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VOORWOORD
GEDEPUTEERDE
In 2015 lanceerden de wereldleiders op

mooi kader op om alle inspanningen te

de VN-top in New York de Duurzame

stroomlijnen. Zo kunnen we de toekomst

Ontwikkelingsdoelstellingen of

lokaal vorm geven, terwijl we in een

Sustainable Development Goals (SDG’s).

universele context werken.

Die doelstellingen kunnen als opvolgers
van de Millenniumdoelstellingen de test

Het is geen toeval dat de campagne ‘Word

van duurzame upgrade in velerlei opzicht

Wereldburger’ van de provincie West-

doorstaan. Consultatie van heel wat

Vlaanderen ongeveer tegelijkertijd met de

stakeholders, academici, het middenveld

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

en overheden op elk niveau zorgde voor

van start ging. De wereld verandert

een grote gedragenheid. Het samenkomen

en wij evolueren mee. De campagne

van de internationale ontwikkelings- en

roept iedereen op om zijn of haar

klimaatagenda maakt het mogelijk om

verantwoordelijkheid te nemen om van

problemen, waarmee we wereldwijd

de wereld een betere en meer solidaire

worden geconfronteerd, geïntegreerd aan

plek te maken: van gemeentebesturen,

te pakken.

over burgers, scholen, bedrijven tot
middenveldorganisaties. Het is onze hoop

Overheden op elk niveau nemen

en overtuiging dat de tentoonstelling

hun verantwoordelijkheid op om de

‘Under Construction’ daartoe zal

doelstellingen te bereiken. Zo ook de

bijdragen.

Provincie, die als regiobestuur een ideale
draaischijf is om het lokale en globale
verhaal te verbinden. Door lokaal te
werken aan de realisatie van de SDG’s
bouwen we mee aan universele doelen.

Jean de Bethune
Gedeputeerde voor Noord-Zuid-beleid
Provincie West-Vlaanderen

De Provincie, die al een tijdlang
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duurzaamheid hoog in het vaandel voert,
ambieert om de SDG’s de komende jaren
te vertalen in het provinciale beleid. De
5 P’s - People, Planet, Prosperity, Peace,
Partnership - en de zoektocht naar een
evenwicht tussen deze 5 P’s, leveren een

5

INTRODUCTIE

17 doelstellingen
Agenda 2030 bevat 17 concrete doelstellingen - en 169 subdoelen - om een meer
duurzame wereld te bereiken in 2030. Het is de verantwoordelijkheid van alle landen

WAT ZIJN DE SDG’S, WAT IS DUURZAAMHEID?

over de hele wereld om deze 17 doelstellingen te behalen.

Duurzame ontwikkeling: genoeg voor altijd en iedereen
Duurzame ontwikkeling vervult de wereldwijde menselijke behoeften van dit moment,
zonder de toekomst in gevaar te brengen van al wie na ons komt. Kortom ‘genoeg, voor
altijd, en voor iedereen’: wat we nu doen, bepaalt hoe later eruit zal zien, en wat we hier
doen, beïnvloedt elders.
Duurzame ontwikkeling is pas mogelijk als er sprake is van een harmonieuze relatie tussen
mensen, maar ook tussen mens en planeet. We kunnen niet zorgen voor elkaar als we
de planeet verwaarlozen. En zorg dragen voor de planeet maar ondertussen de mensen
vergeten die erop leven, heeft ook geen zin.

Agenda 2030 - de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
1 Agenda
De Verenigde Naties schoven eind 2015 Agenda 2030 als nieuw ‘wereldplan’ naar voren.
In dat plan komen de ontwikkelings- en klimaatagenda’s samen. Het is een handvat om
de komende jaren van de planeet een gezondere, rechtvaardigere en vreedzamere plek
te maken.

Duurzame ontwikkeling steunt op 5 pijlers: Planet,

PEOPLE

Armoede en honger in al zijn
vormen uitroeien en
waardigheid en gelijkheid
garanderen

People, Prosperity, Peace and Partnership; de

Agenda 2030 omvat alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable
Development Goals. De Sustainable Development Goals zijn de opvolgers van de
Millenniumdoelstellingen (MDG’s). De SDG’s zijn een stuk ambitieuzer dan hun
voorgangers, zowel wat betreft het perspectief van waaruit ze geschreven zijn, als qua
scoop en aantal doelstellingen.
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5 P’s

MDG’s

SDG’s

Milleniumdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

8 doelstellingen

17 doelstellingen

Doel: Armoede bestrijden

Doel: duurzame ontwikkeling

Focus op het Zuiden

Globale aanpak

2000-2015

2015-2030

zogenaamde 5 P’s. Duurzame ontwikkeling
streeft naar een evenwicht tussen de 5 P’s.
Zo’n evenwicht maakt een menswaardig
leven mogelijk voor mensen hier en elders,
nu en later op een gezonde planeet.

PLANET

De natuurlijke hulpbronnen
van de planeet en het
klimaat beschermen
voor toekomstige
generaties

Duurzame
ontwikkeling

PROSPERITY

Een welvarend en zinvol
bestaan garanderen in
harmonie met de natuur

• PLANET: draag goed zorg voor de planeet
zodat volgende generaties ook van de
natuur kunnen genieten.
• PEOPLE: alle mensen verdienen een goed en
aangenaam leven.
• PROSPERITY: een goed draaiende economie is

PARTNERSHIP

De agenda in praktijk
brengen via een stevig
globaal partnerschap

PEACE

Vredevolle, rechtvaardige en
inclusieve gemeenschappen
bevorderen

belangrijk voor een hoge levenskwaliteit.
• PARTNERSHIP: samenwerken is de sleutel om
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.
• PEACE: een goed evenwicht bekomen tussen Planet, People en Prosperity is alleen
mogelijk als er vrede is.
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Gedeelde verantwoordelijkheid
Elke inwoner van de wereld is - zichtbaar of onzichtbaar en gewild of ongewild - met de
andere inwoners verbonden. We leven in een eengemaakte wereld. Als het misloopt in
de wereld, dan voelen we dat allemaal. Maar ook het positieve verspreidt zich snel: nooit
eerder ‘migreerden’ ideeën, mensen, goederen en kapitaal zo makkelijk.
We dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de plek waarin we leven.
Iedereen moet haar of zijn verantwoordelijkheid opnemen om de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken: overheden op elk niveau, maar ook het
middenveld, visionaire burgers, bedrijven…

WAAROM EEN TENTOONSTELLING?
De MillenniumTENTentoonstelling, resultaat van een samenwerking binnen het WestVlaams ngo-overleg, was de laatste jaren een eyecatcher tijdens mondiale activiteiten
binnen West-Vlaanderen. Het was een ideale insteek om de Millenniumdoelstellingen
(MDG’s) bij een breed publiek bekend te maken. In 2015 volgden de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) de millenniumdoelstellingen op. Een opvolger van
de MillenniumTENtoonstelling was dus nodig. De tentoonstelling Under Construction is
die opvolger.
Alle overheden zullen hun bijdrage moeten leveren om de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken, ook het provinciaal bestuur. In het beleid, maar
ook in de voorlichting van de burgers. De Provincie liet deze tentoonstelling ontwikkelen
(door ontwerpbureau Urbanize) om de bevolking op een laagdrempelige manier te
informeren en te sensibiliseren rond het belang van duurzaamheid en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bereiken is een gedeelde
verantwoordelijkheid. Overheden zullen de bakens niet alleen kunnen verzetten,
samenwerken met middenveld, ondernemers en burgers is nodig. Want onbekend
maakt onbemind. De campagne Word Wereldburger van Wereldhuis West-Vlaanderen
zet mensen aan tot actie en roept op om verantwoordelijkheid te nemen om samen
werk te maken van een betere, meer duurzame en solidaire wereld. De tentoonstelling
Under Construction past hier perfect in.
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IDEEËN ACHTER
DE TENTOONSTELLING
De Provincie West-Vlaanderen was de opdrachtgever voor deze tentoonstelling. Pieter
Dauwe en Joachim Van Durme (beiden van Urbanize) en Simon Dessauvage stonden in
voor het ontwerp, de ontwikkeling en de uitwerking van deze eerste versie.
Zij bedachten het concept van een ‘reizende’ expositie, die overal ter wereld kan
gereproduceerd worden, gebruikmakend van lokale materialen en voorzieningen. Het
resultaat is een unieke tentoonstelling met heel eigen identiteit.

BOUWEN AAN DE TOEKOMST

UNIVERSEEL EN DUPLICEERBAAR
De SDG’s zijn een universele agenda. Onbekend maakt onbemind, dus zal de hele wereld
moeten kennismaken met Agenda 2030. Daarom kun je de tentoonstelling vrij kopiëren
en aanpassen aan een lokale context. Zowel de ontwerpen van de stelling als de grafiek
op de zeildoeken stellen we digitaal ter beschikking. Niet alles is voor iedereen even

Eén van de vereisten voor de tentoonstelling was dat ze overal ter wereld moest kunnen

relevant, maar wat bruikbaar is mag je gebruiken. Wat je niet vindt op de website, zal je

gereproduceerd worden, ook in het Zuiden. Architectuur wordt in het Zuiden vaak

zelf moeten ontwikkelen.

gekenmerkt door zeer eenvoudige maar weldoordachte constructies. Men maakt

Wie de tentoonstelling volledig wil namaken met allemaal nieuwe materialen betaalt

gebruik van lokale materialen en ambachten. Scholen, huizen en andere gebouwen

ongeveer 8.000 euro. Maar het ontwerp is zo gekozen dat je het zo duur of goedkoop

realiseren is een teken van vooruitgang, bouwen aan de toekomst en positivisme.

kunt maken als je zelf wilt. Wie veel geld heeft en weinig tijd, kan veel kopen en weinig

Laat dat nu juist zijn wat deze expositie moet uitstralen. Om deze constructies neer

zelf maken. Wie daarentegen veel tijd heeft en veel minder geld, kan met goedkopere

te zetten is er vrijwel altijd een steiger of stelling vereist. Steigers zijn een symbool

materialen werken, zelf doeken schilderen i.p.v. ze te laten bedrukken…

voor vooruitgang, ze zijn herkenbaar en vrijwel overal te verkrijgen, weliswaar

Alle info voor het ontwerp vind je op www.west-vlaanderen.be/underconstruction.

in verschillende uitvoeringen. Steigers staan voor verandering, verbetering en

We vragen maar één tegenprestatie: een foto van hoe je met ‘Under Construction’ aan

samenwerking, net zoals de Sustainable Development Goals.

de slag gaat.

HET GEHEEL IS BELANGRIJKER DAN DE DELEN
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en 169 subdoelstellingen die moeten gehaald
worden… Er zijn makkelijker zaken om van buiten te leren dan ‘Agenda 2030’. Het is
ook niet de bedoeling dat iedereen de Ontwikkelingsdoelstellingen uit het hoofd kan
opdreunen. Veel belangrijker is dat iedereen beseft dat echt duurzame initiatieven met
alle P’s rekening moeten houden. En dat is wat de tentoonstelling wil meegeven.
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2 CONCRETE THEMA’S
We kozen ervoor om niet bij elke doelstelling een voorbeeld te zoeken, maar om twee
thema’s meer in detail toe te lichten: energie en voedsel. Eten en energie gaan uiteraard
over de planeet, maar ook over winst maken, over samenleven én over zorg voor de
mensen. Kortom de zoektocht naar een leefbaar evenwicht tussen People, Planet,
Participation, Prosperity en Peace.
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AAN DE SLAG MET
DE TENTOONSTELLING
De tentoonstelling kan ontleend worden bij de provincie West-Vlaanderen of kan
gekopieerd worden via de materialen die te vinden zijn op www.west-vlaanderen.be/
underconstruction. Een tentoonstelling is ook maar een tentoonstelling. Er zitten al
een aantal actieve werkvormen in. Maar je zal meer uit de tentoonstelling halen als je
er zelf wat animo rond creëert. In dit hoofdstuk bepreken we een aantal mogelijkheden
daartoe.

THE PROOF OF THE PUDDING IS IN THE EATING

FOTOWEDSTRIJD

De liefde van de man (en vrouw) gaat door de maag. Deze wijsheid trekken we

Organiseer een fotowedstrijd. De Noord-Zuidraad van Kortrijk nodigde bijvoorbeeld op

graag door naar de tentoonstelling. Je trekt altijd volk aan met lekker eten. Bied

de Sinksenfeesten de voorbijgangers uit om hun meest prioritaire SDG uit te kiezen

de voorbijgangers bij de banners rond ‘voeding’ fair trade en lokale duurzame

en er mee op de foto te gaan. Alle foto’s werden op de Facebookpagina van de Noord-

proevertjes aan. Niet alleen zijn ze lekker, ze vormen ook een perfecte illustratie bij de

Zuidraad gepost. Wie de meeste likes verzamelde met zijn foto kon een leuke prijs

tentoonstelling. En deel ook de receptenkaarten uit die bij de tentoonstelling horen.

winnen.
Op deze manier hou je de aandacht van de mensen langer vast en bereik je passanten,
niet enkel in het echt, maar ook in een digitale omgeving.

FLYEREN 2.0
Flyeren is niet meteen het meest duurzame idee. Maar àls het voor de goede zaak is,
en àls hetgeen je uitdeelt bijzonder interessant is, en àls je ondertussen nog eens een
praatje maakt, mag het voor één uitzonderlijke keer wel.
Spreek de voorbijgangers aan en geef hen de folder ‘The Lazy Person’s Guide to saving
the world’. Wie wil nu niet de wereld veranderen zonder er al te veel inspanningen voor
te moeten
doen?
aantal kleine
haalbare
aanpassingen
onze dagelijkse
Rond
de Een
zitelementen
willen
we de couch
potatoes in
aanspreken
met gewoontes

laagdrempelige
bijdragen
aangroot
de SDG’s.
Zelfs
vanuitEen
je zetel
kan jeover wat
kunnen, zeer
indien
iedereen ze toepast,
al een
verschil
maken.
gesprekje
werken aan een betere wereld! -Wie had dat gedacht? En als we dan
toch hun aandacht hebben, vertellen we ze ook over level 2 en 3.

je zelf kunt doen is een ideale opener om mensen naar de tentoonstelling te leiden.
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End extreme poverty. Fight inequality and injustice. Fix climate

TWISTERTOERNOOI
Organiseer een Twistertoernooi. Een klein beetje competitie werkt altijd. Als je je op
kinderen richt, sla je misschien wel twee vliegen in een klap. De kinderen kan je kort
uitleggen waarom we deze Twister spelen. En als je de kinderen verzamelt voor een
toernooitje, dan heb je ondertussen ook de ouders in de tentoonstelling. Terwijl hun
kroost aan het spelen is, kunnen zij rustig de tijd nemen om al het andere moois te
bekijken. Me-time…

ZOEK DE LINK
Ook met kinderen uit de lagere school kun je aan de slag met de SDG’s.
Op www.west-vlaanderen.be/wereldhuis vind je een leuke opdracht, speciaal voor
kinderen. De 17 SDG’s werden vertaald in speelse cartoons. Bij welke foto horen de
cartoons?

7
Betaalbare en
duurzame energie
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INTERACTIEVE ELEMENTEN
Hier vind je enkele interactieve elementen die ook zonder extra begeleiding kunnen
werken.
Zitelementen

Zitelementen

Door enkele zeilen te spannen tussen 2 dwarsliggers van de stelling, ontstonden ruime
zetels. Het publiek kan er in uitrusten of er een informatiefolder in lezen. Deze folders
vind je in een houder aan de zijkant van de zetels.
Twisterspel
De kinderen leren de 5 P’s op een speelse manier aan. Een draaiend rad en een speelmat
zijn een leuke manier om hen te laten kennismaken met deze begrippen.
Quizvragen
Enkele korte quizvragen kunnen interesse wekken bij het publiek. We gebruikten
hiervoor één wand van de tentoonstelling. De quizvragen werden gedrukt op lapjes zeil
en ook aan een groter zeil genaaid. Onder elke quizvraag vind je het juiste antwoord.
Selfie-spiegel

Twisterspel

Roosters

Zorg voor een leuk fotomoment in de tentoonstelling. De voorziene spiegel
nodigt de bezoekers uit om een selfie te nemen. Die selfie kunnen ze delen op hun
sociale netwerken, bijvoorbeeld met de hashtag #globalgoals. Zo schrijf je met je

Ga protesteren bij de
mijn. (vakje zeven)

tentoonstelling ook meteen mee in een internationaal verhaal.
T

RK
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R

V
DK N
WA
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DE

HO

2030, DOELSTELLINGEN BEHAALD!

2030, DOELSTELLINGEN BEHAALD!

Enkele aan de stelling aangebrachte roosters kun je heel gemakkelijk personaliseren.
Iedereen kan zijn eigen ideeën, organisaties, oproepen, activiteiten … bekendmaken
of lanceren. Op deze manier hou je de expositie persoonlijk, divers, actueel en relevant

FABRIEK

DE

Roosters

FA
B

binnen elke context.

RIE

K

Ganzenbord

START
Quizvragen

Iedereen houdt van spelletjes. We turnden een eenvoudige tafel om tot een spelbord.
(Ga naar vakje
achtentwintig)

Zonder extra materiaal - pionnen vinden de mensen wel en hun smartphone bevat

DE MIJN

Ganzenbord

hoogstwaarschijnlijk een dobbelsteen - kunnen ze het hobbelig parcours afleggen naar
een evenwicht tussen de 5 P’s.
Krijtborden
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De SDG’s halen is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, middenveld,
ondernemers en individuele burgers. Nodig bezoekers uit om hun eigen tips rond een
duurzaam leven met elkaar te delen. Geef bezoekers ook de kans om input te geven. Het
creëert betrokkenheid bij de tentoonstelling en bij het verhaal van de SDG’s.

Selfie-spiegel

Krijtborden
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BOUW JE EIGEN
TENTOONSTELLING

Bezoekers kunnen er in en rond wandelen. Maak je bogen en doorgangen zeker wijd en
hoog genoeg om een vlotte doorgang mogelijk te maken.

Kubussen

Belangrijk bij het ontwerp was dat de tentoonstelling nagebouwd kon worden. Je kan
kiezen voor een exacte replica, maar het ontwerp is zo opgevat dat het aangepast
kan worden naar context, aanwezigheid van materialen of fondsen, de doelgroep,
gelegenheid,… In dit hoofdstuk gaan we dieper in op een aantal aandachtspunten.

Je hebt steigers in verschillende formaten en materialen, van licht metaal tot
bamboestokken. Maar kenmerkend voor iedere stelling is de terugkerende manier van
bouwen, met gebruik van kubussen.

Klein, groot, bamboe, hout,...

DE STEIGER

Bouw je eigen steigeropstelling afhankelijk van je budget en beschikbaarheid. Een grote

De steiger is de basis van deze expositie. De lichte, maar sterke structuur laat toe er

stelling wandelen, erop zitten of ze beklimmen.

grafiek en extra’s op aan te brengen. Je kunt flexibel en modulair werken en monteren

Maar ook een kleinere opstelling is zeker goed genoeg om bezoekers te informeren

en demonteren is eenvoudig. Je vindt gemakkelijk vervangstukken en ook na een tijd

over de SDG’s. Natuurlijk zal je de grootte van de opstelling ook laten afhangen van de

behoudt de stelling nog haar oorspronkelijke waarde.

hoeveelheid informatie die je wilt tonen.

De steiger is niet alleen de basis maar ook het centrum van deze expositie.

Laat je inspireren door de verschillende onderdelen van de steiger om tot interessante

opstelling werkt uitstekend als eyecatcher, mensen kunnen door en misschien wel op de

resultaten te bekomen.

LOKALE INITIATIEVEN

WAT GA
GA JIJ
JIJ DOEN?
DOEN?
WAT
MIJN KEUKEN DRAAIT ROND VLEES
MIJN KEUKEN DRAAIT ROND VLEES
V VIS EN VLEES VERMINDEREN
EN VLEES VERMINDEREN
VL VIS
LOKAAL
LE LOKAAL
ECOLOGISCH
E ECOLOGISCH
EERLIJKE HANDEL
HANDEL
ONDEN
ES EERLIJKE
SEIZOENSGEB
S SEIZOENSGEBONDEN

AAN HET DROMEN
VAN EEN BETERE WERELD

DELEN, NIET GEWOON LEUK VINDEN!
DELEN, NIET GEWO

LEUK VINDE
ZIE JE INTERESSANTE POSTSON
OP SOCIALE MEDIA N!
OVER
N OF KLIMAATVERANDERING?
ZIE JEVROUWE
INTERESSNRECHTE
ANTE POSTS
SOCIALE MEDIA
DEEL
EN ZO ZIEN OOK JOUWOPVRIENDEN
OVERZE,
VROUWE
DIT.
NRECHTEN OF KLIMAATVERANDE
RING?
DEEL ZE, EN ZO ZIEN OOK JOUW VRIENDEN
DIT.

WAT GA
GA JIJ
JIJ DOEN?
DOEN?
WAT
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IK WIL EITJES N
KIPPE
EIGENES
ONZEEITJ
IKVANWIL
N
VAN ONZE EIGEN KIPPE

MIJN PAPA MOET ZONNEPANELEN OP ONS
DAK LEGGEN
PAPA MOET ZONNEPANELEN OP ONS DAK
LEGGEN

EN
THUISBATTERIJEN KOPEN
MIJN
EN THUISBATTERIJEN KOPEN
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Veiligheid

Grafische tips

Denk altijd eerst aan de veiligheid van de bezoekers. De structuur moet sterk genoeg

Enkele algemene grafische tips:

zijn. Indien nodig laat je de structuur testen door professionelen. Een grote structuur

- Zorg er voor dat de tekst voldoende leesbaar is; o.a. door een goede lettergrootte.

kan veel wind vangen en moet misschien zelfs wel in de grond verankerd worden of

- Zorg er voor dat je de tekst niet te hoog of te laag wordt geplaatst.

belast worden met extra gewicht (bijv. zandzakjes) om ongelukken te vermijden.

- Let erop dat er voldoende contrast is tussen de kleur van je tekst en de

Vermijd ook puntige elementen aan de stelling.

DE ZEILEN
Eenmaal de structuur is opgebouwd, kun je tekst en foto’s aanbrengen. Het idee om de
inhoud grafisch weer te geven, is geïnspireerd op de reclamespandoeken die je meestal
op stellingen ziet. De rechthoekige structuur en de ronde steigerpalen zijn ideaal om
eender welke media aan te bevestigen.
Laat je inspireren door de mogelijkheden die lokaal beschikbaar zijn. Een drukatelier
heeft verschillende materialen beschikbaar, maar misschien kun je ook wel een lokale
ambacht gebruiken.

Verschillende dragers
Je kunt kiezen uit verschillende soorten textiel om tekst en foto’s op weer te geven.
Op een synthetische stof kun je gemakkelijk digitaal printen. Er bestaat zelfs speciaal
geperforeerde stof die ideaal is voor stellingen, omdat ze de wind gemakkelijk doorlaat.
De gedrukte banners kun je voorzien van oogjes. Met behulp van haakjes en elastieken
of snelbinders bevestig je die dan heel gemakkelijk aan de steiger.

achtergrondkleur van het materiaal.
Maak je graag gebruik van de banners zoals die voor de Provincie West-Vlaanderen zijn
ontworpen? Surf dan naar www.west-vlaanderen.be/underconstruction. Vergeet niet
om ons, als kleine tegenprestatie, een foto van je tentoonstelling door te mailen.
De Verenigde Naties stellen de logo’s van de SDG’s vrij ter beschikking. Er zijn wel een
aantal spelregels die je moet volgen als je de logo’s wilt gebruiken. Een handleiding voor
het gebruik van de SDG logo’s vind je via deze link:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/09/UNGuidelines-for-Use-of-SDG-logo-and-17-icons.September-2016.pdf

INTERACTIEVE ELEMENTEN
Een tentoonstelling met alleen maar tekst is wat saai. Probeer daarom enkele
eyecatchers aan je tentoonstelling toe te voegen, zodat de bezoekers de tentoonstelling
op een interactieve manier kunnen beleven. Focus niet alleen op de allerkleinsten, maar
ga uit van een breed publiek.

Een plaat van hout, plastiek of metaal is gemakkelijk beschilderbaar of je kunt er (laten)
op printen met zeefdruk. Een andere mogelijkheid zijn geplotte vinylstickers. Maar even
goed kun je schilderen op doek of teksten naaien of borduren. Zelfs schilderen op papier
is mogelijk.

Inhoudelijke tips
De SDG’s zijn erg breed. Je kan er alle kanten mee uit. Zorg dat je weet waar je naar toe
wil, wat je je publiek wil vertellen. Wij kozen voor nadruk op de 5 P’s en de verschillende
niveaus -internationaal, lokaal, individueel- waarop aan het behalen van de SDG’s
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moet worden gewerkt. Om dat te illustreren kozen we er niet voor om een voorbeeld te
vinden van alle SDG’s. We kozen voor twee thema’s waar de provincie sterk op inzet en
waarmee we de link tussen de verschillende P’s en doelstellingen konden illustreren.
Vertrek ook van wat lokaal aanspreekt, dat maakt het interessanter voor het publiek.

21

NOG MEER INSPIRATIE
CIFAL FLANDERS

EEN WERELDS GPS-SPEL VAN IEDEREEN
MONDIAAL
Ieder team krijgt een gps-toestel in handen en stapt in de rol van een wereldburger.
Groepjes nemen het tegen mekaar op met vragen en opdrachten op verschillende

CIFAL Flanders is het Vlaams trainingscentrum van de VN. Het moet burgers, publieke

locaties in de stad. In een wirwar van straatjes ontdek je de stad op een andere manier.

sector en private partners samenbrengen rond duurzame ontwikkeling.

Een unieke city-game waarin je op een speelse wijze kennis maakt met de SDG’s.

Het trainings- en vormingsaanbod over de SDG’s voor overheden, organisaties en

Een echte aanrader als teambuilding, op een vrijgezellenfeest, met je vereniging of

individuele geïnteresseerden is bijzonder uitgebreid. Op de website vind je verschillende

gewoon met een groep vrienden.

demo’s, fora, tools, filmpjes, presentaties en e-learning kits.

Het GPS-stadsspel gaat door in de stadscentra van Kortrijk of Oostende. Dit spel duurt

Meer info: www.cifal-flanders.org

maximaal 2,5 uur. Min 8 – max 30 deelnemers - 50 euro per groep

PERSPECTIVE 2030

Meer info: www.iedereenmondiaal.be

Het nieuwe samenwerkingsverband Perspective 2030 houdt de regering in België

AANBEVOLEN DOOR HET DOCUMENTATIECENTRUM

aan haar engagement rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Verschillende

Het documentatiecentrum maakte hieronder een selectie van interessante boeken,

organisaties slaan daarvoor de handen in mekaar: van milieubewegingen tot

films, handboeken enz. over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Je kunt al dit

vrouwenbewegingen, van armoedeorganisaties tot Noord-Zuidorganisaties. Ze vragen

materiaal gratis ontlenen in het documentatiecentrum.

o.m. om de ‘Agenda 2030’ op te nemen in de Belgische wetgeving en begroting, een

Meer info: doc@west-vlaanderen.be en wereldhuis.bibliotheek.be.

controlemechanisme op te richten en voldoende middelen te voorzien.
Meer info: www.11.be

VVSG
VVSG lanceerde een engagementsverklaring voor steden en gemeenten. Lokale
besturen tonen met een handtekening onder deze verklaring politiek engagement
om mee hun schouders te zetten onder de lokale vertaling van de 17 Duurzame

de brochure en een infofiche door de VN, de officiële tekst van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (VN); Eén jaar SDG’s: een stand van zaken (11.11.11);
Getting started with the Sustainable Development Goals (VN); Flemish Youth 4 Global
Goals (Vlaamse Jeugdraad).
• Ontgroei: een vocabulaire voor ‘degrowth’ in een nieuw tijdperk, Giacomo D’Alisa -

Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

boek | 2016

VVSG startte een piloottraject met een aantal gemeenten om de SDG’s op een coherente

Hoe maken we werk van een andere economie die streeft naar ‘beter’ in plaats van

manier te vertalen in de lokale beleidsplannen. Ook de publicaties ‘Lokale schouders

naar ‘steeds meer en sneller’? Hoe kunnen we dus ontgroeien? Het lijkt de enige weg

voor mondiale uitdagingen’ en ‘Leidraad voor lokale besturen’ bieden hiervoor de nodige

naar een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame wereld.

ondersteuning.
De VVSG ontwikkelde ook een aantal spelmethodieken om bestuursleden, ambtenaren,

• Duurzame ontwikkeling en globalisering: toekomstgerichte bedrijfsstrategie,
Martin Oyevaarz - boek | 2013

adviesraden en anderen interactief te begeleiden in een analyse van hoe de eigen

Behandelt nieuwe strategieën, zoals ‘cradle-to-cradle’, ‘bottom of the pyramid’ en de

gemeente bijdraagt en kan bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

blauwe-oceaanstrategie, de rol van de overheid, menselijk gedrag, mondialisering,

Meer info over dit en ander aanbod: www.vvsg.be/internationaal

milieu en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

WWW.SDGS.BE
Maak jouw SDG-initiatief kenbaar van Het Federaal Instituut voor Duurzame
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• Infobundel SDG’s (samengesteld door het documentatiecentrum): pakket met

Ontwikkeling verzamelt op www.sdgs.be alle mogelijke initiatieven rond SDG’s.
Registreer nu ook jouw organisatie en laat iedereen weten wat je doet.
Laat je inspireren door het overzicht van de SDG-initiatieven in België. Maak ook kennis
met de SDG-voices (o.m. Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, Colruyt Group, GoodPlanet en
Stad Gent).
Meer info: www.sdgs.be

• Voices of Transition, Nils Aguilar & Elischa Kaminer - dvd | 2014
Deze film stelt een nieuwe manier van leven voor: één die eerlijk, milieuvriendelijk en
solidair is.
• Het wereldklimaatakkoord, Willem Vermeend & Jan Willem Timmer - boek | 2016
Op weg naar een nieuwe wereldeconomie: de opmars van groene economie en
duurzaam ondernemen.
• De circulaire economie: waarom productie, consumptie en groei fundamenteel
anders moeten, Socrates Schouten - boek | 2016
• Severn: the voice of our children, Jean-Paul Jaud - dvd | 2010
In de meest geïndustrialiseerde en vervuilde regio’s ter wereld proberen burgers lokale
oplossingen te vinden voor een globale uitdaging.
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PARTNERS
De hieronder vermelde partners werkten mee aan de uitwerking van de tentoonstelling
‘Under Construction’.

WERELDHUIS WEST-VLAANDEREN
Het provinciebestuur West-Vlaanderen steunt al heel lang projecten in het

URBANIZE

Zuiden. Tegelijk ondersteunt het initiatieven voor een groter draagvlak voor

Urbanize is een creatieve en multidisciplinaire studio uit Gent. De studio focust op

Uithangbord van het Wereldhuis is de campagne ‘Word Wereldburger’. Onder deze

onderzoek en ontwerp van producten en projecten met een verhaal. Urbanize laat zich

noemer komen veel initiatieven samen. Het Wereldhuis benadrukt - in het bijzonder

inspireren door alledaagse situaties en de omringende wereld.

met de campagne - dat we samen op dezelfde aarde leven. Iedereen, veraf en dichtbij,

Eerdere Urbanize-projecten zijn de nieuwe plek van USE-IT (een no-nonsense ‘tourist

nu en in de toekomst, moet op die wereld menswaardig kunnen leven. En daarvoor moet

information office’ voor jongeren), en het ontwerp van belevingsmeubelen voor de

iedereen verantwoordelijkheid nemen: oud, jong, scholen, ondernemers, organisaties…

jongere bezoekers van kenniscentrum ARhus in Roeselare (in samenwerking met Sep

Het Wereldhuis trekt resoluut de kaart van wereldburgerschap. Het organiseert

Verboom).

educatieve en sensibiliserende activiteiten, geeft info op maat, brengt organisaties en

Samen met Simon Dessauvage werkte Urbanize voor Under Construction nauw samen

mensen samen, ondersteunt initiatieven…

met het team van Wereldhuis West-Vlaanderen.

Meer info: www.west-vlaanderen.be/wereldhuis

ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen.

Meer info: hello@urbanize.eu of www.urbanize.eu

UNRIC
Het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) in Brussel heeft als
opdracht Europeanen te informeren en betrekken bij het werk van de Verenigde Naties.
Binnen West-Europa verspreidt UNRIC in 13 talen informatie en documentatie over
de VN, zet het gezamenlijke projecten op met belangrijke partners zoals ministeries,
media, NGOs, onderwijsinstellingen en plaatselijke autoriteiten en vormt UNRIC
tenslotte het verbindingsbureau met de instellingen van de Europese Unie voor alle
informatieactiviteiten. UNRIC is een onderdeel van het Departement Publieksinformatie
(DPI) van het VN Secretariaat.
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De Benelux-desk van UNRIC is onder andere verantwoordelijk voor de verspreiding van
de informatie rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de Beneluxlanden. Dit
gaat van vertalingen van logo’s, iconen en de officiële resolutie naar het Nederlands,
maar ook het zo wijd mogelijk verspreiden van deze informatie. Dit gebeurt niet alleen
via de website www.unric.org/nl , maar ook door een nauwe samenwerking met tal van
partners in de Benelux.
Meer weten? benelux@unric.org
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VEEL SUCCES, DE VN
Het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) is trots dat het
een rol speelt in het verhogen van het bewustzijn van de 2030 Agenda, om zo het
vermogen te versterken van alle partners om de doelstellingen te implementeren.
Daarom zijn we ook verheugd dat de provincie West-Vlaanderen, samen met haar
partners, via deze tentoonstelling werk maakt van de promotie van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze tentoonstelling draagt zonder twijfel bij tot de
bewustmaking rond de 2030 Agenda, en spoort de bezoekers aan om zelf actie
te ondernemen en een betere wereld te creëren, als individu, binnen zijn of haar
gemeenschap en als onderdeel van deze planeet.
Maar ga er vooral zelf mee aan de slag. Integreer de tentoonstelling in jouw activiteiten,
promoot ze binnen jouw gemeente, jouw school of jouw vereniging. Geef de
tentoonstelling een prominente plaats, en maak dat ze gezien wordt. Motiveer mensen,
inspireer mensen en vertel hen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Op
die manier kan jij bijdragen tot een betere begrip van de doelstellingen en wat ze voor
onze planeet betekenen, en word je deel van de alsmaar groeiende groep burgers die de
Verenigde Naties en haar partners helpen in het creëren van de toekomst die wij willen.
Veel succes!
Deborah Seward

Directeur Regionaal Informatiecentrum van de VN (UNRIC)
Brussel, België

COLOFON
Deze publicatie werd uitgegeven in opdracht van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen
Redactionele coördinatie: Jan Dessein en Stefan Lannoo, Wereldhuis West-Vlaanderen
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