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1. Context 
Op 1 januari 2016 zijn de Sustainable Development Goals (SDGs)/ Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

van de Verenigde Naties (VN) officieel van start gegaan. Om deze boodschap te verspreiden 

benoemde VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon wereldwijd een aantal ambassadeurs, waaronder 

Koningin Mathilde.  

 

Naar dit voorbeeld selecteerden The Shift en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 

(FIDO) op Belgisch niveau acht ambassadeurs om de SDGs te helpen promoten. Elke SDG Voice kreeg 

als opdracht het bekend maken van de SDGs bij het grote publiek. The Shift en FIDO stelden per SDG 

Voice een budget van 20.000€ ter beschikking voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen. 

 

In het aanstellen van de Belgische ambassadeurs hebben The Shift en FIDO per thema People, Planet 

en Prosperity een Nederlandstalige en een Franstalige organisatie aangeduid, evenals twee 

organisaties die internationaal actief zijn rond het thema Peace & Justice.  
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2. Stad Gent als partner 
De stad Gent omvat meer dan de burgemeester en de schepenen. De Stad en het OCMW Gent 

bestaan ook uit een aantal administraties die werken aan hun eigen specifieke en internationale 

doelstellingen die vaak gelinkt zijn aan de SDGs. Daarnaast is Gent -met 258.119 inwoners, sterke 

kennisinstellingen en een uitgebreid verenigingsleven- een bruisende, creatieve en innovatieve stad. 

 

De Gentse SDG Voices campagne kreeg vorm en uitvoering door middel van samenwerking met elk 

van deze groepen. Binnen de stadsadministratie werd een kerngroep opgericht die het concept 

uitwerkte en de uitdagingen opvolgde. De diensten Communicatie, Internationale Relaties en 

Netwerken, Strategie en Coördinatie en de afdeling Bedrijfsvoering namen hierin een actieve rol op. 

Op bestuurlijk niveau werd een stuurgroep opgericht waaraan de betrokken schepenen en 

kabinetten van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd; Personeelsbeleid, Facility Management en 

Administratieve Vereenvoudiging; Mobiliteit en Openbare Werken; Welzijn, Gelijke kansen, 

Gezondheid en Sport; Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid; Seniorenbeleid, Werk, 

Armoedebestrijding en Openbaar Groen; en de burgemeester deelnamen. 

 

2.1 Betrokken diensten 

Elke uitdaging kreeg gestalte door actieve samenwerking met de betreffende diensten en 

departementen: dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Afdeling Samenleven en Welzijn (SDG 5 uitdaging 

“Iedereen feminist”); dienst Milieu en Klimaat, Afdeling Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 

(SDG 2 uitdaging “Dagen zonder vlees); Onderwijscentrum Gent, Afdeling Onderwijs en Opvoeding 

(SDG 4 uitdaging “Lesmarathon”); Staf Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening, Cel 

Armoedebestrijding, Wonen en Activeren, Afdeling bedrijfsvoering, dienst Werk (SDG 1 uitdaging 

“Eet massaal sociaal”); Mobiliteitsbedrijf, Sportdienst (SDG 3 uitdaging “Iedereen op de fiets”). 

Daarenboven was er ook technische ondersteunen van: dienst Toerisme, diensten van de 

Stadssecretaris (centrale boekhouding), dienst Organisatieontwikkeling, dienst Publiekszaken, dienst 

Data en Informatie, Juridische dienst en Kennisbeheer, dienst Economie, Jeugddienst, Cultuurdienst, 

dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid. In totaal waren 23 verschillende diensten betrokken: 

  

SDG 1; 9 

SDG 2; 6 

SDG 3; 6 SDG 4; 6 

SDG 5; 6 

Algemeen; 
10 



 
5 

2.2 Betrokken stakeholders 

De SDG Voices campagne werd versterkt door samenwerking met externe partners. In de eerste 

plaats konden we rekenen op The Shift, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en 

de zeven andere SDG Voices. Daarnaast dienden zich nog tal van andere partners aan, zoals: 

Universiteit Gent, Artevelde Hogeschool, Hogeschool Gent, vzw Dagen Zonder Vlees, E.V.A. vzw, 

Startersfabriek, vzw Op Wielekes, VVSG, JCI, Globelink, Trendhuis. 

 

De campagne trok eveneens de aandacht van andere steden in binnen- en buitenland. Contacten 

met andere steden waren voornamelijk met Sint-Niklaas (uitgedaagde stad i.v.m. “Dagen zonder 

vlees”), Kortrijk (uitgedaagde stad i.v.m. “Eet massaal sociaal”), Oostende (uitgedaagde stad i.v.m. 

“Iedereen op de fiets”), Luik (uitgedaagde stad “Lesmarathon”), Genk (uitgedaagde stad “Iedereen 

feminist”). Maar er was ook contact met Brugge, Antwerpen, Doornik en Leuven. Bovendien was er 

eveneens overleg en samenwerking met Malmö, Utrecht, Stuttgart, Bonn en Barcelona (17/2/2017, 

Gent; 14/6/2017 Brussel; 26-27/9/2017, Stuttgart), binnen het kader van Eurocities. Dit Europese 

stedennetwerk bespreekt tijdens de ExCom-meeting van 28/9/2017 de SDGs en de rol van steden en 

Eurocities (plaats in het strategisch kader) hierin. Als SDG Voice werd Stad Gent ook uitgenodigd om 

een presentatie te geven tijdens de ESDN Conferentie “Implementation of the 2030 Agenda and 

SDGs at the Local and Urban Level: Practical Experiences and Governance Needs” (16-17/10, Berlijn). 

 

Ten slotte kregen we naar aanleiding van het SDG Voices project heel wat vragen van externen i.v.m.: 

1) Beleidsvoering: uitwisselen info, kennis, acties; 2) Communicatie: afstemming, info-deling, elkaars 

campagne versterken; 3) SDG werking Stad Gent presenteren op bijeenkomst; 4) Thematisch: 

mogelijkheden samenwerking, ondersteuning, medewerking; 5) Vragen i.v.m. partnerschap, 

lidmaatschap: 
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2.3 Betrokken burgers 

Met de SDG Voices campagne werden ook heel wat burgers rechtstreeks en onrechtstreeks bereikt. 

Bovendien richtte elke SDG uitdaging zich tot een bepaalde doelgroep: brede bevolking (SDG 

Uitdaging “Dagen zonder vlees” – SDG uitdaging “ Iedereen feminist” – SDG uitdaging “Eet massaal 

sociaal”); kinderen en jongeren (SDG uitdaging “Iedereen op de fiets” en SDG uitdaging 

“lesmarathon”). 

 

Aan de SDG 2 uitdaging “Dagen zonder vlees” namen 795 Gentenaars en 228 Sint-Niklazenaars deel. 

Daarenboven namen ook 115 personeelsleden van Stad en OCMW Gent deel en 228 personeelsleden 

van Stad en OCMW Sint-Niklaas. De SDG 5 uitdaging “Iedereen feminist” resulteerde in 646 Genkse 

en 524 Gentse foto’s, op vele foto’s staan meerdere burgers. Bovendien maakten de acties duidelijk 

dat de ideeën van de SDG uitdaging ook leven bij jongeren, anderstaligen en vrouwen en mannen 

met een migratieachtergrond. Mits tools op maat kunnen boodschappen breed gedragen worden. 

Via SDG 3 uitdaging “Iedereen op de fiets” werden 160 Gentse en 33 Oostendse personen die 

leerden fietsen geregistreerd. Via de SDG 4 uitdaging “Lesmarathon” stelden 84 Gentse organisaties 

en bedrijven hun locatie in de stad ter beschikking. Meer dan 1.000 kinderen en jongeren (6-18 jaar) 

namen, samen met hun leerkrachten, deel aan de lesmarathon. De SDG 1 uitdaging “Eet massaal 

sociaal” bracht 435 Kortrijkse en 1.104 Gentse eters naar de sociale restaurants in beide steden. 
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2.4 Betrokken communicatie netwerk 

Gent beschikt niet alleen over een uitgebreid fysiek netwerk, maar eveneens over een ruim 

communicatie netwerk. Uiteraard werd ook dit ingezet om de SDGs en SDG uitdagingen bij het grote 

publiek te brengen: persberichten, nieuwsbrieven, Intranetberichten, Gent & Co, Stadsmagazine, 

Deze week in Gent, andere geschreven pers, radio uitzending, Facebook berichten, Twitter berichten, 

flyers en affichering: 

 

 

 

Naast de verschenen mediaberichten i.v.m. een specifieke SDG uitdaging, werden ook 

communicatietools ingezet om de Gentse SDG Voice (en de uitdagingen campagne) onder de 

aandacht te brengen. Zo werd de webstek www.SDGuitdagingen.be ontwikkeld en gevoed met 

talrijke berichten. Per SDG uitdaging werd ook een specifiek beeld en promotiefilmpje ontwikkeld: 
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2.4.1 SDG 1 uitdaging “Eet massaal sociaal” 

 

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=esNcWFxN85s 

 

2.4.2 SDG 2 uitdaging “Dagen zonder vlees” 

 

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=5aV-jiQlkws  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=esNcWFxN85s
https://www.youtube.com/watch?v=5aV-jiQlkws
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2.4.3 SDG 3 uitdaging “Iedereen op de fiets” 

 

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xc7aEDxVMPM  

 

2.4.4 SDG 4 uitdaging “Lesmarathon” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xc7aEDxVMPM
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Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ek1RBEd8kCs 

 

2.4.5 SDG 5 uitdaging “Iedereen feminist” 

 

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=T2OOOj4r3nc 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ek1RBEd8kCs
https://www.youtube.com/watch?v=T2OOOj4r3nc
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Daarnaast, zonder exhaustief te zijn, werden volgende berichten gepubliceerd: 
 

September 2016 

(26/09) https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-gekozen-

als-ambassadeur-van-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-van-de-vn 

(26/09) https://twitter.com/vredeshuis/status/780494034120937472  

(26/09) https://twitter.com/vredeshuis/status/780462062531149824  

(26/09) https://twitter.com/vredeshuis/status/780456457561047040  

(26/09) https://twitter.com/ghentinternatio/status/780451607532150785  

(26/09) https://twitter.com/vredeshuis/status/780444578419712001  

(26/09) https://twitter.com/LecompteThomas/status/780442297171341312  

(26/09) https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/1433318646682957 

(27/09) https://stad.gent/ghent-international/news-events/ghent-1-8-sdg-voices  

(27/09) http://www.mo.be/nieuws/8-stemmen-voor-17-doelen-voor-1-leefbare-toekomst  

(27/09) https://twitter.com/c_ramont/status/780773313459003392  

(27/09) https://twitter.com/vredeshuis/status/780747974863454208  

(27/09) https://twitter.com/c_ramont/status/780744427677638656  

(27/09) https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/1433507823330706:0 

(28/09) https://twitter.com/vredeshuis/status/781039607555170304 

Oktober 2016 

(01/10) http://www.vvsg.be/Internationaal/e-zine/PublishingImages/Pages/E-zines/20161014%20E-

zine%20Internationaal%20okt2016.pdf  

(2/10)http://www.degenschegazette.be/nl/Stad_Gent_is_gekozen_als_ambassadeur_van_duurzame

_ontwikkelingsdoelstellingen_van_de_VN  

(4/10) https://twitter.com/vvsg/status/783240242539225089 

(16/10) http://cdn.flxml.eu/r-b27d328d781177c461e750d1915eef6fea931b30c9fffc3a 

(28/10) https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/1468557933159028:0 

November 2016 

(22/11) https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-

ondertekent-als-eerste-stad-het-belgian-sdg-charter  

(22/11) https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/1498817373466417:0 

December 2016 

(8/12) https://twitter.com/vredeshuis/status/806840991491702784  

(08/12) https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/1520945544586933 

(23/12) https://twitter.com/MarikeBontenbal/status/812263001541767168  

Mei 2017 

(19/5) http://cdn.flxml.com/r-39d52c9aec7bd1cc7f9201ef51f658b2  

  

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-gekozen-als-ambassadeur-van-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-van-de-vn
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-gekozen-als-ambassadeur-van-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-van-de-vn
https://twitter.com/vredeshuis/status/780494034120937472
https://twitter.com/vredeshuis/status/780462062531149824
https://twitter.com/vredeshuis/status/780456457561047040
https://twitter.com/ghentinternatio/status/780451607532150785
https://twitter.com/vredeshuis/status/780444578419712001
https://twitter.com/LecompteThomas/status/780442297171341312
https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/1433318646682957
https://stad.gent/ghent-international/news-events/ghent-1-8-sdg-voices
http://www.mo.be/nieuws/8-stemmen-voor-17-doelen-voor-1-leefbare-toekomst
https://twitter.com/c_ramont/status/780773313459003392
https://twitter.com/vredeshuis/status/780747974863454208
https://twitter.com/c_ramont/status/780744427677638656
https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/1433507823330706:0
https://twitter.com/vredeshuis/status/781039607555170304
http://www.vvsg.be/Internationaal/e-zine/PublishingImages/Pages/E-zines/20161014%20E-zine%20Internationaal%20okt2016.pdf
http://www.vvsg.be/Internationaal/e-zine/PublishingImages/Pages/E-zines/20161014%20E-zine%20Internationaal%20okt2016.pdf
http://www.degenschegazette.be/nl/Stad_Gent_is_gekozen_als_ambassadeur_van_duurzame_ontwikkelingsdoelstellingen_van_de_VN
http://www.degenschegazette.be/nl/Stad_Gent_is_gekozen_als_ambassadeur_van_duurzame_ontwikkelingsdoelstellingen_van_de_VN
https://twitter.com/vvsg/status/783240242539225089
https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/1468557933159028:0
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-ondertekent-als-eerste-stad-het-belgian-sdg-charter
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-ondertekent-als-eerste-stad-het-belgian-sdg-charter
https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/1498817373466417:0
https://twitter.com/vredeshuis/status/806840991491702784
https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/1520945544586933
https://twitter.com/MarikeBontenbal/status/812263001541767168
http://cdn.flxml.com/r-39d52c9aec7bd1cc7f9201ef51f658b2
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3. SDG uitdagingen 
 

Als 1 van de 8 SDG Voices, wilde Gent meer 

doen dan enkel de eigen bestaande 

initiatieven in de kijker te zetten. Om een zo 

breed mogelijk draagvlak te creëren en ook 

andere lokale besturen te betrekken werd 

ervoor gekozen een campagne te voeren aan 

de hand van uitdagingen. Aangezien Stad 

Gent specifiek gekozen werd als 

Nederlandstalige Voice voor de cluster 

‘People’, gingen we met de vijf SDGs die 

eraan gekoppeld zijn aan de slag.  

 

In overleg met de betrokken diensten in Gent en de stad die we uitdaagden resulteerde dit in SDG 1 

uitdaging “Eet massaal sociaal” (Gent – Kortrijk), SDG 2 uitdaging “Dagen zonder vlees” (Gent – Sint-

Niklaas), SDG uitdaging “Iedereen op de fiets” (Gent – Oostende), SDG 4 uitdaging “Lesmarathon” 

(Gent – Luik), SDG 5 uitdaging “Iedereen feminist” (Gent – Genk). 

 

In het najaar 2016 werden het communicatieplan en de uitdagingen voorbereid. Dit gebeurde binnen 

de schoot van de kerngroep, in overleg met de stuurgroep, de hoger vermelde diensten en 

Afdelingen en de vijf steden die de respectievelijke SDG uitdaging wilden aangaan. Vanaf 24 februari 

2017 werden de SDG uitdagingen, één voor één gelanceerd. Op die manier kreeg elke SDG de 

volledige aandacht. In functie van de zichtbaarheid van elke uitdaging werd een apart beeld en 

promotiefilmpje ontwikkeld (zie 2.1 t.e.m. 2.5), in samenwerking met het communicatiebureau 

Bigtrees, aan wie de aanbestede opdracht werd gegund. Eveneens kreeg elke SDG uitdaging een 

aparte #SDGGentUitgedaagdeStad. op sociale media. Tenslotte focuste elke SDG uitdaging op een 

vooraf bepaalde doelgroep om zoveel mogelijk actoren te bereiken. 

 

Op 12 oktober 2017 rond Gent de SDG uitdagingen campagne af met een dankwoord aan de 

deelnemende steden tijdens de VVSG Trefdag. Op de stand van Stad Gent zal het SDG Voices project 

ook de hele dag in de kijker worden gezet door middel van games die verwijzen naar elk van de 

uitdagingen, banners en informatie over het project. 

 

In onderstaande worden de SDG uitdagingen één per één toegelicht m.b.t. de impact op sociale 

media, in persberichten en geschreven pers, intranetberichten, nieuwsbrieven en websites, radio 

uitzendingen, flyers en affichering. Dit overzicht is gebaseerd op de voorhanden zijnde 

meetinstrumenten media argus en Engagor en werd manueel aangevuld door een aantal betrokken 

actoren. Het overzicht is niet alomvattend, mede door profiel- en privacy instellingen van sociale 

media gebruikers.  
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3.1 SDG uitdaging “Eet massaal sociaal” 

SDG 1 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen 
 

Subdoel 1.4 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de 

armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook 

toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen 

van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, gepasten nieuwe 

technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering. 

 

Uitdaging Stad Gent daagt Stad Kortrijk uit om zoveel mogelijk nieuwe bezoekers aan te 

trekken voor een lunch in de sociale restaurants. Op die manier zetten de sociale 

restaurants tevens zichzelf en hun verschillende functies in de kijker. 

 

Betrokken 
schepenen 

Rudy Coddens (OCMW)  

Doelgroep Mensen in armoede en kinderen, ook potentiële andere restaurantbezoekers 
worden mee betrokken. 
 

Timing - Voorbereiding uitdaging: april – mei 
- Lancering uitdaging: eind mei 
- Uitvoering uitdaging: 20 juni 
- Einde uitdaging: 20 juni 

Andere stad Kortrijk:  
- heeft een armoedebestrijding opgenomen als beleidsprioriteit en heeft hiertoe 

een ambitieus armoedebestrijdingsplan uitgewerkt; 
- er wordt regelmatig gecommuniceerd over de vooruitgang op vlak van 

armoedebestrijding (vb. http://www.focus-wtv.be/nieuws/armoedeplan-
kortrijk-werpt-eerste-vruchten-af); 

- Kortrijk zetel als 1 van de 5 steden in het Europese Stedelijk Partnerschap 
armoedebestrijding (Urban Agenda) en trek met haar beleid de aandacht en 
interesse van andere steden in binnen- en buitenland (vb. Europese 
armoedeconventie). 

 

Indicator(en) Om de winnaar van deze wedstrijd te bepalen wordt het jaargemiddelde van het 
aantal bezoekers/ dag in de sociale restaurants vergeleken met het aantal 
bezoekers op 20 juni. 
 

Link uitdaging 
– SDG 

- Iedereen heeft gelijke rechten met betrekking tot toegang tot basisdiensten en 
gezonde voeding; We focussen deze uitdaging niet expliciet op mensen in 
armoede om stigmatisering te vermijden, beleid omtrent armoedebestrijding 
kadert binnen een visie van inclusie;  

- We focussen deze uitdaging niet expliciet op mensen in armoede om 
stigmatisering te vermijden, beleid omtrent armoedebestrijding kadert binnen 
een visie van inclusie; het element van sociale cohesie is hierbij essentieel. 

- De bedoeling is om de link te maken met vrijetijdsactiviteiten (optreden, 
namiddag voor kinderen, hobbynamiddag, … ) om op die manier te 
benadrukken dat sociale restaurants ook aan sociale cohesie werken. 

 

http://www.focus-wtv.be/nieuws/armoedeplan-kortrijk-werpt-eerste-vruchten-af
http://www.focus-wtv.be/nieuws/armoedeplan-kortrijk-werpt-eerste-vruchten-af
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3.1.1 Sociale media 

Facebook 

 Pagina Vredeshuis: 19-20-21/6/2017 (volgers: 696). 

https://www.facebook.com/vredeshuisGent/ 

 Pagina de Gensche Gazette: 20/6/2017 (volgers: 2.389).  

https://nl-nl.facebook.com/degenschegazette/  

 Pagina wijkteam Bissegem 20/6/2017 (volgers:  171). 

https://www.facebook.com/WijkteamBissegem/photos/pcb.930703663735721/930702853735

802/?type=3&theater  

 Pagina wijkteam Marke 23/6/2017 (volgers: 146). 

https://www.facebook.com/WijkteamMarke/posts/1185923834844959  

 Evenementen pagina “Eet massaal sociaal”. 

https://www.facebook.com/events/185289441998205/  

 Pagina OCMW Gent 19-20-21/6/2017 (volgers: 804). https://x.facebook.com/ocmwgent/  

 

Twitter 

De SDG 1 uitdaging “Eet massaal sociaal” is via de #SDGGentKortrijk 53 keer verschenen: 16 originele 

posts, 16 likes, 21 retweets. Een volledig overzicht: 

Mentions SDG Gent 
Kortrijk.pdf

 

 

 

3.1.2 Persberichten 

Perssalon van vrijdag 19 mei 2017 

Gent daagt Kortrijk uit voor een SDG-duel: 'Eet massaal sociaal op 20 juni 2017'  

Voor de laatste SDG-uitdaging gaat Gent het duel aan met Kortrijk. Onder de noemer 'Eet 

massaal sociaal' roepen de twee steden iedereen op om op dinsdag 20 juni 2017 naar een 

sociaal restaurant af te zakken. Men kan er genieten van een lekkere en gezonde lunch aan een 

democratische prijs én steunt tegelijk de strijd tegen armoede. De stad die de meeste nieuwe 

mensen bereikt, mag zich de winnaar noemen.  

Lees hier meer.  

  

https://www.facebook.com/vredeshuisGent/
https://nl-nl.facebook.com/degenschegazette/
https://www.facebook.com/WijkteamBissegem/photos/pcb.930703663735721/930702853735802/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WijkteamBissegem/photos/pcb.930703663735721/930702853735802/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WijkteamMarke/posts/1185923834844959
https://www.facebook.com/events/185289441998205/
https://x.facebook.com/ocmwgent/
http://prco.stad.gent/c/eJxVzktqxDAMBuDTjJdBfsiPhRfT0l6jyJYzY8gkIXYKc_smUygUtBCfpB_trWxflaPXQaHgmEjJ0YryoDqdjhqksU7cY8JA2lGWVHxgrzUoq7B4hJTQHMd5eaw0P88rqwDggLlT7idIKR1qKTIdO_U2v6KlBi1qVCAdoAwQAJQajAvKDArC9ep0eHPvxpkPdTHQOvFwK3MXWyxTG_Zn72W7L-W7zP_GPa5baW2q7bdfeM-9LrN4MS_59REaGZSY4r339aKvF_V51Fq2tu310cvwl3ewIzaMlgOPRDqMKY0GyQdQCQ9m6xg9IVnNybH0yWjGQhlNGY3P4w-hpW4l
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3.1.3 Geschreven pers 

Stadsmagazine 

Editie juni 2017 (Gent): https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-

evenementen/stadsmagazine-juni-2017-online  

 

 

 

Deze week in Gent 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stadsmagazine-juni-2017-online
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stadsmagazine-juni-2017-online
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Kranten 

 Het Laatste Nieuws: 16/6/2017 “Oproep tot massaal sociaal eten” (oplage: 309.497). 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-wevelgem/oproep-tot-massaal-sociaal-eten-a3184049/  

 
 

3.1.4 Intranetberichten 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-wevelgem/oproep-tot-massaal-sociaal-eten-a3184049/
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3.1.5 Nieuwsbrieven en websites 

 Nieuwsbrief KW: 13/6/2017 “Kortrijk uitgedaagd om massaal sociaal te eten” 

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/kortrijk-uitgedaagd-om-massaal-

sociaal-te-eten/article-normal-265589.html  

 Website OCMW Gent “Gent daagt Kortrijk uit voor een SDG-duel: 'Eet massaal sociaal op 20 juni 

2017'” en “Kortrijk wint de SDG-uitdaging 'Eet massaal sociaal'; Gent trots op volzette 

restaurants”. http://www.ocmwgent.be/OCMW/In-de-pers/Eet-massaal-sociaal-op-20-juni-

2017.html  

 Website Stad Kortrijk: 20/6/2017 “Eet massaal sociaal”. https://www.kortrijk.be/nieuws/eet-

massaal-sociaal  

 Website OCMW Gent “Eet massaal sociaal” http://www.ocmwgent.be/OCMW/OCMW-

Gent/Nieuws-op-alle-sites/Eet-massaal-sociaal.html  

 Nieuwsbrief OCMW Gent “Eet jij ook massaal sociaal op 20 juni?”  

20170613_BR_Nieuw
sbrief.pdf

 

 Nieuwsbrief Sociale Dienstverlening OCMW Gent 

 

  

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/kortrijk-uitgedaagd-om-massaal-sociaal-te-eten/article-normal-265589.html
http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/kortrijk-uitgedaagd-om-massaal-sociaal-te-eten/article-normal-265589.html
http://www.ocmwgent.be/OCMW/In-de-pers/Eet-massaal-sociaal-op-20-juni-2017.html
http://www.ocmwgent.be/OCMW/In-de-pers/Eet-massaal-sociaal-op-20-juni-2017.html
https://www.kortrijk.be/nieuws/eet-massaal-sociaal
https://www.kortrijk.be/nieuws/eet-massaal-sociaal
http://www.ocmwgent.be/OCMW/OCMW-Gent/Nieuws-op-alle-sites/Eet-massaal-sociaal.html
http://www.ocmwgent.be/OCMW/OCMW-Gent/Nieuws-op-alle-sites/Eet-massaal-sociaal.html
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3.1.6 Flyers en affichering 

In de Gentse sociale restaurants werden placemats van de SDG uitdaging gebruikt op 20/6/2017. 

Tevens hadden alle OCMW-medewerkers een button opgespeld, sinds de periode voorafgaand aan 

de uitdaging en werd de uitdaging aangekondigd en verspreid via de infoschermen in 11 lokale 

dienstencentra en 7 welzijnsbureaus. 
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3.2 SDG uitdaging “Dagen zonder vlees” 

SDG 2 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en  
verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw 

 

Subdoel 2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige 
landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen 
verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de 
aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme 
weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een 
progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren. 
 

Uitdaging Stad Gent daagt de inwoners en de medewerkers van Stad en OCMW Sint-Niklaas 
uit om zoveel mogelijk CO2-uitstoot te besparen op de ecologische voetafdruk door 
deel te nemen aan het initiatief Dagen Zonder Vlees. 
 

Betrokken 
schepenen 

Tine Heyse (Stadslandbouw), Martine De Regge (Personeelsbeleid) 
 

Doelgroep Inwoners en personeel Stad en OCMW  
 

Timing - Lancering uitdaging: 24 februari  
- Uitvoering uitdaging: periode 1/3 t.e.m. 15/4 
- Einde uitdaging: 15 april 
 

Andere stad Sint-Niklaas: 
- heeft, net als Gent, op donderdag Vegiedag en organiseerde in 2016 de Langste 

Veggietafel; 
- neemt als groep personeel stad en OCMW reeds actief deel aan het initiatief 

van Dagen zonder vlees. 
 

Indicator(en) Deze wedstrijd is tweeledig: enerzijds zal er een winnaar zijn m.b.t. stads- en OCWM 
personeel, anderzijds een winnaar m.b.t. de inwoners van beide steden. De winnaar 
zal in beide gevallen verhoudingsgewijs bepaald worden:  
- verhoudingsgewijs heeft Gent (258.119 inwoners) 3,4 keer meer inwoners dan 

Sint-Niklaas (75.984 inwoners);  
- verhoudingsgewijs heeft Gent (6.572 personeelsleden) 3,38 keer meer 

personeelsleden dan Sint-Niklaas (1.943 personeelsleden). 
 

Link uitdaging 
– SDG  

- De consumptie van vlees is verantwoordelijk voor meer uitstoot van 
broeikasgassen dan de transportsector: http://www.wtnschp.be/ecologie/het-
nut-van-40-dagen-zonder-vlees/; 

- De veehouderij draagt wereldwijd voor 14,5% bij aan de uitstoot van 
broeikasgassen als CO2, methaan en lachgas (vb. 1 koe stoot jaarlijks evenveel 
broeikasgassen uit als 4,5 auto’s/ 70.000 km rijden met de wagen); 

- Het minder (gedurende 10 dagen niet) eten van vlees helpt de in stand 
houding van ecosystemen en is relevant in de strijd tegen klimaatverandering. 

 

 

 

http://www.wtnschp.be/ecologie/het-nut-van-40-dagen-zonder-vlees/
http://www.wtnschp.be/ecologie/het-nut-van-40-dagen-zonder-vlees/
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3.2.1 Sociale media 

Facebook 

 Pagina het Gents Gazetje: 26/2/2017 “Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 'Dagen Zonder 

Vlees'” (volgers: 14.230). https://www.facebook.com/HetGentsGazetje/ 

 Pagina de Gensche Gazette: 26/2/2017 “Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 'Dagen Zonder 

Vlees'” (volgers: 2.389). https://www.facebook.com/search/top/?q=de%20gensche%20gazette  

 Pagina DZV (Dagen Zonder Vlees): 24/2/2017 2017 “Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 

'Dagen Zonder Vlees'” (volgers: 31.884). https://www.facebook.com/dagenzondervlees/  

 Pagina Nieuws uit Sint-Niklaas:27/2/2017 “Gent Sint-Niklaas duel zonder vlees” (volgers: 6495). 

https://nl-nl.facebook.com/Al-het-nieuws-uit-Sint-Niklaas-223063161054213/  

 Pagina Vredeshuis: 24/2-17/4/2017 (volgers: 696). https://www.facebook.com/vredeshuisGent/  

 Evenementen pagina “Dagen zonder Vlees”. https://www.facebook.com/events  

 Pagina universiteit Gent (volgers: 50.249). 

https://www.facebook.com/ugent/posts/1353079544751178  

 Pagina E.V.A. vzw (volgers: 30.865). 

https://www.facebook.com/evavzw/photos/pcb.10155015952268771/10155015937698771/?ty

pe=3&theater  

 Pagina Gent Klimaatstad (volgers: 2.833). 

https://feedback.facebook.com/Gentklimaatstad/posts/1459460154110776  

 Facebook groep Gent en Garde (leden:1585). https://www.facebook.com/groups/gentengarde/  

 

Twitter 

De SDG 2 uitdaging “Dagen zonder vlees” is via de #SDGGentSintNiklaas 154 verschenen: 36 originele 

posts, 78 likes, 2 replies, 38 retweets. Een volledig overzicht: 

Mentions SDG Gent 
Sint-Niklaas.pdf

 

  

https://www.facebook.com/HetGentsGazetje/
https://www.facebook.com/search/top/?q=de%20gensche%20gazette
https://www.facebook.com/dagenzondervlees/
https://nl-nl.facebook.com/Al-het-nieuws-uit-Sint-Niklaas-223063161054213/
https://www.facebook.com/vredeshuisGent/
https://www.facebook.com/events
https://www.facebook.com/ugent/posts/1353079544751178
https://www.facebook.com/evavzw/photos/pcb.10155015952268771/10155015937698771/?type=3&theater
https://www.facebook.com/evavzw/photos/pcb.10155015952268771/10155015937698771/?type=3&theater
https://feedback.facebook.com/Gentklimaatstad/posts/1459460154110776
https://www.facebook.com/groups/gentengarde/
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3.2.2 Persberichten 

Perssalon van vrijdag 24 februari 2017 (Gent) 

Gent daagt Sint-Niklaas tot een duel 'Dagen Zonder Vlees' 
 

 
 
Als officiële ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ('SDG 
Voice' van de Sustainable Development Goals) zal de Stad Gent in de komende maanden vijf 
verschillende Vlaamse steden uitdagen rond de SDGs. Een eerste uitdaging is gelinkt aan het 
doel ‘beëindigen van honger, bereiken van voedselzekerheid en verbeterde voeding en 
promoten van duurzame landbouw’. Gent zal de strijd aanbinden met Sint-Niklaas om tijdens de 
campagne 'Dagen Zonder Vlees' zo weinig mogelijk vlees te consumeren en daarmee zo veel 
mogelijk m² te besparen op de ecologische voetafdruk.  
 
Lees meer: http://persruimte.stad.gent/143618-gent-daagt-sint-niklaas-tot-een-duel-dagen-
zonder-vlees 

 

 

Persbericht van 24 februari 2017 (Sint-Niklaas) 

 

Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 'Dagen Zonder 

Vlees' 

24/02/2017 - 12:37 Als officiële ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 

Verenigde Naties ('SDG Voice' van de Sustainable Development Goals) zal de stad Gent in 

de komende maanden vijf verschillende Vlaamse steden uitdagen rond de SDG’s. Een eerste 

uitdaging is gelinkt aan het doel ‘beëindigen van honger, bereiken van voedselzekerheid en 

verbeterde voeding en promoten van duurzame landbouw’. Gent zal de strijd aanbinden met 

Sint-Niklaas om tijdens de campagne 'Dagen Zonder Vlees' zo weinig mogelijk vlees te 

consumeren en daarmee zo veel mogelijk m² te besparen op de ecologische voetafdruk.  

Lees verder 
 

  

http://prco.stad.gent/c/eJxVjs1uAyEMhJ8m3FiZ3w0HDmmjvkZFwUlQWVgBGyl9-rKJVKmSD-NvZixvDetnDPYIwBUJ9stxdtEEFxfTzqUBLY0kN8vAX4QCzTSiB6WVA6ekQrhwgcoZ4suyuvzYW5oDwAC5O993wBiblWDEu5GJ1_w6zaUh0XJgM3Au2egoM2kJZp5mYSRM7-czvJ20OEho3YXpirmTajG1aXv0jvVW8I75n93tWrG1FNtLl7D5HksmTxyKf_4jhWZHkuyt9_UgTgf-MWbF2uoWl47T372BX2G6bzQ4d-20xSFz_E7ONdpLp4iZhg3T8EeM_pQcsNJ7Qmy_i0RxJg
http://prco.stad.gent/c/eJxVjs1uAyEMhJ8m3FiZ3w0HDmmjvkZFwUlQWVgBGyl9-rKJVKmSD-NvZixvDetnDPYIwBUJ9stxdtEEFxfTzqUBLY0kN8vAX4QCzTSiB6WVA6ekQrhwgcoZ4suyuvzYW5oDwAC5O993wBiblWDEu5GJ1_w6zaUh0XJgM3Au2egoM2kJZp5mYSRM7-czvJ20OEho3YXpirmTajG1aXv0jvVW8I75n93tWrG1FNtLl7D5HksmTxyKf_4jhWZHkuyt9_UgTgf-MWbF2uoWl47T372BX2G6bzQ4d-20xSFz_E7ONdpLp4iZhg3T8EeM_pQcsNJ7Qmy_i0RxJg
http://www.ocmwsintniklaas.be/nieuws/gent-daagt-sint-niklaas-uit-tot-een-duel-dagen-zonder-vlees
http://www.ocmwsintniklaas.be/nieuws/gent-daagt-sint-niklaas-uit-tot-een-duel-dagen-zonder-vlees
http://www.ocmwsintniklaas.be/nieuws/gent-daagt-sint-niklaas-uit-tot-een-duel-dagen-zonder-vlees
http://www.ocmwsintniklaas.be/nieuws/gent-daagt-sint-niklaas-uit-tot-een-duel-dagen-zonder-vlees
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3.2.3 Geschreven pers 

Gent & Co 

 

 

 
 

Deze week in Gent 
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Kranten 

 Nieuwsblad: 25/2/2017 “Gent daagt Sint-Niklaas uit tot ‘Dagen zonder Vlees’-duel” (oplage: 

277.565). http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170224_02749693  

 Gazet van Antwerpen: 25/2/2017 “Gent en Sint-Niklaas eten om het minst vlees” (oplage: 

109.000).  

http://www.gva.be/cnt/bltva_02748761/Gent-en-Sint-niklaas-eten-om-het-minst-vlees  

 

 

3.2.4 Intranetberichten 

 

 

 

  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170224_02749693
http://www.gva.be/cnt/bltva_02748761/Gent-en-Sint-niklaas-eten-om-het-minst-vlees
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3.2.5 Nieuwsbrieven en websites 

 Nieuws uit Sint-Niklaas: 26/2/2017 “Gent – Sint-Niklaas: duel zonder vlees”. 

https://guidodemunter.wordpress.com/2017/02/26/gent-sint-niklaas-duel-zonder-vlees/  

 Nieuwsbrief Dagen Zonder Vlees: 01/3/2017 "Alles leuker in groep" (oplage: 113.848). 

https://dagenzondervlees.be/nieuws-en-tips/  

 Website Stad Sint-Niklaas: “Uitdaging door stad Gent Dagen Zonder Vlees”. https://www.sint-

niklaas.be/nieuws/ontdek-leuke-veggie-restaurants-in-eigen-stad-met-het-vernieuwde-

veggieplan-sint-niklaas  

 Waaslandkrant: 20/4/2017 “Gent en Sint-Niklaas aan elkaar gewaagd in duel 'Dagen zonder 

vlees'”. https://www.waaslandkrant.be/nieuws/23977-gent-en-sint-niklaas-aan-elkaar-

gewaagd-in-duel-dagen-zonder-vlees  

 Website stad Sint-Niklaas: 20/4/2017 “Duel 'Dagen Zonder Vlees' tussen Gent en Sint-Niklaas 

eindigt op gelijkspel”. https://www.sint-niklaas.be/nieuwsbrief/duel-dagen-zonder-vlees-

eindigt-op-gelijkspel-samenaankopen-en-infoavonden-voor-elk-wat-  

 Nieuwsbrief Stad Gent: 24/2/2017 “Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel ‘dagen zonder 

vlees’” http://cdn.flxml.eu/r-a3b23bf83652cc2f6bc7bfba6ed99aa23ec6f29b0b059ec1  

 Website Dagen Zonder Vlees: https://dagenzondervlees.be/nieuws-en-tips/  

 Showbizz site: 1/3/2017 “Bv's zetten schouders onder Dagen Zonder Vlees”. 

http://www.showbizzsite.be/nieuws/bvs-zetten-schouders-onder-dagen-zonder-vlees-

1575472  

 Nieuwsbrief FIDO: april 2017 “Eerste SDG uitdaging van SDG Voice Stad Gent”. 

http://fidoifdd.fb.emailing.belgium.be/c13/e36950/h1c27b/t0/s0/index.html  

 

3.2.6 Radio uitzendingen 

 Goldies radio: 20/4/2017. http://www.goldiesradio.be/regionaal-nieuws/341-gent-en-sint-

niklaas-aan-elkaar-gewaagd-in-duel-dagen-zonder-vlees  

 Radio 2: 24/2/2017. https://radio2.be/dagen-zonder-vlees  

 Radio 1: 17/2/2017 “Hautekiet”. https://radio1.be/doe-jij-mee-aan-dagen-zonder-vlees  

 Ring TV: 16/4/2017 “Dagen zonder vlees is succes”. http://www.ringtv.be/nieuws/dagen-

zonder-vlees-succes  

  

https://guidodemunter.wordpress.com/2017/02/26/gent-sint-niklaas-duel-zonder-vlees/
https://dagenzondervlees.be/nieuws-en-tips/
https://www.sint-niklaas.be/nieuws/ontdek-leuke-veggie-restaurants-in-eigen-stad-met-het-vernieuwde-veggieplan-sint-niklaas
https://www.sint-niklaas.be/nieuws/ontdek-leuke-veggie-restaurants-in-eigen-stad-met-het-vernieuwde-veggieplan-sint-niklaas
https://www.sint-niklaas.be/nieuws/ontdek-leuke-veggie-restaurants-in-eigen-stad-met-het-vernieuwde-veggieplan-sint-niklaas
https://www.waaslandkrant.be/nieuws/23977-gent-en-sint-niklaas-aan-elkaar-gewaagd-in-duel-dagen-zonder-vlees
https://www.waaslandkrant.be/nieuws/23977-gent-en-sint-niklaas-aan-elkaar-gewaagd-in-duel-dagen-zonder-vlees
https://www.sint-niklaas.be/nieuwsbrief/duel-dagen-zonder-vlees-eindigt-op-gelijkspel-samenaankopen-en-infoavonden-voor-elk-wat-
https://www.sint-niklaas.be/nieuwsbrief/duel-dagen-zonder-vlees-eindigt-op-gelijkspel-samenaankopen-en-infoavonden-voor-elk-wat-
http://cdn.flxml.eu/r-a3b23bf83652cc2f6bc7bfba6ed99aa23ec6f29b0b059ec1
https://dagenzondervlees.be/nieuws-en-tips/
http://www.showbizzsite.be/nieuws/bvs-zetten-schouders-onder-dagen-zonder-vlees-1575472
http://www.showbizzsite.be/nieuws/bvs-zetten-schouders-onder-dagen-zonder-vlees-1575472
http://fidoifdd.fb.emailing.belgium.be/c13/e36950/h1c27b/t0/s0/index.html
http://www.goldiesradio.be/regionaal-nieuws/341-gent-en-sint-niklaas-aan-elkaar-gewaagd-in-duel-dagen-zonder-vlees
http://www.goldiesradio.be/regionaal-nieuws/341-gent-en-sint-niklaas-aan-elkaar-gewaagd-in-duel-dagen-zonder-vlees
https://radio2.be/dagen-zonder-vlees
https://radio1.be/doe-jij-mee-aan-dagen-zonder-vlees
http://www.ringtv.be/nieuws/dagen-zonder-vlees-succes
http://www.ringtv.be/nieuws/dagen-zonder-vlees-succes
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3.2.7 Flyers en affichering 

In de Gentse personeelsrestaurants werden flyers en affiches van de SDG uitdaging verspreid in de 

periode 1/3-16/4/2017. Bovendien werd het beeld van de SDG uitdaging ook toegevoegd aan de 

week-menu’s van het personeelsrestaurant. 
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3.3 SDG uitdaging “Iedereen op de fiets” 

SDG 3 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot  
welvaart voor alle leeftijden 

 

Subdoel 3.9 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen 

als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, 

water en bodem. 

 

Uitdaging Stad Gent daagt Oostende uit om zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te leren 

fietsen.  

 

Betrokken 
schepenen 

Resul Tapmaz (Gezondheid, Sport) (trekker), Elke Decruynaere (Onderwijs, Jeugd), 
Filip Watteeuw (mobiliteit) 

Doelgroep kinderen en volwassenen 
 

Timing - Lancering uitdaging: 14 april 
- Uitvoering uitdaging: periode 18/4 t.e.m. 31/8 
- Einde uitdaging: 31 augustus 
 

Andere stad Oostende: 
- net als Stad Gent zet de stad Oostende in op het leren fietsen van zijn inwoners: 

https://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=1288; 
- daarnaast is Oostende in 2017 bekroond tot Europese Sportstad: 

https://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=13750  
 

Indicator(en) De stad waarin verhoudingsgewijs tot het bevolkingsaantal het meeste aantal 
kinderen en volwassenen leerden fietsen gedurende de periode van de uitdaging 
wint deze uitdaging. Verhoudingsgewijs heeft Gent (258.119 inwoners) 3,64 keer 
meer inwoners dan Oostende (70.822 inwoners). 
 

Link uitdaging 
– SDG  

- Meer gebruik maken van duurzame vervoersmiddelen als de fiets heeft een 
positieve invloed op de luchtkwaliteit.  

- Via het inrichten van fietslessen wordt op een laagdrempelige manier ingezet 
op meer bewegen, wat een positieve invloed heeft op de gezondheid. 

 

 

 

  

https://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=1288
https://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=13750
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3.3.1 Sociale media 

Facebook 

 Pagina Vredeshuis: 14/4-3/9/2017 (volgers: 696). https://www.facebook.com/vredeshuisGent/  

 Evenementen pagina “Iedereen op de fiets”. 

https://www.facebook.com/events/245655952573467/  

 Pagina Sportdienst Gent (volgers: 3.065). https://www.facebook.com/GentSport/ 

 Pagina Sportdienst Oostende (volgers: 2.356). https://www.facebook.com/sportoostende/  

 Pagina Gent fietst (volgers: 2.241). https://www.facebook.com/gentfietst/  

 

Twitter 

De SDG 3 uitdaging “Iedereen op de fiets” is via de #SDGGentOostende 57 verschenen: 5 originele 

posts, 38 likes, 14 retweets. Een volledig overzicht: 

Mentions SDG Gent 
Oostende.pdf

 

 

3.3.2 Persberichten 

Perssalon van vrijdag 14 april 2017 

Gent daagt Oostende uit voor een duel: wie wordt de grootste fietsstad? 

 
Een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden, dat is waar de derde Sustainable 
Development Goal (SDG) om draait. Als ‘SDG Voice’ gaat Gent het duel aan met Oostende om 
luchtvervuiling te verminderen via de SDG-uitdaging 'Iedereen op de fiets'. Oostende en Gent 
strijden om wie zich de grootste fietsstad mag noemen. Het startschot van de SDG uitdaging 
wordt gegeven op 18 april 2017. 
 
Lees meer: http://persruimte.stad.gent/148495-gent-daagt-oostende-uit-voor-een-duel-wie-
wordt-de-grootste-fietsstad 

 

  

https://www.facebook.com/vredeshuisGent/
https://www.facebook.com/events/245655952573467/
https://www.facebook.com/GentSport/
https://www.facebook.com/sportoostende/
https://www.facebook.com/gentfietst/
http://prco.stad.gent/c/eJxVjkGOwyAMRU8TdkRAIIQFi2o0vcaIBpMiJRCB06q3H9JKI43khf38_7ePCuUnejsNRiji7c0JHkYCm4vryRWXYhSM3C2ftTYenGSBGzYo5YMexqDlGMJtdIzMedtdep2u5mAnSOhmPAHnXKuBk9k1TVzSO5oNRpFoBeOaSS6ZYUzIXplJmF5Nk-T9RfPx-_qlOskqOt8vkJAUC2vtjxcilHuGB6R_a7R7gVrXWD999seMMSfyxj7P73_kJNvx1d4R9264dOLaaodSyxE3hP4vr-GPmJ4T9c4tSHOuCMkDPSLSR86FAiTqD1jpMwJ95uKbFOhScsYmpSEC1jPzF0gSdyU
http://prco.stad.gent/c/eJxVjkGOwyAMRU8TdkRAIIQFi2o0vcaIBpMiJRCB06q3H9JKI43khf38_7ePCuUnejsNRiji7c0JHkYCm4vryRWXYhSM3C2ftTYenGSBGzYo5YMexqDlGMJtdIzMedtdep2u5mAnSOhmPAHnXKuBk9k1TVzSO5oNRpFoBeOaSS6ZYUzIXplJmF5Nk-T9RfPx-_qlOskqOt8vkJAUC2vtjxcilHuGB6R_a7R7gVrXWD999seMMSfyxj7P73_kJNvx1d4R9264dOLaaodSyxE3hP4vr-GPmJ4T9c4tSHOuCMkDPSLSR86FAiTqD1jpMwJ95uKbFOhScsYmpSEC1jPzF0gSdyU
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3.3.3 Geschreven pers 

Deze week in Gent 

 

 

Kranten 

 Nieuwsblad: 27/4/2017 “Stad wil iedereen op de fiets” (oplage: 277.565)  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170426_02852920  

 Het Laatste Nieuws 15/4/2017 “Leer fietsen en help Gent om Oostende te verslaan” (oplage: 

309.497) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/leer-fietsen-en-help-gent-om-oostende-te-

verslaan-a3133972/  

 
 

  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170426_02852920
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/leer-fietsen-en-help-gent-om-oostende-te-verslaan-a3133972/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/leer-fietsen-en-help-gent-om-oostende-te-verslaan-a3133972/
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3.3.4 Intranetberichten 

 

 
 

 
 

3.3.5 Nieuwsbrieven en websites 

 Website Stad Oostende: 18/4/2017 “Help Oostende aan de titel van grootste fietsstad en win 

een overnachting in Gent !”. https://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=15284  

 Nieuwsbrief Mobiliteit (Gent): 23/6/2017 “Iedereen op de fiets”: http://cdn.flxml.eu/r-

ff5dba927a12bc8198a3e94a251667fb  

 Website Evensi: 31/8/2017 “Gent vs Oostende: Iedereen op de fiets (SDG uitdaging)” (407 

views).  

https://www.evensi.be/gent-vs-oostende-iedereen-op-de-fiets-sdg-uitdaging-gent/207473362  

 Website SDGs.be: evenement. https://www.sdgs.be/nl/sdg-uitdaging-gent-oostende-iedereen-

op-de-fiets  

 Website Eventbu: 31/8/2017 https://be.eventbu.com/gent/gent-vs-oostende-iedereen-op-de-

fiets-sdg-uitdaging/3824125  

 

  

https://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=15284
http://cdn.flxml.eu/r-ff5dba927a12bc8198a3e94a251667fb
http://cdn.flxml.eu/r-ff5dba927a12bc8198a3e94a251667fb
https://www.evensi.be/gent-vs-oostende-iedereen-op-de-fiets-sdg-uitdaging-gent/207473362
https://www.sdgs.be/nl/sdg-uitdaging-gent-oostende-iedereen-op-de-fiets
https://www.sdgs.be/nl/sdg-uitdaging-gent-oostende-iedereen-op-de-fiets
https://be.eventbu.com/gent/gent-vs-oostende-iedereen-op-de-fiets-sdg-uitdaging/3824125
https://be.eventbu.com/gent/gent-vs-oostende-iedereen-op-de-fiets-sdg-uitdaging/3824125
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3.3.6 Flyers en affichering 

Aan de deelnemers aan de uitdaging werd gevraagd zich te registeren op we website. Gentse 

deelnemers ontvingen bij registratie een Gents fietsplan en een fietshesje van de uitdaging. In 

Oostende werd de uitdaging aan de Sportparklaan extra gepromoot d.m.v. een Billboard. 
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3.4 SDG uitdaging “Lesmarathon” 

SDG 4 4. Bevorder levenslang leren voor iedereen 

Subdoel 4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor 

kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, 

geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen. 

 

Uitdaging Stad Gent daagt Stad Luik uit om op zoveel mogelijk verschillende locaties in de stad 
les te organiseren voor kinderen en jongeren van het kleuter-, lager en secundair 
onderwijs. 
 

Betrokken 
schepenen 

Elke Decruynaere (Onderwijs), burgemeester…  
 

Doelgroep - Diverse aanbieders (bedrijven, ngo’s, overheid, …) m.b.t. locaties in de stad 
- Leerkrachten en scholieren worden aangeschreven via de scholen. De uitdaging 

richt zich naar alle netten en types onderwijs van kleuter, lager en middelbaar 
onderwijs. 

 

Timing - Voorbereiding uitdaging: februari – april 
- Lancering uitdaging: eind maart (lancering zoektocht locaties en save-the-date 

leerkrachten; lancering aanbod naar leerkrachten) 
- Uitvoering uitdaging: 16 mei 
- Einde uitdaging: 16 mei (datum Luik nog vast te leggen). 
 

Andere stad Luik: 
- m.b.t. onderwijs zet Luik in op bevorderen zelfvertrouwen en de persoonlijke 

ontwikkeling; Bevorderen van kennis en vaardigheden om actief te kunnen 
deelnemen aan de economische, sociale en culturele rechten en om als 
verantwoordelijke burgers te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling zijn van 
een democratisch, verenigd, pluralistische samenleving; bevorderen van gelijke 
kansen; 

- de populatie in beide steden (Gent en Luik) bestaat uit 20,9% kinderen en 
jongeren tussen 0-19 jaar: 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/woonplaats/gr
oot/  

 

Indicator(en) Meeste aantal locaties + meest aantal deelnemende kinderen en jongeren van het 
kleuter-, lager en secundair onderwijs. 
 

Link uitdaging 
– SDG  

- Met betrekking tot een inclusieve en doeltreffende leeromgeving voor iedereen, 

zullen lessen aangeboden rond verschillende thema’s in verband met de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen; 

- De lessen kunnen door een diversiteit aan gastsprekers gegeven worden, vb. 

studenten-diversiteitsambassadeurs, ervaringsdeskundigen, professoren, … 

 

 

 

  

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/woonplaats/groot/
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/woonplaats/groot/
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3.4.1 Sociale media 

Facebook 

 Pagina Vredeshuis (volgers: 696). 

https://www.facebook.com/vredeshuisGent/videos/1705325559482263/ 

 Evenementen pagina “Lesmarathon”. https://www.facebook.com/events/1841308429527364/  

 Pagina Farys (volgers: 643). 

https://www.facebook.com/FARYSmultiservice/photos/pcb.1431401206882274/143139685354

9376/?type=3&theater  

 Pagina Letsen Gent (volgers: 882). https://www.facebook.com/LetsenGent/  

 

Twitter 

De SDG 4 uitdaging “Lesmarathon” is via de #SDGGentLuik 124 verschenen: 32 originele posts, 43 

likes, 1 reply, 48 retweets. Een volledig overzicht: 

Mentions SDG Gent 
Luik.pdf

 

 

Instagram 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1841308429527364/
https://www.facebook.com/FARYSmultiservice/photos/pcb.1431401206882274/1431396853549376/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FARYSmultiservice/photos/pcb.1431401206882274/1431396853549376/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LetsenGent/
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3.4.2 Persberichten 

Persbericht 30 maart 2017 

Gent daagt Luik uit voor een duel: 
'Maak van de stad een grote school' 

 
 
Kwaliteitsvol onderwijs en levenslang 
leren voor iedereen, dat is waar de vierde 
Sustainable Development Goal (SDG) om 
draait. Als 'SDG Voice' gaat Gent 
binnenkort op ludieke manier de strijd aan 
met Luik om uit te maken welke stad de 
meest wijze is. Op dinsdag 16 mei 2017 
wordt Gent een grote school. Op die dag 
breken klassen buiten de schoolmuren om 
les te volgen op zo veel mogelijk 
verrassende, inspirerende locaties. 
Iedereen kan helpen en een locatie 
aanbieden: de stad met het hoogste 
aantal locaties is de winnaar.  
 
Lees meer: 
http://persruimte.stad.gent/146787-gent-
daagt-luik-uit-voor-een-duel-maak-van-de-
stad-een-grote-school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Perssalon van vrijdag 12 mei 2017 

SDG Uitdagingen: Gent wordt één grote school op 16 mei 

2017 

 

 

Kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen, dat 

is waar de vierde 'Sustainable Development Goal' (SDG) van 

de Verenigde Naties om draait. Als 'SDG Voice' gaat Gent op 

een ludieke manier de strijd aan met Luik om uit te maken 

welke stad letterlijk 'de meest wijze' is. Op dinsdag 16 mei 

2017 wordt Gent daarom één grote school. Op die dag breken 

klassen buiten de schoolmuren. Gentse leerlingen kunnen les 

volgen op niet minder dan 84 inspirerende locaties, een 

dubbele lesmarathon.  

 

Lees meer: http://persruimte.stad.gent/153842-sdg-

uitdagingen-gent-wordt-een-grote-school-op-16-mei-2017 

 

Indien u als journalist ter plekke de sfeer wil opsneuven, kunt 

u vooraf contact opnemen met aanbieders van volgende 

locaties: 

 Labo, watertoren en Sporthal Keiskant FARYS, 

Bruno Pessendorffer, gsm 0473 85 61 52, e-mail 

Bruno.Pessendorffer@farys.be  

 Lakenhalle, Sint-Michielsgilde, Olivier Antonis, gm 

0476 37 65 77, e-mail 

olivier.antonis@vlaamseschermbond.be  

 De Krook, UGent, Ini Vanwesenbeeck, gsm 0494 77 

50 38, e-mail ini.vanwesenbeeck@ugent.be  

 KBC Toren, KBC, Viviane Huybrecht, Directeur 

Corporate Communicatie/woordvoerster KBC 

Groep,02 429 85 45 of gsm 0475.30.11.61, e-mail 

pressofficekbc@kbc.be of e-mail 

viviane.huybrecht@kbc.be  

http://prco.stad.gent/c/eJxVjkuOwyAQRE8Tdlj8bPCCRRYz1xhh6NgoGCw-lnL7wYk00ki96HpVXepWIP94pxWf2YicXgyjjwnBbny4-EgkmxRFm1ZEjGIBbh6U8Jk7N8mHsQufF2aVcRTZtB8mvq6riRFCOojV2HoBSqkcec-YnvFrvJiYZ0GR14xQSTgntN-M8yAYlXzgUhI5ECXuI_lSN0FKNW5YIVaUNYQytFetkLcEJ8R_dtVHhlKCL589uWarTxG9sUv2_Y-YpJIo6K3W48bvN_bd54BccvN7heGvr-NPGF8KO2PWikPzT9x8xWdKGQNE7BoEvBvzxKfpCvBV8HbWnGqXdksp_AJ_03Wy
http://prco.stad.gent/c/eJxVjkuOwyAQRE8Tdlj8bPCCRRYz1xhh6NgoGCw-lnL7wYk00ki96HpVXepWIP94pxWf2YicXgyjjwnBbny4-EgkmxRFm1ZEjGIBbh6U8Jk7N8mHsQufF2aVcRTZtB8mvq6riRFCOojV2HoBSqkcec-YnvFrvJiYZ0GR14xQSTgntN-M8yAYlXzgUhI5ECXuI_lSN0FKNW5YIVaUNYQytFetkLcEJ8R_dtVHhlKCL589uWarTxG9sUv2_Y-YpJIo6K3W48bvN_bd54BccvN7heGvr-NPGF8KO2PWikPzT9x8xWdKGQNE7BoEvBvzxKfpCvBV8HbWnGqXdksp_AJ_03Wy
http://prco.stad.gent/c/eJxVjkuOwyAQRE8Tdlj8bPCCRRYz1xhh6NgoGCw-lnL7wYk00ki96HpVXepWIP94pxWf2YicXgyjjwnBbny4-EgkmxRFm1ZEjGIBbh6U8Jk7N8mHsQufF2aVcRTZtB8mvq6riRFCOojV2HoBSqkcec-YnvFrvJiYZ0GR14xQSTgntN-M8yAYlXzgUhI5ECXuI_lSN0FKNW5YIVaUNYQytFetkLcEJ8R_dtVHhlKCL589uWarTxG9sUv2_Y-YpJIo6K3W48bvN_bd54BccvN7heGvr-NPGF8KO2PWikPzT9x8xWdKGQNE7BoEvBvzxKfpCvBV8HbWnGqXdksp_AJ_03Wy
http://prco.stad.gent/c/eJxVj9FuhSAMhp9G7jAUBPWCiyXbXmPhSFUSBQN1y3n7oSdZsqQX7fe3f_6eBfNX8HYQQmrm7cNJmA3D3YXt4lqaYdSarVZhr2H2xgs9zq7D0chxhnkYeu2Ve8xsSvvh4vO6MlIIUUEkN9EFAKDXCtjk6k5Y4m0NoBQLVgrohQYJqmZQrRmlHttuMAba964H3X_IphOFnG8XjMSyxa2055MI85rwG-M_meyRsZQtlFef_DlRSJHd2KfpzqPV0Em22ZXoaNRbIz9rHZhLPsNO2P75Vfxa5sUv_Azk3RJiVfil8p-UPXG8xpwIeZnWlDaeDg6G7xj49d0vYWNxTQ
http://prco.stad.gent/c/eJxVj9FuhSAMhp9G7jAUBPWCiyXbXmPhSFUSBQN1y3n7oSdZsqQX7fe3f_6eBfNX8HYQQmrm7cNJmA3D3YXt4lqaYdSarVZhr2H2xgs9zq7D0chxhnkYeu2Ve8xsSvvh4vO6MlIIUUEkN9EFAKDXCtjk6k5Y4m0NoBQLVgrohQYJqmZQrRmlHttuMAba964H3X_IphOFnG8XjMSyxa2055MI85rwG-M_meyRsZQtlFef_DlRSJHd2KfpzqPV0Em22ZXoaNRbIz9rHZhLPsNO2P75Vfxa5sUv_Azk3RJiVfil8p-UPXG8xpwIeZnWlDaeDg6G7xj49d0vYWNxTQ
mailto:Bruno.Pessendorffer@farys.be
mailto:olivier.antonis@vlaamseschermbond.be
mailto:ini.vanwesenbeeck@ugent.be
mailto:pressofficekbc@kbc.be
mailto:viviane.huybrecht@kbc.be


 
35 

3.4.3 Geschreven pers 

Stadsmagazine 

Editie mei 2017 (Gent): https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen 

/stadsmagazine-mei-2017-online  

 

 
 
 

Deze week in Gent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen%20/stadsmagazine-mei-2017-online
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen%20/stadsmagazine-mei-2017-online
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Kranten 

 Het Laatste Nieuws: 17/5/2017 “Duizend leerlingen trekken naar 84 originele locaties” (oplage: 

309.497). http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/les-bovenop-1-miljoen-liter-water-

a3159708/  

 Het Nieuwsblad: 17/5/2017 “Naar school in de watertoren” (oplage: 277.565).  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170516_02885068  

 

3.4.4 Intranetberichten 

 

 

 

 

3.4.5 Nieuwsbrieven en websites 

 Website HoGent: https://www.hogent.be/nieuws-info/newsflash/lesmarathon-tussen-gent-en-

luik/  

 Website In-Gent: https://www.in-gent.be/evenementen/vrijetijdsactiviteiten/lesmarathon-op-

doortrekkersterrein  

 Website PHTI Gent: http://www.phti-gent.be/  

 Website NTGent: https://www.ntgent.be/nl/news/ntgent-in-gentse-lesmarathon   

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/les-bovenop-1-miljoen-liter-water-a3159708/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/les-bovenop-1-miljoen-liter-water-a3159708/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170516_02885068
https://www.hogent.be/nieuws-info/newsflash/lesmarathon-tussen-gent-en-luik/
https://www.hogent.be/nieuws-info/newsflash/lesmarathon-tussen-gent-en-luik/
https://www.in-gent.be/evenementen/vrijetijdsactiviteiten/lesmarathon-op-doortrekkersterrein
https://www.in-gent.be/evenementen/vrijetijdsactiviteiten/lesmarathon-op-doortrekkersterrein
http://www.phti-gent.be/
https://www.ntgent.be/nl/news/ntgent-in-gentse-lesmarathon
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3.4.6 Flyers en affichering 

Voor de Gentse deelnemers van de lesmarathon werd een button ontwikkeld als aandenken aan de 

SDG uitdaging. 
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3.5 SDG uitdaging “Iedereen feminist” 

SDG 5 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment  
voor alle vrouwen en meisjes 

 

Subdoel 5.5. Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor 
gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het 
politieke, economische en openbare leven. 
 

Uitdaging Stad Gent daagt Stad Genk en hun inwoners uit om zoveel mogelijk verschillende 
foto’s met de slogan iedereen feminist te verzamelen. 
 

Betrokken 
schepenen 

Resul Tapmaz (Gelijke kansen) 

Doelgroep Alle inwoners 

Timing - Voorbereiding uitdaging: februari  

- Uitvoering uitdaging: periode 7 t.e.m. 22 maart 

- Einde uitdaging: 22 maart  

 

Andere stad Genk: 

- net als Gent voert Genk al jaren een gelijke kansen beleid met aandacht voor het 

thema gender, holebi’s en transgender. 

- zo heeft de stad Genk het netwerk Genkse Vrouwenverenigingen, dat instaat 

voor de ontmoeting en uitwisseling tussen vrouwen, het doorgeven van signalen 

aan het beleid, fungeert als klankbord m.b.t. vrouwenthema’s en helpt bij de 

uitwerking van vrouwendagen en –events. 

 

Indicator(en) De winnaar van deze uitdaging is de stad die verhoudingsgewijs naar 
inwonersaantal het meeste aantal unieke foto’s die verwijzen naar “iedereen 
feminist” verzamelt. Gent heeft verhoudingsgewijs 3,9 keer meer inwoners dan 
Genk. 
 

Link uitdaging 
– SDG  

- Met de campagne “Iedereen feminist” wordt een rechtstreekse link gelegd naar 

doelstelling 5.5 “Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van 

vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de 

besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.” 

- Gekoppeld aan deze uitdaging organiseren zowel Gent als Genk verschillende 

acties binnen het kader van de internationale vrouwendag en het gender- en 

gelijke kansen beleid. 
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3.5.1 Sociale media 

Facebook 

 Evenementen pagina “Iedereen feminist” Genk: 

https://www.facebook.com/events/1793458340982136/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%

22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%2

2null%22%7D  

 Pagina Samen Stad Maken: 8/3/2017 “Gent daagt Genk uit voor duel” (volgers: 906). 

https://www.facebook.com/samenstadmaken/  

 Pagina Vredeshuis: 6-20/3//2017 (volgers: 696). https://www.facebook.com/vredeshuisGent/  

 Evenementen pagina “Iedereen feminist”Gent. 

https://www.facebook.com/events/427176364282945/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C

%22page_id_source%22%3A1410147909000031%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surfac

e%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3

A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1410147909000031%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull

%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D  

 

 

Twitter 

De SDG 5 uitdaging “Iedereen feminist” is via de #SDGGentGenk 138 keer verschenen: 44 originele 

posts, 41 likes, 2 replies, 51 retweets. Een volledig overzicht: 

 

Mentions SDG Gent 
Genk.pdf

 

 

  

https://www.facebook.com/events/1793458340982136/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1793458340982136/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1793458340982136/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/samenstadmaken/
https://www.facebook.com/vredeshuisGent/
https://www.facebook.com/events/427176364282945/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1410147909000031%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1410147909000031%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/427176364282945/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1410147909000031%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1410147909000031%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/427176364282945/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1410147909000031%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1410147909000031%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/427176364282945/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1410147909000031%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1410147909000031%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/427176364282945/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1410147909000031%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1410147909000031%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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Instagram 

 

 

 

Flickr 

 Iedereen feminist Gent: https://www.flickr.com/photos/152572175@N05/  

 Iedereen feminist Genk: https://www.flickr.com/photos/stadgenk/sets/72157681079412856  

  

https://www.flickr.com/photos/152572175@N05/
https://www.flickr.com/photos/stadgenk/sets/72157681079412856
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3.5.2 Persberichten 

 

Gent daagt Genk uit tot een duel: ‘Iedereen Feminist’ 
 

 
 
Op woensdag 8 maart 2017 is het Internationale Vrouwendag. Deze dag 
staat in het teken van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal 
ter wereld. Maar gendergelijkheid is geen vrouwenkwestie, het is een 
mensenrechtenkwestie. Iedereen kan feminist zijn. Gent daagt de 
komende weken Genk uit om onder de noemer ‘Iedereen feminist’ in 
beide steden zo veel mogelijk feministen te verzamelen aan de hand van 
foto’s. De stad die de meeste foto’s maakt, wint het duel en mag zich de 
meest feministische stad noemen. 
 
Lees meer: http://persruimte.stad.gent/144138-gent-daagt-genk-uit-tot-
een-duel-iedereen-feminist 
 

 

 

3.5.3 Geschreven pers 

Deze week in Gent 

 

 

http://prco.stad.gent/c/eJxVjk1uhDAMhU9DdkHODxAWWYwq9RpVJjEQFQJKTKW5fckgVarkxfPn52efBfNXDNYAyI4F-3RSTD3DzcW1cj2qcRCSLRadAueFNqoH7aeu08YNg5dPbwLiCMzv2-HSq271EqCCRM5TBUKIoVOCeXd54pzuaK17Fq0EMYCCHkZ1qVYKqWQ7gDFt9yFlB-PYaCjkQjtjIpYtrqU9X0SYlx1_MP0bkz0ylrLGcus9nJ7intgbh92_39FaKMNWuxAdjXo08vOqA3PJZ9wI27-8C99mXjsenJupym9-RuK0E0dMPJy48ogBc-0m3GK67v8CT_BvOQ
http://prco.stad.gent/c/eJxVjk1uhDAMhU9DdkHODxAWWYwq9RpVJjEQFQJKTKW5fckgVarkxfPn52efBfNXDNYAyI4F-3RSTD3DzcW1cj2qcRCSLRadAueFNqoH7aeu08YNg5dPbwLiCMzv2-HSq271EqCCRM5TBUKIoVOCeXd54pzuaK17Fq0EMYCCHkZ1qVYKqWQ7gDFt9yFlB-PYaCjkQjtjIpYtrqU9X0SYlx1_MP0bkz0ylrLGcus9nJ7intgbh92_39FaKMNWuxAdjXo08vOqA3PJZ9wI27-8C99mXjsenJupym9-RuK0E0dMPJy48ogBc-0m3GK67v8CT_BvOQ
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Kranten 

 Het Laatste Nieuws: 8/3/2017 “Steden duelleren: waren wonen de meeste feministen” (oplage: 

309.497). http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-genk/steden-duelleren-waar-wonen-de-meeste-

feministen-a3099171/  

 Belang van Limburg: 8/3/2017 “Wie heeft de meeste feministen: Gent of Genk” (oplage: 

105.000). http://www.pressreader.com/belgium/het-belang-van-limburg/20170308/  

 Limburg actueel: 7/3/2017 “Gent daagt Genk tot een duel uit” (oplage 98.256). http://limburg-

actueel.be/index.php?job=lve&id=14946#.WcEpuGcVjIU  

 

  

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-genk/steden-duelleren-waar-wonen-de-meeste-feministen-a3099171/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-genk/steden-duelleren-waar-wonen-de-meeste-feministen-a3099171/
http://www.pressreader.com/belgium/het-belang-van-limburg/20170308/
http://limburg-actueel.be/index.php?job=lve&id=14946#.WcEpuGcVjIU
http://limburg-actueel.be/index.php?job=lve&id=14946#.WcEpuGcVjIU
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3.5.4 Intranetberichten 

 

 

 

 

3.5.5 Nieuwsbrieven en websites 

 Newslocker: 6/3/2017 “Gent daagt Genk uit: Iedereen Feminist” (volgers: 1.389) 

http://www.newslocker.com/nl-be/regio/oost-vlaanderen/gent-daagt-genk-uit-iedereen-

feminist/  

 Website AVS: 6/3/2017 “Gent daagt Genk uit: Iedereen Feminist” 

http://www.avs.be/avsnews/gent-daagt-genk-uit-iedereen-feminist  

 Limburg Actueel: 8/3/2017 “Gent daagt Genk uit tot een duel: Iedereen Feminist” 

http://www.limburg-actueel.be/index.php  

 Website SDG.be: https://www.sdgs.be/nl/sdg-uitdaging-gent-genk-iedereen-feminist  

 

  

http://www.newslocker.com/nl-be/regio/oost-vlaanderen/gent-daagt-genk-uit-iedereen-feminist/
http://www.newslocker.com/nl-be/regio/oost-vlaanderen/gent-daagt-genk-uit-iedereen-feminist/
http://www.avs.be/avsnews/gent-daagt-genk-uit-iedereen-feminist
http://www.limburg-actueel.be/index.php
https://www.sdgs.be/nl/sdg-uitdaging-gent-genk-iedereen-feminist
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3.2.6 Radio uitzendingen 

 Radio 2 Oost-Vlaanderen: 6/3/2017 (luisteraars: 330.285) 

http://rtv.auxipress.be/ExternalVideo/Alert?id=WBT_VtlhhX8%3D&lang=nl  

 Radio 2 Limburg: 7/3/2017 (luisteraars: 152.834) 

https://radio2.be/de-madammen/jij-bent-toch-ook-feminist  

https://radio2.be/limburg/start-je-dag  

 

 

3.6.7 Flyers en affichering 

Voor de Gentse en Genkse deelnemers aan “Iedereen feminist” werd een button ontwikkeld als 

aandenken aan de SDG uitdaging. 

 

 

  

http://rtv.auxipress.be/ExternalVideo/Alert?id=WBT_VtlhhX8%3D&lang=nl
https://radio2.be/de-madammen/jij-bent-toch-ook-feminist
https://radio2.be/limburg/start-je-dag
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4. Overkoepelende communicatiekanalen en aanvullende 

initiatieven 
Naast de 5 SDG-uitdagingen en de specifieke communicatieacties die hierboven reeds werden 

beschreven voerde Gent, in het jaar als SDG Voice nog een aantal bijkomende activiteiten uit in het 

kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zoals: het uitdragen van de SDGs d.m.v. een 

presentatie en gebruik van e-mail banners, het organiseren van workshops, het uitwerken van prijzen 

en deelname aan het VVSG-traject voor SDG-gemeenten. Hieronder worden deze initiatieven kort 

toegelicht.  

 

4.1 Presentatie 
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4.2 e-mail banners 
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4.3 Workshops 

In het kader van de SDG uitdaging Dagen zonder 

vlees: 

 werden 2 kookworkshops voor het stads- en 

OCMW personeel georganiseerd (op 6/3 en 9/3);  

 organiseerde de dienst Milieu en Klimaat op 

26/4 een lunchgesprek omtrent duurzame 

(school)maaltijden waarbij onder andere het 

project “Wijze Weters” (een campagne die de 

principes van duurzame vertaalt naar de 

leefwereld van kinderen) werd toegelicht (meer 

info: 

https://gentengarde.stad.gent/groepen/wijze-

weters); 

https://gentengarde.stad.gent/groepen/wijze-weters
https://gentengarde.stad.gent/groepen/wijze-weters
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 organiseerde de dienst Milieu en Klimaat op 26/4 een lunchgesprek omtrent duurzame 

(school)maaltijden waarbij onder andere het project “Wijze Weters” (een campagne die de 

principes van duurzame vertaalt naar de leefwereld van kinderen) werd toegelicht (meer info:  

https://gentengarde.stad.gent/groepen/wijze-weters); 

 werd als partner van RUAF (internationale organisatie die inzet op kennisopbouw en –

uitwisseling rond stadsgerichte landbouw en stadsregionaal voedselbeleid, www.ruaf.org). een 

publieksevent opgezet op 2/5. Toronto (Canada) en Quito (Ecuador) lichtten hun voedselbeleid 

toe. Meer info: https://www.facebook.com/events/1860783847517154. 

 

 

De SDG uitdaging “Iedereen feminist” sloot aan bij de Internationale vrouwendag: 

 Op 7/3 organiseerde Gek in de Stadsschouwburg de theatermonoloog van Layla Önlen “de 

ongeletterde vrouw en hij, op z’n witte paard” en een lezing van Marijke Fonteyn 

“Wonderwijven”; 

 Op 8/3 werd onder de Gentse Stadshal de voorstelling “Doorbreek het glazen plafond” met 

Veerle Malschaert gepresenteerd. Aansluitend ging in het stadhuis de gespreksavond “The 

Privilege Walk” (over seksisme en uitsluiting), Een gesprek met Fatma Arikoglu (Ella vzw), Ikrame 

Kastit (Uit de Marge), Felicitas Hardy (Psychologe) en Marie-Pierre Nyatanyi (Afrikaanse 

vrouwenrechtenactiviste) door. 

 

 

De SDG uitdaging “iedereen op de fiets” sloot aan bij cursussen die zowel de Sportdienst Gent als 

Oostende organiseren.  

 De Sportdienst van Oostende organiseert jaarlijks sportlessen voor jongeren en volwassenen. 

Meer info: https://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=1288  

 De Gentse Sportdienst in samenwerking met Sportnetwerk Gent Noord organiseren jaarlijks een 

aantal fietslessen reeksen voor volwassenen. Meer info: https://stad.gent/sport/nieuws-

evenementen/iedereen-kan-leren-fietsen-ook-volwassenen; 

https://stad.gent/sport/buurtsport/fietslessen 

http://www.sportnetwerk.buurtdienstengentnoord.be/  

 De Gentse Sportdienst in samenwerking met Brede School (Onderwijscentrum Gent) 

organiseerde in 2017 voor het eerst een zomeraanbod naar kinderen. Het zomeraanbod van 

Brede School naar kinderen loopt over 9 weken in 9 wijken (elke week in 1 wijk 1 cursus). In die 

9 weken leren kinderen niet alleen fietsen, Brede school zet in die periode in op het vermijden 

van leerverlies bij kinderen van kansen groepen. Meer info:  

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/visie-op-onderwijs/brede-school-gent 

https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/brede-school  

http://www.roeland.be/nl/taalvakanties/nt2-nieuwkomers/taalzomer/  

 

  

https://gentengarde.stad.gent/groepen/wijze-weters
http://www.ruaf.org/
https://www.facebook.com/events/1860783847517154
https://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=1288
https://stad.gent/sport/nieuws-evenementen/iedereen-kan-leren-fietsen-ook-volwassenen
https://stad.gent/sport/nieuws-evenementen/iedereen-kan-leren-fietsen-ook-volwassenen
https://stad.gent/sport/buurtsport/fietslessen
http://www.sportnetwerk.buurtdienstengentnoord.be/
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/visie-op-onderwijs/brede-school-gent
https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/brede-school
http://www.roeland.be/nl/taalvakanties/nt2-nieuwkomers/taalzomer/
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4.4 Prijzen 

Bij de SDG uitdagingen “Dagen zonder vlees”, “Iedereen op de fiets” en “Lesmarathon” konden 

actieve deelnemers een prijs winnen. De winnaars werden telkens anoniem uitgeloot. 

 

Bij de SDG uitdaging “Dagen zonder vlees” konden burgers uit Gent en Sint-Niklaas die actief de 

#SDGGentSintNiklaas gebruikten op sociale media respectievelijk een restaurant-bon winnen in 

Eigenwijs (winnaar: Barbara Govaert) en Avalon. Omdat het personeel van stad en OCMW Sint-

Niklaas de uitdaging won van de Gentse collega’s, werd door E.V.A. vzw een kookworkshop 

georganiseerd op 26/9/2017. Uit de deelnemers van het OCMW en stadspersoneel Gent werden 10 

namen geloot die het kookboek van Dagen Zonder Vlees kregen: Katrien Joris, Melanie De Vocht, 

Ester De Rocker, Elisabeth Kuijken, Sofie Lagaisse, Cindy Geurs, Loes Verhaeghe, Sofie Clicque, Kim 

De Raedt, Stefaan Vervaet. De organisatie Dagen zonder vlees reikte per categorie een moestuin-box 

uit aan de groep die het meeste aantal m³ CO2 bespaarde. In de categorie steden won Gent deze 

prijs. De gewonnen moestuin-box werd ingezet in de moestuin in de Veldstraat die voor het brede 

publiek toegankelijk is. De moestuin wordt door vrijwilligers succesvol beheerd. 

 

Via de SDG uitdaging “Iedereen op de fiets” werd een fietsarrangement in Gent en in Oostende 

verloot aan respectievelijk een Oostendse en Gentse deelnemer die actief de #SDGGentOostende 

had gebruikt op sociale media. De Gentse winnaar is Jeroen Couck, de Oostendse winnaar is Elien 

Muylaert. 

 

Door actief foto’s te posten op instagram of facebook kon een klas uit het lager onderwijs en een klas 

uit het secundair onderwijs respectievelijk een klasuitstap in Gent en een klasuitstap naar Luik 

winnen. Basisschool De Letterdoos en de derde graad Marketing en ondernemen van Visitatie 

Mariakerke werden als winnaars geloot. 
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4.5 VVSG traject SDG-gemeenten 

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) lanceerde in mei 2017 een piloottraject 

rond de SDGs. Het traject beoogt antwoorden te bundelen op hoe steden en gemeenten 

duurzaamheid op een coherente manier kunnen integreren in hun lokale beleid en beleidsplannen 

(2020-2025). VVSG ontving 50 kandidaturen van geïnteresseerde steden. 20 gemeenten, waaronder 

Gent werden geselecteerd en krijgen de komende drie jaar (t.e.m. 2019) begeleiding op maat rond 

het implementeren en verankeren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.  
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De pilootgroep komt vier keer per jaar samen. Daarnaast wordt elk van de 20 gemeenten twee keer 

per jaar individueel bezocht, om begeleiding op maat te kunnen bieden (een eerste bezoek in Gent 

ging midden juli door). Het piloottraject wordt ondersteund door een klankbordgroep, bestaande uit 

VVSG-medewerkers en externe experten. De klankbordgroep geeft mee sturing aan het piloottraject 

en ondersteunt bij specifieke vragen en uitdagingen. 

Meer info: http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/ Oproep-SDG-

pilootgemeenten.aspx en http://www.vvsg.be/Internationaal/e-zine/PublishingImages/Pages/E-

zines/20170515%20E-zine%20Internationaal%20Mei2017.pdf  

  

http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/%20Oproep-SDG-pilootgemeenten.aspx
http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/%20Oproep-SDG-pilootgemeenten.aspx
http://www.vvsg.be/Internationaal/e-zine/PublishingImages/Pages/E-zines/20170515%20E-zine%20Internationaal%20Mei2017.pdf
http://www.vvsg.be/Internationaal/e-zine/PublishingImages/Pages/E-zines/20170515%20E-zine%20Internationaal%20Mei2017.pdf
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5. Budget en gemaakte kosten 
Via een overeenkomst met The Shift en FIDO werd een budget van 20.000€ ter beschikking gesteld 

voor de SDG Voices campagne. Dit budget werd als volgt besteed: 

 

Bedrag Omschrijving Info 

€ 234,60 Vervoer winnaar lesmarathon stadsextern 

€ 320,65 Workshop E.V.A (winnaar DZV) stadsextern 

€ 10,00 Dringende verzending (Genk) stadsextern 

€ 813,72 Buttons (iedereen feminist)  stadsextern 

€ 6.050,00 Filmpjes uitdagingen stadsextern 

€ 408,00 Magneetbuttons (eet massaal sociaal) stadsextern 

€ 329,44 Placemats (eet massaal sociaal) stadsextern 

€ 100,00 Cadeaubon Avalon (winnaar DZV) stadsextern 

€ 100,00 Cadeaubon Eigenwijs (winnaar DZV) stadsextern 

€ 89,00 Cadeaubon Novotel (winnaar iedereen op de fiets) stadsextern 

€ 1.888,23 Buttons (lesmarathon) stadsextern 

€ 680,00 Plexiglazen plafond (iedereen feminist) stadsextern 

€ 530,00 Lunch la maison du peket (winnaar lesmarathon) stadsextern 

€ 190,20 Lunch SDG steden stadsextern 

€ 4,20 Overleg The Shift (metro) stadsextern 

€ 5.620,51 Beeldmateriaal uitdagingen Bigtrees stadsextern 

€ 198,14 Banners SDG uitdagingen stadsextern 

€ 461,01 Bedankingsmoment Trefdag VVSG: beelden Bigtrees stadsextern 

€ 13,00 Bedankingsmoment Trefdag VVSG: kaders stadsextern 

€ 575,96 Bedankingsmoment Trefdag VVSG: catering stadsextern 

€ 719,95 Nieuwsbrieven Gent Internationaal (10/2016, 5/2017) stadsintern 

€ 2.500,00 Deze Week in Gent 8/3, 15/3, 12/4, 19/4, 14/6  stadsintern 

€ 5.000,00 Stadsmagazine (lesmarathon, eet massaal sociaal) stadsintern 

€ 722,34 Gent & Co (Dagen zonder vlees) stadsintern 

€ 201,56 
Drukwerk Folderfabriek (banner Iedereen feminist, 
affiches + flyers Dagen zonder vlees) 

stadsintern 

€ 27.760,51 TOTAAL   

 


