn tewerkstelling, 
onderwijs, wonen, gezondheid en sociale 
zekerheid.



Fonds Celina Ramos

Doel van het fonds is de ondersteuning van projecten die kwetsbare mensen 
sterker wil maken zodat ze als volwaardiger burgers kunnen participeren aan 
de samenleving. Deze kwetsbaarheid treft verschillende domeinen van hun 
bestaat (huisvesting, werk, gezondheid, opleiding, vorming, cultuur, vrije tijd, 
vakantie enz.).

Financiering van €2.500 euro 

Enkel voor VZW’s (vb. sociale kruideniers)

Indienen tot 23 februari (2021)

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/293308?utm_source=newsletter


CERA

CERA ondersteunt VZW’s met een bedrag van €2.000 euro tot € 5.000 met als doel 
duurzame groei te realiseren en de belangrijkste noden van de maatschappij aan te 
pakken. 

Doorlopend in te dienen

Domeinen
❑Armoedebestrijding
❑Kunst en Cultuur
❑Land en Tuinbouw
❑Coöperatief ondernemen
❑Onderwijs en Jeugdwerk
❑Zorg in de samenleving

https://www.cera.coop/nl/particulieren/steun-aan-samenleving/domeinen


Armoede: COVID en aankomende calls

Verschillende Vlaamse en Federale subsidies (aan OCMW’s) om de 
gevolgen van COVID-19 aan te pakken. Een overzicht vindt u hier.

ESF en AMIF bereiden de nieuwe programmaperiode 2021-2027 voor. 

Vanaf verwachten we 2021 ook veel van Next Generation EU (€750 
miljard): 

1. Recovery and Resilience Facility (RRF) via nationale programma’s

2. React EU via EFRO en ESF

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/overzicht-coronasubsidies-voor-lokale-besturen


Doel?

Het gaat over het terugdringen van CO2-uitstoot, 
het voorzien van een klimaatrobuuste ruimtelijke 
ordening en maatregelen om wateroverlast, 
droogte en hittestress tegen te gaan.



Doel?

Deze doelstelling spreekt lokale besturen 
rechtstreeks aan op hun rol in de Agenda 2030 
en heeft dwarsverbanden met alle andere SDG’s

Actieterreinen zijn bijvoorbeeld:

1. verkeersveiligheid en openbaar vervoer

2. bescherming van cultureel erfgoed;

3. het terugdringen van stedelijke emissies van 
broeikasgassen en duurzaam afvalbeheer.



Duurzame steden en gemeenschappen 

Mobiliteit en fietsinfrastructuur inclusief nieuwe subsidie Hoppin (zie 
vorige Webinar over fietsinfrastructuur, via Steven Houbrechts)

mailto:steven.houbrechts@vandenbroele.be?subject=Opname%20Webinar%20Fietsinfrastructuur


OVAM: projecten zwerfvuil en sluikstorten (Mooimakers)

• Inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning

• Keuze uit:

• Vuilnisbakkenplan -> €7.000 tot max €30.000 (afhankelijk van de 
grootte van de gemeente)

• Thematische aanpak zwerfvuil of sluikstorten (plaats, doelgroep, 
fractie) -> max €25.000

• Eigen voorstel voor openbare netheid -> max €25.000

• Drie indienperiodes: 28/2 – 30/6 – 30/8

• Weblink

https://mooimakers.be/projecten-zwerfvuil-sluikstorten


Doel?

Deze doelstelling gaat over zowel fysiek als 
mentaal welzijn. Specifieke actieterreinen zijn 
kinder- en moedersterfte, drank- en druggebruik, 
psychische gezondheid, verkeersongevallen, 
luchtkwaliteit en sensibilisering over 
besmettelijke ziektes.

Thema’s

• Sport

• Gezondheidspreventie

• Eerstelijnszorg



Sofina Covid Solidarity Fund

Het doel van het fonds initiatieven te ondersteunen gericht op 
gezondheidspreventie en verbetering van de toegang tot eerstelijnszorg 
verbeteren. Het zal de inspanningen richten op gemeenschappen en regio’s 
voor wie of waar deze crisis sterke negatieve gevolgen heeft. 

Financering per project van minimum €500.000.

Belangrijk: Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie zullen 
meerdere lokale besturen (en andere partners) moeten samenwerken om 
tot een voldoende grote impact te komen. worden ingediend

Doorlopend tot 30-06-2022 via covidsolidarity@sofinagroup.com. 

https://www.sofinagroup.com/about-sofina/sofina-covid-solidarity-fund/
mailto:covidsolidarity@sofinagroup.com


Award - Mentale gezondheid in de eerste lijn

Het doel van de subsidie is om een vernieuwende praktijken in de eerste lijnzorg te 
voorzien van een financiële impuls. Het betreft competenties inzake: 

1. geestelijke gezondheid bij zorgprofessionals verhogen, en/of; 
2. de onderlinge samenwerking versterken tussen de geestelijke gezondheidszorg en andere 

actoren van de eerste lijn

In aanmerking komen alle gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn, zoals 
eerstelijnszones, buurtcomités, mantelzorgorganisaties, thuisverplegingsdiensten, lokale 
dienstencentra, CAW’s, eerstelijnspsychologen, …

Een financiële steun van €10.000

Indienen kan tot 10 december 2020

via de Koning Boudewijn Stichting

https://www.eerstelijnszone.be/award-mentale-gezondheid-in-de-eerste-lijn


Ziet u door de bomen het bos niet meer?

Bepaal uw prioriteiten: kwaliteit > kwantiteit

Durf samen te werken!

Hulp nodig? IDEA Consult begeleidt u!

Een handig overzicht? De subsidiemanager telt intussen +350 subsidies

Vergeet de valorisatie niet van uw gesubsidieerde projecten!



SDG-Voice



SDG Voice 2020
Harelbeke 



SDG Voice



Harelbeke en de SDGs

• 2017-2019: 

Voorbereiding strategisch meerjarenplan 2020-2025   
-> Pilootbestuur VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten)

• 2018: Omgevingsanalyse met SDGs als beleidskader

• 2019: Beleidsplan op basis van SDGs

• Doorlopend: communicatie naar de burger over de SDGs

 Eind 2019: Verkiezing strafste SDG-gemeente



SDG Voice: actieplan 2020  

SDGs in elke woonkamer  SDGs in het straatbeeld

SDG’s in scholen en bedrijven SDGs op evenementen

Voorbeeldfunctie voor andere steden, gemeenten en partnerorganisaties



Meer weten?
• Harelbeke en de SDGs: 

https://www.harelbeke.be/sdgs

• SDG Voice en website FIDO:  https://sdgs.be/

https://www.harelbeke.be/sdgs
https://sdgs.be/


Uw Vragen



Feedback



Poll

• Wat vond u van dit webinar?



Contactgegevens

•Demo boeken en andere vragen over de 
subsidiemanager: info@subsidiemanager.be

• Specifieke vragen over deze subsidies en begeleiding 
bij aanvragen: subsidies@ideaconsult.be

mailto:info@subsidiemanager.be
mailto:subsidies@ideaconsult.be


Hou onze website in het oog voor 
subsidienieuws en de aankondiging van ons 
volgend webinar begin december

www.subsidiemanager.be


