
Na lokale besturen willen ook sociale ondernemingen klimaatdoelstellingen integreren in hun 
werking 

Brussel, 3 december 2019 

Morgen zet Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse social profit, de 
Sustainable Development Goals van de VN (SDG’s) op de kaart bij sociale ondernemingen. Op het 
event ‘Sociale ondernemingen aan de slag met de Sustainable Development Goals’ in SQUARE 
Brussel verzorgt Peter Wollaert, directeur van CIFAL, de keynote. Hij toont aan waarom sociale 
ondernemingen uitstekend geplaatst zijn om de SDG’s eigen te maken en ook uit te dragen. Sociale 
doelstellingen staan immers centraal in de werking van elke sociale onderneming. De SDG’s zijn dus 
een uitstekend instrument om de bedrijfsstrategie vorm te geven en te communiceren. 

Wim Dries, burgemeester van Genk en samen met VVSG al jaren voortrekker van de SDG’s binnen 
lokale besturen, vertelt welke stappen hij samen met andere steden en gemeenten al ondernomen 
heeft om de SDG’s te gebruiken voor hun beleidsdoelstellingen. 

Uiteraard staat ook de bijdrage van sociale ondernemingen aan de klimaatdoelstellingen centraal op 
deze namiddag, met 2 workshops: 

Rob Renaerts van CODUCO vertelt hoe het aankoopbeleid van sociale ondernemingen verduurzaamd 
kan worden. 

An Brouns van het Vlaams EnergieBedrijf vertelt hoe de Vlaamse overheid sociale ondernemingen 
ondersteunt om een energiebesparing in hun gebouwen te realiseren. 

Ingrid Lieten, directeur Verso: “De SDG’s laten ons toe om niet alleen kritisch naar onszelf te kijken 
en alle facetten van onze werking te verduurzamen, ze zijn ook een uitstekend instrument om de 
maatschappelijke impact van sociale ondernemingen zichtbaar te maken. Zonder sociale 
ondernemingen zal het niet lukken. Maar zonder reguliere bedrijven en burgers natuurlijk ook niet. 
De SDG’s geven ons als sociale ondernemers de kans om het gesprek aan te gaan met bedrijven, met 
burgers én natuurlijk met de overheid. Want we hebben iedereen nodig om deze doelstellingen te 
bereiken.” 

 

Sociale ondernemingen aan de slag met de Sustainable Development Goals 
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