Foto: Bezoek van Amina Mohammed aan SDG Charter Stuurgroep, 6 sept 2018.
Credits: John Akerman Ozguc.
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1. Samenvatting

De eerste SDG Routekaart werd in januari aangeboden aan Minister Kaag. Hierin staan de beste
kansen om de SDG’s te halen, die door het netwerk opgepakt worden. Er zijn nu zeventien allianties
in plaats van de geplande drie. Zij brengen sleutelfiguren bij elkaar, analyseren de situatie en
identificeren nieuwe kansen om ‘hun’ SDG te halen. Zij zijn ook regelmatig bij elkaar geweest om
te zorgen voor een samenhangende aanpak. Hiermee is het ‘SDG ecosysteem’ compleet (zie plaatje
op de volgende bladzijde). We kunnen ons nu concentreren op de versterking ervan.
Het aantal ondertekenaars schoot omhoog naar 550 (in plaats van de verwachte 300), onder andere
omdat de hele Brainport Eindhoven (150 bedrijven, kennisinstellingen, etc.) tekende. Ze deden dat
in het bijzijn van Minister Kaag. Alle 36 Hogescholen tekenden het SDG Charter en gingen gelijk
aan de slag met SDG Challenges en SDG stages. Het gaat om honderdduizenden studenten.
Via (online) media en televisie bereikten we maar liefst 11,6 miljoen mensen, een veelvoud van de
verwachte 1,5 miljoen mensen. Het aantal unieke bezoekers op de website SDG Nederland was
21.000, tien keer zo veel als verwacht (2.000). Via evenementen raakten ook meer mensen betrokken
dan gepland, mede door bezoekers van VN (Amina Mohammed (DSG) en Achim Steiner (UNDP
Administrator)) en door een extra bijeenkomst rondom de SDG rapportages in Nieuwspoort.
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Ondertekenaars steken meer tijd in het netwerk dan voorheen en voorzien. In plaats van de begrote
5,1 FTE werd er in totaal 14,5 FTE bijgedragen aan activiteiten gerelateerd aan het SDG Charter,
zoals events, communicatie, zeventien SDG allianties, tools coalities, Stuurgroep en Bestuur.
Het professionele netwerk wordt steeds sterker, maar organisaties geven aan dat (wereld-)burgers
(consumenten, werknemers, kiezers) uiteindelijk bepalen hoe ver zij kunnen gaan in hun bijdragen
aan de SDG’s. Daarom willen we meer doen aan het opbouwen van een brede beweging van burgers
die actief met de SDGs bezig zijn. Daarvoor hebben we het afgelopen jaar nieuwe middelen
geworven: € 40.000 van de EU/Wilde Ganzen voor een jaar en € 890.000 van NCDO in totaal voor
drie jaar, waarvan € 260.000 is geoormerkt voor OneWorld. We hebben staf voorgesorteerd.
Hiermee kunnen we aan de slag vanaf 1 september 2019.
We eindigen het jaar met een ‘carry-over’ van € 66.796,76. Iets minder dan de helft was al
overgedragen naar komend jaar en in het (goedgekeurde) jaarplan opgenomen als post ‘onvoorzien’.
De andere helft komt van inkomsten. Dit zijn met name inkomsten van partnerbijdragen voor de
SDG Action Day. We hebben dit bedrag grotendeels nodig voor het (voor-)financieren van SDG
Action Day 2020. Als we weer voldoende partners vinden krijgen we dit (deels) terug. Dan zouden
we het graag besteden aan het vergroten van ons bereik, met name richting jongeren.
Het jaar 2020 wordt een symbolisch jaar: vijf jaar SDG’s en nog tien jaar te gaan om ze te halen.
We willen dat moment aangrijpen om duidelijk te maken welke impact behaald is en wat de ambities
zijn van ons netwerk, en om anderen, inclusief burgers en de overheid, nadrukkelijker uit te nodigen
om mee te doen. 2020 moet het jaar van de brede SDG beweging worden, en vooral van jongeren.
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2. Voortgang op doelen en resultaten
Overzicht van doelen en resultaten
Impact on the SDGs
through cooperation and partnerships
Implementation Roadmap
Durable
Governance

Charter
Branding

SDG Coalitions

Implementation
‘Tools’
Facility ‘Symfonie’ Coalitions

Broad Movement
‘Live’ Online
Events Communication

De doelen en resultaten blijken goed in elkaar te grijpen in de praktijk. Doelen en resultaten zijn
over het algemeen (meer dan) behaald. Details zijn te vinden in het logframe (bijlage 1). Hieronder
een bespreking van de voortgang per doel en resultaat.
1. SDG Implementatie Routekaart
De eerste SDG Routekaart is begin 2019 aan Minister Kaag aangeboden, door de burgemeester van
Zanen, als voorzitter van de VNG, namens de SDG Charter Stuurgroep. De Routekaart is
samengesteld na een brede consultatie en goedgekeurd door de Stuurgroep. Voor de meeste SDG’s
hebben Stuurgroepleden de leiding voor de uitvoering. De resultaten worden in mei 2020
gepresenteerd.
Ondertussen is de voorbereiding voor de SDG Routekaart 2020 begonnen. Hiervoor wordt ook breed
geconsulteerd, maar dit keer gaat die inbreng eerst naar de SDG allianties. Zij doen op basis daarvan
en vooral op basis van hun kennis en netwerk voorstellen voor ‘hun’ SDG voor de Routekaart.
Daarbij wordt uiteraard gekeken naar de samenhang tussen de SDG’s. Het geheel wordt weer
goedgekeurd door de Stuurgroep.
Dit proces loopt en biedt het enige nationale plan van aanpak voor de SDG’s. Maar het heeft ook
nadelen. Het vergt veel van de alliantiecoördinatoren. Dat is niet betaald, tenzij men zelf financiering
kan vinden. In de groep van coördinatoren wordt wel aandacht besteed aan coherentie, maar het in
de praktijk brengen daarvan is weer een extra opgave. Voor het doorrekenen van kansen en het
kijken op de langere termijn zijn de planbureaus meer geschikt dan de allianties. Zij worden
aangestuurd door de ministeries.
Het is een wens en een uitdaging om de ministeries meer bij de Routekaart te betrekken. Een
nationaal plan voor de SDG’s, van de overheid, geïnformeerd door de planbureaus, samen met ons
netwerk, is daarbij het ideaal.
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1a. ‘Governance’
Het Bestuur van SDG Charter bestaat uit de leden: Herman Mulder (voorzitter), Adrian de Groot
Ruiz (secretaris), Anne-Marie Rakhorst (penningmeester) en Fokko Wientjes (algemeen
bestuurslid).
Het Charter wordt gedragen door een Stuurgroep, die bestaat uit diverse koepelorganisaties: MVO
Nederland (bedrijven), Global Compact Netwerk Nederland (bedrijven), VNG Internationaal
(gemeenten), Partos (ontwikkelingsorganisaties), IUCN Nederland (natuur- en milieuorganisaties),
NWO WOTRO (kennisinstellingen), NJR (jongeren), Maatschappelijke Alliantie (filantropen) en
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Rijksoverheid). De Vereniging voor Hogescholen is aan de
Stuurgroep toegevoegd voor onderwijs. De Stuurgroep overweegt verdere uitbreidingen. BZ zal in
het nieuwe jaar (vanaf 1 september 2019) een andere rol krijgen in de Stuurgroep, die van
waarnemer.
De SDG Charter Stuurgroep functioneert goed. De leden denken mee over wat nodig is en leggen
uit wat wel en niet werkt voor hun achterban. Hun achterbannen meer betrekken is een volgende
stap. De Stuurgroep heeft zichzelf geëvalueerd en zal verbeteringen bespreken en doorvoeren, zoals
het zelf actiever optreden.
Het Charter bureau bestaat uit: Maresa Oosterman (directeur), Rosalie de Bruijn (senior project
manager) en Jan Willem van Rooij (tijdelijk project manager tot 30 september 2019). Dit is de
situatie per 31 augustus 2019, na enkele wisselingen voor die tijd. Per 1 september 2019 wordt het
bureau uitgebreid met vier nieuwe parttime medewerkers (zie hoofdstuk 3).
1b. ‘Branding’
Het SDG Charter is in Nederland de spin in een web dat steeds groter wordt, met SDG Allianties,
SDG Academie, SDG Houses, SDG Accelerators, SDG Cafe’s, etc. Om onze rol duidelijker te
maken, noemen we ons nu SDG Nederland. Het laat zien dat we er voor iedereen zijn en dat we
samen werken aan het Nederlandse plan voor de SDG’s (de Routekaart).
In het buitenland waren er contacten met een aantal landen die met een vergelijkbaar model bezig
zijn (België, Mexico, Colombia, Israël). Ondertussen kwamen Duitsland en Finland met het initiatief
om dergelijke netwerken te verbinden in een internationaal forum. Wij denken en doen hier aan mee.
Het is gelanceerd bij de VN, maar verder nog pril.
2. Coalities/allianties
Veel sneller dan gepland zijn er, samen met de nationale SDG Coördinator, zeventien coördinatoren
bereid gevonden om SDG allianties op te zetten. Zij werken aan een netwerk van sleutelfiguren rond
‘hun’ SDG, aan een plan om die SDG te behalen en aan inbreng voor de SDG Routekaart. Zij komen
vier keer per jaar bij elkaar, om te zorgen voor een gezamenlijke aanpak en om van elkaar te leren.
Aan deze bijeenkomst neemt ook een jongere deel en iemand om coherentie te waarborgen.
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Dit werk wordt niet betaald (tenzij ze zelf financiering kunnen vinden), waardoor capaciteit en
kwaliteit wisselen en ook coördinatoren wisselen (er zijn nu twee vacatures). De coördinatoren
geven aan dat ze meer zouden kunnen als ze wel financiering zouden krijgen.
2a. ‘Symfonie’
De indruk bestaat dat er gaten zijn in de financiering die nodig is voor het behalen van de SDG’s,
met name in de fase van opschaling. Er zijn echter financiële instrumenten in de maak die dat
mogelijk (deels) oplossen. Zolang niet duidelijk is hoe die instrumenten gaan werken, is het niet
mogelijk om goed in beeld te krijgen van wat er ontbreekt en hoe dat aan te pakken.
Ondertussen is er wel een online wegwijzer (op SDGNederland.nl) gemaakt voor de instrumenten
die er al wel zijn. Daarbij is het steeds de bedoeling dat organisaties dit overzicht zelf aanvullen,
maar dat gaat meestal niet vanzelf.
2b. ‘Tools coalitions’
Om gedeelde uitdagingen samen op te pakken, zijn er coalities. Bijvoorbeeld voor communicatie,
met communicatie experts van Stuurgroepleden en van ministeries. Communicatie over de SDG’s
is een uitdaging, omdat het overal over gaat en voor iedereen is. Het ei van Columbus is nog niet
gevonden. Wel is men het eens dat activeren beter is dan zenden. En om te beginnen worden
materialen, wensen en ideeën gedeeld.
Een andere coalitie gaat over rapportage en impactmeting. Die zitten we samen met BZ voor. Er zijn
inmiddels zoveel verschillende meetinstrumenten ontwikkeld, dat er behoefte is aan meer
vergelijkbaarheid. Dit is een uitdaging, omdat er redenen zijn waarom er zoveel instrumenten zijn.
Als we in 2020 concreter willen laten zien wat de impact op de SDG’s tot nu toe was en wat de
uitdagingen zijn, moet er toch een eenduidig, werkbaar en geaccepteerd instrument komen.
3. Brede beweging
De SDG’s zijn alleen haalbaar als (wereld-)burgers meedoen. Organisaties kunnen het niet alleen.
Zij geven aan dat ze niet veel verder kunnen komen dan de burger wil (als consument, werknemer,
ouder, kiezer, etc.).
We hebben dit jaar veel meer mensen bereikt dan verwacht, zie onder bij evenementen en online.
Het lijkt er dus op dat de SDG’s eindelijk aan het aanslaan zijn. Maar we willen meer, namelijk een
actieve, brede beweging creëren. We hebben bij verschillende organisaties ons licht opgestoken en
zijn tot de volgende conclusie gekomen.
We willen niet zenden, maar mensen laten zien wat ze al doen, hoe ze nog meer kunnen doen als ze
dat willen, en dat ze hier niet alleen voor staan, maar onderdeel zijn van een grote beweging.
We hebben middelen gevonden (van EU en NCDO, zie voor details hoofdstuk 3) om op deze basis
aan een brede beweging in Nederland te werken. Kort gezegd willen we van twee kanten werken:
1. het land in naar mensen toe en 2. wat er al is aan platforms, netwerken, etc. voor lokale actie beter
verbinden en vindbaar maken. We overwegen een focus op jongeren.
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De plannen hiervoor zijn gedeeld met BZ en we zullen hier volgend jaar over rapporteren. We zullen
duidelijk maken welk deel bij BZ hoort en welk deel bij de andere financiers.
3a. Evenementen
In het afgelopen jaar zijn er twee publieksevenementen georganiseerd door het SDG Charter bureau,
er waren ook twee evenementen gericht op de Stuurgroep en/of ondertekenaars en daarnaast is er
bijgedragen aan diverse evenementen van derden.
● Speciaal evenement met Amina Mohamed (6 september 2018)
Op 6 september 2018 ontving de Stuurgroep van SDG Charter DSG UN Amina Mohammed en
Feike Sijbesma, CEO DSM in het SDG House. Doel was om te bespreken hoe verschillende sectoren
hun krachten kunnen bundelen om bij te dragen aan de SDG’s in zowel Nederland als in
ontwikkelingslanden en hoe we kunnen samenwerken met de VN om dit model te laten werken voor
andere landen.
Belangrijke conclusie was dat de VN een gateway wil zijn voor partnerschappen en dat een van de
meest voorkomende uitdagingen is hoe je een narratief kunt creëren rondom de SDG’s, zodat we
wereldwijd zoveel mogelijk partijen en met name jongeren kunnen betrekken bij de agenda. Na
afloop heeft Amina Mohammed in de SDG bus gezeten, zie voor een video: album72157698003587552. Ook was er aansluitend een bijeenkomst met Amina Mohammed, Feike
Sijbesma en sleutelfiguren uit de financiële sector.

Foto: Amina Mohammed in de SDG ToerMee bus, d.d. 6 sept 2018.
Credits: John Akerman Ozguc.
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● SDG Action Day (25 sept 2018)
Op 25 september 2018 werd de SDG Action Day voor de tweede keer georganiseerd. Focus dat jaar
lag op het betrekken van gemeenten en MKB’ers. Zo was er in het plenaire gedeelte meer aandacht
voor deze twee doelgroepen en waren er maar liefst 26 werksessies waar deelnemers aan de slag
konden met tools om o.a. hun medewerkers en achterban te betrekken bij de SDG’s, impact te meten
of de SDG’s te verankeren in hun bedrijfsvoering of curriculum. Ook waren er sessies waar
meegedacht kon worden over het formuleren van plannen voor specifieke SDG’s. Deze werden
georganiseerd door de pas opgerichte SDG allianties. Resultaten vormden inbreng voor de SDG
Routekaart. Hoofdpartners waren de Gemeente Amsterdam, het KIT en NCDO. Er waren 550
deelnemers, waarmee de maximale capaciteit was bereikt.

Foto: SDG Action Day 2018.
Credits: John Akerman Ozguc.
● Bijeenkomst SDG Charter ondertekenaars met Peter Bakker en Achim Steiner (20 nov 2018)
Op dinsdag 20 november 2018 vond de vergadering van SDG Charter ondertekenaars plaats bij de
Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. Hier werd besproken wat de ondertekenaars nodig
hebben van elkaar en van het SDG Charter bureau om nog meer bij te kunnen dragen aan de SDG’s
en wat het betekent om SDG Charter ondertekenaar te zijn. Daarnaast waren er twee internationale
gasten, Achim Steiner (United Nations Development Program) en Peter Bakker (World Business
Council for Sustainable Development). Zij bespraken hoe de VN en partners elkaar beter kunnen
versterken in het bijdragen aan de SDG’s. Er waren 100 deelnemers, waaarmee de maximale
capaciteit was bereikt.
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● Hoe duurzaam is onze welvaart? Nederland en de SDG’s (16 mei 2019)
Op 16 mei 2019 organiseerden SDG Charter en Building Change met medewerking van VNO-NCW
/ MKB Nederland, Global Compact Netwerk Nederland, Rijksoverheid, NWO-WOTRO Science
for Global Development, Nationale Jeugdraad, Partos en VNG International de bijeenkomst ‘Hoe
duurzaam is onze welvaart? Nederland en de SDG’s’ in Nieuwspoort. Aanleiding hiervoor was de
lancering van het CBS-rapport 'Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019’
en de derde SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’.
Meer dan 200 vertegenwoordigers uit de overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij
gingen met elkaar in debat over de vraag: ‘Hoe duurzaam is onze welvaart?’ Na de twee presentaties
over de rapportages waren er drie paneldiscussies over de thema’s gendergelijkheid, klimaat &
energie en mondiale voetafdruk. De focus lag op wat er (nog) meer moet gebeuren om de SDG’s te
behalen. De beste kansen werden meegenomen in de SDG Routekaart 2020.

Foto: bijeenkomst ‘Hoe duurzaam is onze welvaart?’.
Credits: Roos Trommelen.
● SDG Roadshow (mei t/m aug 2019)
In februari is er een plan voor een Roadshow ontwikkeld en een succesvolle aanvraag ingediend bij
Wilde Ganzen / EU voor de call ‘Frame, Voice, Report!’. Hierdoor heeft het Charter € 40.000
binnengehaald om vijf steden te bezoeken met de SDG ToerMee Roadshow. Doel is een breed
publiek te betrekken bij de SDG’s en hen aan te zetten tot (meer) actie. In de periode t/m augustus
2019 is Renswoude (‘Meest veelbelovende Global Goals gemeente van het jaar’) bezocht en is er
een workshop gegeven bij het Global Festival of Action in Bonn.
● Overige events ‘light involvement’
Naast eigen evenementen is het Charter bureau bij veel andere evenementen betrokken geweest in
de rol van adviseur, organisator van een workshop, sessieleider of spreker. Dit zijn er veel meer dan
gepland, omdat deze betrokkenheid weinig geld kost en toch heel effectief is. Daarom is ervoor
gekozen om er wel capaciteit voor vrij te maken. Een paar voorbeelden:
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❖ Het Charter bureau organiseerde in 2018 een workshop voor honderd ondernemers tijdens
het Nationaal Sustainability Congres, het grootste duurzaamheidscongres in Nederland waar
750 ondernemers en beleidsmakers bij elkaar kwamen.
❖ Het Charter was jurylid bij de verkiezing ‘Meest Inspirerende Global Goals Gemeente’.
Tijdens het VNG Nieuwjaarscongres werd de SDG Routekaart aangeboden aan minister
Kaag. Er waren 200 bezoekers.
❖ Het Charter heeft samen met haar partners UNDP, Gemeente Utrecht, VNG, SDG World
Tour, BZ, Stichting Vipbus en Building Change een workshop georganiseerd tijdens het
Global Festival of Action for Sustainable Development in Bonn. Daar waren 90 deelnemers.
❖ Jaarcongres Vereniging Hogescholen. Aantal deelnemers: 1.000 docenten en medewerkers
hogescholen. Rol Charter: advies m.b.t. uitnodigen sprekers, verspreiden event onder
achterban en meegedacht over ‘SDGs on Stage’. Ondertekenmoment waarbij alle 36
hogescholen van Nederland het SDG Charter hebben getekend.
❖ Ondertekenmoment Brainport Development. 150 organisaties/bedrijven tekenden het SDG
Charter. Minister Kaag gaf een presentatie over de SDG’s en Maresa gaf een presentatie over
het Charter. Aantal deelnemers: 150.
❖ Workshop georganiseerd tijdens de Nacht van de VN en infostand met SDG Routekaart om
kansen te verzamelen. Aantal deelnemers: vijftig in workshop en 900 op het event als geheel.
❖ Bijgedragen aan TEDxAlkmaar als adviseur en op de dag zelf met een informatiestand met
onder andere de SDG Routekaart, kaartjes met goede voornemens en andere SDG gadgets.
600 mensen bereikt en aan het denken gezet over de SDG’s.
❖ Tijdens het MVO Nieuwjaarscongres op de inspiratiemarkt gestaan met een informatiestand
met onder andere de SDG Routekaart, photobooth en kaartjes met goede voornemens. 1.000
deelnemers bereikt en aan het denken gezet over de SDG’s.
❖ Meegedacht over de invulling van het Energy Debate plus sprekers uitgenodigd, waaronder
minister Kaag. Dit event werd georganiseerd door AIESEC & Students for Sustainability
Delft. Aantal deelnemers: 500.
3b. Online
● SDGNederland.nl
SDGNederland.nl is een toegankelijke, Nederlandstalige website voor iedereen die meer wil weten
over de SDG’s. De website werd t/m december onderhouden (1,5 dagen per week) door een
redacteur van journalistiek platform OneWorld. Daarna kwam de website in eigen beheer. In de
maanden januari t/m april 2019 hebben we een freelance redacteur ingehuurd om de content te
verzorgen.
De website biedt nieuwsitems, blogs (o.a. van de nationale SDG Coördinator) en een eventkalender.
Het afgelopen jaar is er ook een wegwijzer aan toegevoegd, waar diverse organisaties informatie en
materialen kunnen vinden die specifiek zijn ontwikkeld voor hun sector. Zo is er lesmateriaal te
vinden voor scholen. Daarnaast is er een pagina gecreëerd waar de SDG allianties zich presenteren
en is de online SDG Routekaart toegevoegd waar een breder publiek kansen in kan sturen om de
SDG’s dichterbij te brengen.
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Het aantal unieke bezoekers per maand zit in de lift. Doorheen het afgelopen jaar zaten we
gemiddeld op 21.408 unieke bezoekers per maand, terwijl dit aantal het jaar ervoor gemiddeld
14.795 was (in het opstartjaar was er zelfs nog sprake van gemiddeld 4.768 unieke bezoekers per
maand). Het gewenste minimale aantal van 2.000 unieke bezoekers per maand is daarmee
ruimschoots overschreden.
● SDGGateway.nl
De SDG Gateway is de online community van het SDG Charter netwerk. Er is bewust voor gekozen
om de Gateway open te zetten voor iedereen die zich wil inzetten voor de SDG’s, niet alleen
ondertekenaars. Het platform is interactief: het biedt gebruikers de mogelijkheid om te laten zien
wat ze doen, wat ze nodig hebben om meer bij te dragen aan de SDG’s en waar ze partners kunnen
vinden. Deze community is vooral gericht op professionals en is in het Engels om verbindingen met
professionals in andere landen mogelijk te maken. Het aantal gebruikers en het verkeer op deze
community is vergeleken met het jaar ervoor redelijk gegroeid (nu 1.017 versus 768 profielen het
jaar ervoor). De resultaatverplichting is daarmee ruimschoots behaald: 249 i.p.v. 100 extra profielen
t.o.v. het jaar ervoor. In de zomer van 2019 zijn maatregelen genomen om de online community
over te hevelen naar SDGNederland.nl. Reden hiervoor is dat we een breder publiek willen
betrekken. Daarnaast is veel verwarring ontstaan over de namen SDG Charter, SDG Nederland en
SDG Gateway. Streven is om in het tweede jaar van projectfase twee alles onder te brengen onder
de noemer SDG Nederland, omdat dit aansprekend is voor een breed publiek. De SDG Gateway zal
dan volledig geïntegreerd worden in de website SDGNederland.nl
● Media-aandacht
De activiteiten van het SDG Charter bureau hebben veel media-aandacht gegenereerd. We hebben
een overzicht gemaakt van ons (online) mediabereik, met dank aan onze ondertekenaar Sustainalize
voor het gebruik van de mediamonitoringstool ‘Meltwater’. Via deze tool is gezocht naar de
sleutelwoorden SDG Charter, SDG Nederland, SDG Gateway, SDG allianties, SDG Action Day,
SDG House en Hoe duurzaam is onze welvaart”. Hoewel er niet veel artikelen zijn gepubliceerd in
traditionele media (2), zijn er daarentegen juist zeer veel online artikelen gepubliceerd (36). Ook is
het opvallend dat er lokaal veel media-aandacht is gegenereerd, bijvoorbeeld in de regio Eindhoven,
waar maar liefst 150 organisaties het SDG Charter hebben ondertekend. In totaal zijn er via onze
artikelen ruim 11,6 miljoen mensen bereikt. We hebben daarmee het target van 1,5 miljoen mensen
ruimschoots behaald.
Overzicht mediabereik (m.u.v. sociale media)

Jaar 1

Totaal bereik

11.611.950

Aantal artikelen in traditionele media

2

Aantal radio-interviews

0

Aantal columns op tv

1

Aantal artikelen in online media

36
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Voor uitgesplitst overzicht, zie bijlage 2
Overzicht sociale media

Aantal volgers/ abonnees op
31-08-2019

Aantal views tot 31-08-2019

Twitter SDG Charter

1.646

240.658

Twitter SDG Nederland

1.878

137.689

Facebook SDG Nederland
pagina

277

-

Facebook SDG Nederland
community

469

-

LinkedIn SDG Charter

1.496

-

Nieuwsbrief SDG Charter

592

-

Instagram SDG Nederland

1.265

-
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3. Voortgang algemeen
Thematische prioriteiten
De SDG’s vormen een integrale agenda, dus wij richten ons op alle SDG’s en op de verbanden
daartussen. Dat neemt niet weg dat we zorgen dat er in elk geval voldoende aandacht is voor de
SDG’s waarvoor Nederland achter loopt, zoals gender, landbouw, voetafdruk, biodiversiteit en
klimaat. Verder zien we veel energie bij jongeren rondom de SDG’s en het gaat om hun toekomst.
Daarom kijken vooral wat we met hen kunnen doen. Dit alles uit zich bijvoorbeeld in sprekers en
workshops op SDG Action Day en/of in de Routekaart.
Rol in het netwerk
Onze rol in het netwerk blijft die van neutrale verbinder. Om die positie nog duidelijker neer te
zetten gaan we onszelf voortaan SDG Nederland noemen.
Evaluatie
We hebben direct aan het begin van deze fase een survey onder de ondertekenaars uitgevoerd en
de resultaten besproken bij een bijeenkomst, waar honderd ondertekenaars waren. Conclusies
waren bijvoorbeeld dat de online omgeving simpeler en beter moet, en dat onderwijs een
belangrijkere rol verdient. Dit hebben we daarna opgevolgd.
Er is in het eerste jaar ook een survey onder Stuurgroepleden gehouden en deze is besproken in de
Stuurgroep. Conclusie was onder andere dat leden zelf actiever willen zijn. Ze willen daarnaast
meer ruimte voor discussie in de vergadering en extra leden die relevant zijn en positief tegenover
de SDG’s staan (bijvoorbeeld de financiële sector). Dit volgen we op.
Duurzame financiering
Het Charter bureau heeft het afgelopen jaar gesprekken met NCDO gevoerd over het bestendigen
van de nalatenschap van NCDO. NCDO heeft de afgelopen bijna 50 jaar een belangrijke rol gespeeld
op het gebied van het betrekken van Nederlanders bij mondiale duurzame ontwikkeling. De wens
van het Charter was om een breder publiek bij de SDG’s te betrekken. Dit sluit zeer goed aan bij de
nalatenschap van NCDO.
Om een breder publiek bij de SDG’s te betrekken en te activeren heeft het Charter van NCDO een
schenking ontvangen van € 890.000 van NCDO in totaal voor drie jaar, waarvan € 260.000
geoormerkt voor OneWorld.
Daarnaast is er een succesvolle aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen / EU voor de call ‘Frame,
Voice, Report!’. Hierdoor heeft het Charter € 40.000 voor een jaar binnengehaald om vijf steden te
bezoeken met de SDG ToerMee Roadshow.
Tenslotte zijn er inkomsten gegenereerd op het gebied van verkoop van speldjes, partnerbijdragen
voor events en verhuur van het kantoor (delen van kantoorruimte met twee organisaties).
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Financiele details zijn te vinden in hoofdstuk 5 en in bijlage 4, tabblad 1 en 2.
Er zal in 2020 verder worden gewerkt aan de diversificatie van inkomstenbronnen.
Aannames en risico’s
Samenwerking: Het investeren in de samenwerking blijft veel gevraagd, vooral van de
alliantiecoördinatoren. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dingen waar zij wat aan
hebben en we blijven helpen zoeken naar financiering, binnen de beperkte mogelijkheden. Kijkend
naar het netwerk als geheel, gaat de investering in tijd wel steeds sterker omhoog.
Beklijfbaarheid: Het ‘ecosysteem’ dat we gebouwd hebben, drijft op onbetaalde inspanningen (van
de Stuurgroep, allianties, workshoporganisatoren, etc.). In principe kunnen zij zelf verder, maar of
dat gebeurt zonder (betaalde) drijvende kracht blijft een vraag. Om de vaste kosten te drukken zijn
we bezig om de online omgeving goedkoper te maken, door alles samen te voegen, op een
betaalbaar en simpel platform. We hebben middelen aangetrokken (van EU en NCDO) voor het
vormen van een brede beweging en gaan onderzoeken of derden die financiering over willen
nemen, op de langere termijn.
Capaciteit: De bemensing is fragiel gebleken, met wisselingen en (onvoorspelbare en alles bij
elkaar langdurige) ziekteperiodes binnen een hele kleine staf. Dit is steeds in zo goed mogelijk
overleg en met nog scherpere prioriteitsstelling opgevangen. En er is gewerkt (financiering
gezocht, mensen gevonden) aan uitbreiding van de staf (met EU en NCDO middelen), wat meer
stabiliteit zal geven (per 1/9/19).
Uitgaven: Omdat de grens tussen betaling en samenwerking in het verleden soms vaag bleek,
houden we die grens in deze fase scherp aan. We hebben onderzoek gedaan naar het
integriteitsbeleid dat we nodig hebben, en dit blijken we het best uit te kunnen besteden aan een
onafhankelijke organisatie. Hiervoor is toestemming gevraagd aan BZ en gekregen.
4. Toelichting op ‘in-kind’ bijdragen
Ondertekenaars zijn via een survey gevraagd naar hun in-kind bijdrage (uitgedrukt in uren) aan SDG
Charter gerelateerde activiteiten en aan de SDG’s in het algemeen. De survey is ingevuld door 75
ondertekenaars van de 550 ondertekenaars.
● In-kind bijdrage aan SDG Charter activiteiten
In totaal is er 25.416 uur besteed aan SDG Charter gerelateerde activiteiten (zie tabel hieronder voor
een uitsplitsing). Dit staat gelijk aan 14,5 FTE1. De ondertekenaars hebben het grootste gedeelte van
de tijd besteed aan de categorie ‘anders’ (21.186 uur oftewel 83 procent van het totaal aantal uren),
gevolgd door SDG Charter evenementen en coalities en SDG allianties (respectievelijk 1.312 en
1.147 uur). Onder de categorie ‘anders’ wordt o.a. communicatie genoemd. Verder geven diverse

1

Rekenmethode: 1 FTE per jaar staat gelijk aan 1750 uur per jaar x 100 euro per uur = 175000 euro. Deze

rekenmethode werd o.a. ook gebruikt door Human Cities Coalition.
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respondenten aan dat ze de uren niet kunnen uitsplitsen en hierdoor alles onder deze categorie
hebben ingevuld.
In-kind bijdrage van ondertekenaars aan SDG Charter gerelateerde activiteiten.
Uitgedrukt in uren, periode 1/9/18 - 31/8/19
SDG Gateway/ online community
725
SDG Charter coalities en SDG allianties
SDG Charter evenementen
Stuurgroep/ bestuur
Anders
Totaal

1.147
1.312
1.046
21.186
25.416

Naast deze in-kind bijdragen van de SDG Charter ondertekenaars heeft het Charter bureau ook inkind zalen aangeboden gekregen voor bijeenkomsten met het bestuur, de stuurgroep, werkgroepen
en de bijeenkomst met ondertekenaars. Deze gegevens zijn niet bijgehouden, waardoor er geen data
beschikbaar is.
Door het ministerie van Buitenlandse Zaken is er per jaar 1 FTE in-kind bijgedragen aan het SDG
Charter bureau in de vorm van een detachering. In totaal is de bijdrage van BZ voor deze
projectperiode € 450.587 (dit is de subsidie à € 275.587 + 1 FTE omgezet in geld = € 175.000). De
in-kind bijdragen van ondertekenaars is begroot op € 901.174 per jaar. Dit is omgerekend naar FTE:
5,1 FTE. In het afgelopen jaar is er veel meer in-kind bijgedragen door ondertekenaars, te weten: €
2.541.600, oftewel 14,5 FTE (zie voor specificatie bijlage 3).
● In-kind bijdrage aan de SDG’s in het algemeen
In de survey is ook gevraagd naar de in-kind bijdrage van ondertekenaars aan SDG gerelateerde
activiteiten (los van de Charter gerelateerde activiteiten). Deze in-kind bijdragen zijn niet begroot,
maar wel interessant om te vermelden (zie de tabel hieronder). In totaal komt het neer op 49.141
uur. Dat is omgerekend 28,1 FTE.
In-kind bijdrage van ondertekenaars aan SDG’s in het algemeen. Uitgedrukt in
uren, periode 1/9/18 - 31/8/19
Jaarverslag
1.462
SDG Communicatie
Samenwerkingsverbanden rondom SDG’s
SDG evenementen
Anders
Totaal

6.616
4.504
3.168
33.391
49.141

● Financiële bijdrage van partners aan gezamenlijke SDG evenementen
Naast de in-kind bijdragen van ondertekenaars in uren, is er ook financieel bijgedragen aan
gezamenlijke SDG evenementen. Deze financiële bijdragen zijn niet begroot en zullen uiteindelijk
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geen onderdeel uitmaken van de accountantscontrole. Aangezien het Charter bureau deze resultaten
wel graag deelt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, is hieronder een overzicht te vinden.
Deze gegevens zijn niet terug te vinden in de begroting, want de financiële afwikkeling van deze
evenementen werd gecoördineerd door een van de partners. Het Charter heeft bij de SDG Action
Day 2018 8,5 procent (oftewel € 4.545,60) financieel bijgedragen en de rest in-kind. Bij het
evenement ‘Hoe duurzaam is onze welvaart?’ heeft het Charter 19 procent (oftewel € 1.240,00)
financieel bijgedragen en de rest in-kind. Het Charter had bij beide events een coördinerende rol.
Financiële bijdrage van partners aan gezamenlijke SDG evenementen, uitgedrukt in Euro’s
(excl. BTW)
Activiteit

Financiële bijdrage

Van wie

SDG Action Day 2018

€ 48.964,19

Gemeente Amsterdam, KIT,
NCDO en ticketverkoop

Hoe duurzaam is onze
welvaart?

€ 5.309,75

Building Change en BZ

Totaal

€ 54.273,94

● Input versus output en impact
Hoewel het interessant is om te zien hoeveel er door de ondertekenaars in-kind is bijgedragen aan
de SDG’s en aan SDG Charter activiteiten, hebben veel ondertekenaars terecht opgemerkt dat het
lastig is om deze input cijfers te leveren en dat het vragen naar deze cijfers een beperkt beeld geeft
van wat de ondertekenaars bijdragen aan de implementatie van de SDG’s. Ook gaven diverse
ondertekenaars aan dat het lastig is om een onderscheid te maken tussen de bijdragen aan SDG
Charter gerelateerde activiteiten versus de algemene SDG activiteiten.
In de survey is daarom ook naar output en impact gevraagd. Aangezien er nog geen eenduidig
systeem is voor het meten van impact, is aan de ondertekenaars gevraagd om hun impact te delen in
de vernieuwde online community op SDGNederland.nl. Ook is in de survey aan ondertekenaars
gevraagd om hun grootste bijdrage aan de SDG’s het afgelopen jaar te beschrijven in één zin.
Enkele voorbeelden:
❖ Door actief campagne te voeren, in gesprek te gaan en langs te gaan bij gemeenten, hebben
we de Goals in steeds meer gemeenten laten landen en is het aantal Global Goals
gemeenten enorm toegenomen naar 80. Daarnaast hebben we verdieping in de campagne
aangebracht door het verbinden van Global Goals met actuele gemeentethema's zoals de
Omgevingswet.
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❖ Er is een SDG Hotspot ingericht, SDG’s zijn opgenomen in het jaarverslag en er is intern
en landelijk aan de HBO SDG coalitie gewerkt o.a. aan de lancering van het platform
SDGsOnStage.nl
❖ Ruim 10.000 leerlingen uit de groepen drie t/m acht van het basisonderwijs hebben kennis
gemaakt met de zeven Kinder Global Goals (de opstap naar de 'volwassen' SDG’s) via de
Voorleesactie 2019. 6.500 leerlingen uit groep vijf t/m acht hebben ook ervaren wat ze zelf
kunnen bijdragen aan de realisatie van de Kinder Global Goals.
❖ FrieslandCampina draagt met haar ‘grass to glass’ ketenvisie bij aan verschillende SDG's.
“We bereiken miljoenen mensen met onze hoogwaardige voeding, waarbij we bijdragen aan
zekerheid voor voeding en voedingsnutriënten. We werken aan verduurzaming van de keten
met onze eigen leden melkveehouders en lokale melkveehouders in andere landen (12, 13,
15), waarbij we in dat laatste bijdragen aan bestrijding van armoede en gendergelijkheid (2,
8). Voorbeelden: Door praktische kennis te delen met boeren in ontwikkelingslanden hebben
wij hen geholpen om professioneler en duurzamer te werken. Hierdoor hebben wij o.a. een
bijdrage geleverd aan voedselzekerheid, armoedebestrijding en gendergelijkheid. Stimuleren
van energie neutrale oplossingen, biodiversiteit en dierenwelzijn en -gezondheid op en rond
de boerderij.”
❖ Het financieren van onderzoek op het gebied van de SDG’s.
❖ All our second year students contribute 20 hours (or more!) to SDG 3,4, 11 or 12 in a reallife project to positively impact societal issues where hospitality can make a difference.
❖ Bewustwording dat professioneel inkopen van grondstoffen voor een duurzame productie en
consumptie impact heeft op bijna alle subdoelen van SDG 12.
❖ ABN AMRO klanten vormen samen de grootste duurzame belegger in Nederland met als
doel € 16 miljard duurzame beleggingen tegen eind 2020. 800.000 gezinnen hebben een
hypotheek bij de bank en de bank helpt met een duurzaamheidslening van € 25.000
verbouwingen tot stand komen.
❖ Leven Lang Ontwikkelen (SDG 4 en SDG 8, ontwikkeling individuen) is dit jaar
daadwerkelijk doorgedrongen in de Rijksbegroting als een belangrijk aandachtspunt in
ontwikkeling van de samenleving en Collectief Ontwikkelen / Collective Impact (SDG 17,
samen ontwikkelen en daadwerkelijk dingen anders doen), dat daarmee samenhangt, wordt
als aanpak toegepast, o.a. met en bij SDG Coördinatoren en opdrachtgevers (waarbij we
schone lucht en circulaire energie (SDG 7) in Nederland eerste prioriteit geven als het gaat
om concrete product-resultaten naast de procesresultaten).
Tot slot is gevraagd naar de ambities van ondertekenaars voor de komende jaren.
Enkele voorbeelden:
❖ Zowel meer Global Goals gemeenten werven, als meer verdieping aanbrengen in wat het
betekent om Global Goals gemeente te zijn, en nog meer handvatten aan gemeenten aan te
bieden om aan de Global Goals te werken.
❖ We streven naar een circulaire waardeketen. We stimuleren initiatieven die bijdragen aan
een betere toekomst voor de volgende generatie, waaronder in ons Dairy Development
Programma voor jongeren en vrouwen.
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❖ Trachten om in India nog meer kinderen naar school te krijgen, de gezondheid en het welzijn
van onze medewerkers nog meer te verhogen, CO2-uitstoot te verminderen en meer
elektrisch te gaan rijden.
❖ Implementatie van de SDG's in het nieuwe curriculum
❖ Verder uitwerken van SDG 11. Haalbare meetbare doelen op stadsniveau. Film over de
kansen van de stad. Ondernemersactiviteiten ondersteunen in de stad.
❖ Onze ambitie is dat Nederlandse klimaatactie, ook in ontwikkelingslanden d.m.v.
ontwikkelingssamenwerking, meer gender-inclusief worden.
❖ Nationale Agenda voor duurzaam bodemgebruik gekoppeld aan de SDG’s (met name SDG
15)
● Toekomst
In de komende jaren willen we naast input ook output en impact meenemen in de rapportages. We
zullen daar, indien mogelijk, de online community voor gebruiken. Echter, rapporteren over output
en impact blijft een uitdaging op nationaal en internationaal niveau. Er is namelijk geen eenduidig
systeem voor het impact meten van de SDG’s. In samenwerking met de Nationaal Coördinator
SDG’s en de tools coalitie, zal worden gewerkt aan een harmonisatie van het impact-meten, of
tenminste aan een werkbare manier om impact te meten.
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5. Toelichting op financieel overzicht
In bijlage 5 vindt u de financiële rapportage over 1/9/2018 - 31/8/2019. Voor dit jaar is in totaal €
275.587,00 subsidie door BZ beschikbaar gesteld.
In de loop van het afgelopen jaar bleek dat dit niet uitgeput zou worden. Daarom is in het jaarplan
voor het jaar daarna (1/9/19-31/8/20) een bedrag van € 26.500,26 overgeheveld, en als post
‘onvoorzien’ op de begroting gezet. Dit omdat die post er niet was en omdat rond de 10% redelijk
is voor een post ‘onvoorzien’. Dit is door BZ goedgekeurd. Het bedrag dat over is, is uiteindelijk
iets hoger geworden: in totaal € 28.431,76. Hieronder staat dit toegelicht, per budgetlijn.
Naast de subsidie heeft het SDG Charter bureau € 38.365 aan inkomsten gegenereerd in dit jaar, uit
de verkoop van SDG speldjes, verhuur van kantoorruimte (omdat we een kantoor delen) en
partnerbijdragen aan de SDG Action Day 2018.
Op basis van het bovenstaande is er naar het komende jaar een ‘carry-over’ van € 66.796,76 (= €
28.431,76 + € 38.365). Dit is grotendeels nodig voor het (voor-)financieren van SDG Action Day
2020, want we zullen in het voorjaar en in de zomer al kosten maken voor de coördinatie en logistiek.
Als we op tijd voldoende partners vinden, komt een (groot) deel hiervan terug. Dan overwegen we
deze ‘carry-over’ (deels) in te zetten voor het bereiken van meer mensen en met name jongeren
(bijvoorbeeld door samenwerking, ook financieel, met BrightVibes en/of Young Impact). Een
andere optie is om een deel aan te (blijven) houden als post ‘onvoorzien’.
Hieronder volgt een korte toelichting op de onder- of overbesteding per budgetlijn, en daaronder een
toelichting op financiering door derden.
Salaries and contributions
Bij de budgetlijn ‘salaries and contributions’ is € 3.743,69 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt
door personele omstandigheden, waardoor de bezetting niet constant op volle sterkte was. Ten eerste
waren er veel wisselingen: een van de project managers is per januari 2019 overgestapt naar BZ en
de opvolger moest wegens persoonlijke omstandigheden in juni 2019 stoppen. Er is tijdelijk een
project manager aangesteld voor de coördinatie van de SDG Action Day 2019 en het overnemen
van een aantal lopende projecten. Ten tweede is er gewacht met het aannemen van nieuwe vaste
staf, totdat duidelijk was of er extra financiering zou komen voor extra staf, zodat een optimale
combinatie van staf aangenomen kon worden. Dit lukte uiteindelijk per 1/9/19.
Facilities and travel costs
Bij de budgetlijn ‘facilities and travel costs’ is € 16.428,62 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt
omdat er pas in februari 2019 een verzekering is afgesloten voor het personeel. Daarnaast zijn en er
weinig reiskosten gemaakt i.v.m. persoonlijke omstandigheden van personeel en een van de twee
project managers woonde in Amsterdam.
Communications
Bij de budgetlijn ‘organisational communications’ is € 4.252,58 minder uitgegeven dan begroot.
Dit komt omdat er geen publicaties zijn uitgebracht. Er is wel veel geld besteedt aan
materiaalkosten, zoals speldjes en banners.
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Events and facilities NL
Bij de budgetlijn ‘events and facilities NL’ is € 533,31 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt omdat
er niet één evenement is georganiseerd, maar vier. Naast de SDG Action Day, zijn er bijeenkomsten
georganiseerd met ondertekenaars en Achim Steiner, de stuurgroep en Amina Mohammed en een
grote bijeenkomst in Nieuwspoort rondom de lancering van de twee SDG rapportages: Monitor
Brede Welvaart en SDG’s en ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’.
Daarnaast zijn er al kosten gemaakt voor de organisatie van de SDG Action Day 2019. Bij de
budgetlijn ‘dovetailing with other conferences’ zijn veel minder kosten gemaakt dan begroot. Dit
komt o.a. omdat er veel in-kind is bijdragen in de vorm van advies, workshops, leveren van sprekers,
etc. (zie voor meer info pagina 7).
Partnership support
Bij de budgetlijn ‘partnership support’ is € 5.127,14 minder uitgegeven dan begroot. De
belangrijkste reden is dat er weinig internationale reizen zijn gemaakt, wegens beperkte capaciteit
bij het SDG Charter bureau (o.a. door verloop en ziekte) en inzet op andere prioriteiten (creëren van
een ‘enabling environment’ in Nederland). Ook is er een onderbesteding op de post
‘representatiekosten’ en ‘meeting space’. De reden hiervoor is dat er veelal gebruik gemaakt kon
worden van in-kind faciliteiten (zaalhuur, catering) aangeboden door stuurgroepleden en
ondertekenaars.
Administration
Bij de budgetlijn ‘administration’ is € 676,99 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt met name
doordat de kosten voor de bestuursverzekering hoger uitvallen dan begroot.
Website
Bij de budgetlijn ‘website’ is € 90,03 minder uitgegeven dan begroot. Er is enkel een kleine
overbesteding te zien bij de budgetlijn ‘SDG Gateway hosting fees and community’. Dit komt
omdat we maandelijks vooruit betalen en de kosten voor de maand september 2019 zijn
meegenomen.
Financiering door derden
Tot slot, zijn er extra inkomsten gegenereerd voor de komende jaren om een breder publiek bij de
SDG’s te betrekken en te activeren.
Zo is er een succesvolle aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen / EU voor de call ‘Frame, Voice,
Report!’. Hierdoor heeft het Charter € 40.000 binnengehaald om vijf steden te bezoeken met de
SDG ToerMee Roadshow. € 32.000 euro is reeds overgemaakt en de overige € 8.000 wordt in 2020
overgemaakt. Volgend jaar zullen we de rapportage aan Wilde Ganzen /EU ter kennisgeving
meesturen naar BZ.
Om een breder publiek bij de SDG’s te betrekken heeft het Charter van NCDO een schenking
ontvangen voor 3 jaar van in totaal € 890.000, waarvan voor 3 jaar in totaal € 260.000 geoormerkt
is voor OneWorld. Dit betreft de periode 1/9/19-31/8/22. De eerste tranche was € 310.000, waarvan
€ 100.000 geoormerkt voor OneWorld. Dit bedrag is eind augustus 2019 overgemaakt. Meer
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financiele details zijn te vinden in tabblad 2, bijlage 4. Deze middelen zijn voor het opbouwen van
de brede beweging, waaronder de Toermee die het land in gaat. OneWorld doet met de geoormerkte
middelen hiervoor de communicatie. Volgend jaar zullen we de rapportage aan NCDO ter
kennisgeving meesturen naar BZ.
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Attachment: Logical Framework
Phase 2 Year 1: 1/9/18-31-8-19

Outcomes/
Goals

Planned

Achieved

Phase 1: Inclusive
consultation, in and out of
bubble.

Yes

Pre-selection of best
opportunities by Steering
Cie.

Yes

COOPERATION ON THE SDGs
1 SDG Implementation Roadmap

Find financial means for
the number crunching:

No. The planning bureaus are
in the best position to do this.
They are instructed and paid by
Ministeries. So instead, we will
Phase 2: Number
crunching to select the best try to involve them through the
Ministeries, but we have very
opportunities out of the
results of the consultation. little influence here.

2 SDG Coalitions

Phase 3: Roadmap ready.
Link to (financial)
instruments.

Yes: Roadmap ready.
Yes/no: Link to financial
instruments. Yes, because
existing instruments are listed
on the website. No because the
most important one is still
under development (Invest
NL).

1 new one around a
priority SDG

Yes and more: 17

1 existing one linked to the
SDGs
1 joint meeting of the
Yes
leaders of SDG coalitions.
Leaders have to be diverse.
3 SDG movement

1.500 (youth) participants
reached at conferences or
festivals

Yes. 875 participants reached
directly at our own conferences
and events, and 4.540
participants have been reached
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at conferences and events of
our partners, where we have
organised workshops (see list
of events on page 7 and 8). Of
these 4.540 participants, about
1.450 were youth.

Outputs/
Results

ENABLING ENVIRONMENT
FOR THE GOALS

100 new initiatives on the
online community:
SDGGateway (action)

Yes, more: 249 profiles.

2.000 unique online
visitors each month

Yes, much more: 21k unique
online visitors each month.

1.5 million views at
articles via mainstream
media (online and offline)

Yes, much more: 11.6 million

5% of NL youth (<25)
reached through partners
via social media (=
250.000 individuals)

Yes, our article in VIVA
already reached 1,17 million
NL youth. We will try to find
more accurate ways to get data
on the number of youth next
year.

2019
(until 1-9)

Mainly in support of goal 1: SDG
Implementation Roadmap
1a Governance
Steering Committee
Meetings

4 meetings

Yes

Input of Steering
Committee to
Implementation Roadmap
and its implementation

Input into the ToR of the
Roadmap (process)

Yes

Input into the Roadmap
itself (priorities)

Yes

Consult members on
priorities for the Roadmap

Yes

Pre-selection of best
Yes
opportunities (out of all the
results of the inclusive
consultation)
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Evaluation of Steering
Committee

Evaluation and
recommendations

Yes: the survey finished
31/9/19.
No: the discussion took place
31/10, including
recommendations.

1b Branding SDG Charter nationally
and internationally
Signatories show how they All signatories show how
contribute to the SDGs. By they contribute to the
signing, they have only
SDGs in the Gateway
committed to contributing
to the SDGs (undefined).
Anything additional will
have to be agreed with
them:

Not yet. We have a basis,
discussed in the Steering
Committee, but we want to
improve it and introduce it in
the symbolic year 2020.
Part of the improvement is to
find ways to make reporting on
contributions more meaningful
and comparable.

Agreement on what it
means to be a Charter
signatory, in consultation
with signatories (e.g. more
requirements).

Agreement.

Stimulate contribution to
work of the Bureau (incash or in-kind)

Overview of contributions
by signatories.

Yes

SDG Charter known in the
Netherlands among
relevant groups

300 Charter signatories
(cumulative)

Yes and more: 550

SDG Charter concept
known abroad, to promote
international cooperation
and learning.

2 presentations for an
international audience

Yes and more: To UN reps in
NL (Mohammed and Steiner)
and at the Global Festival of
Action in Bonn.

Durability strategy for the
SDG Charter, or rather its
goals and results, taking
into account the changing
SDG landscape

Input for durability
strategy from Steering Cie
and signatories and
partners

Yes and more: Resulting in
contributions from NCDO
(890k in total for three years, of
which 260k is earmarked for
OneWorld) and EU (40k for 1
year).
But need more diversity for
more durability.

Manage website
SDGCharter.NL and help

Website updated with
reports etc.

Yes. SDG Charter site refers to
SDG Nederland for latest
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new signatories on their
way. This site contains
basic information on the
Charter and for its
signatories. It is the
worldwide window for our
Charter approach.

100 new signatories
helped.

reports. SDG Charter will be
integrated into SDG Nederland.
Yes, more than 100 helped.

First ‘signposting’ of
various instruments at
SDG Action Day and
discussion of gaps.

Yes.

Mainly in support of goal 2: SDG Coalitions
2a Symfonie
SDG Impact Facility
‘Symfonie’: jointly
improve access to
expertise and funding for
SDGs, to fix gaps in the
‘pipeline’ for social and
commercial innovation,
also as a nursery for other
investors, such as
InvestNL. This will
support the Coalitions and
others to implement the
Implementation Roadmap.

Signpost (online) for the
Yes.
various instruments (for
funding and expertise)
which can support partners
in achieving the SDGS
(Grand) Challenge model
further explored, for use in
NL (with partners) or for
use by the EC (with help
from Dutch partners), both
linking NL to a worldwide
network

Yes, but pending, because
waiting for the development of
Invest NL, to see whether there
is a need for additional
instruments.

Communication coalition
(communication experts
from Steering Cie
members and Ministries)
carried out its own agenda
(which includes
developing materials,
setting priorities, learning
from each other, meeting
other communication
experts from companies
and consultants).

Yes

2b ‘Tools’ coalitions
Tools coalitions will work
together to improve the tools
necessary to enable the Coalitions
and others to contribute to the
SDGs.
We will make sure that the tools
available can be found (online and
via events) and that we work
together on improving the tools
and linking them to the SDGs.
More coalitions may be set up, if
there is a need and willingness.
These can be taken up as priorities
in the Implementation Roadmap.
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Mainly in support of goal 3: SDG Movement
3a SDG Events: join forces for a
visible movement
SDG Action Day in SDG
House, with national
outreach, focused on
professionals, coorganized with others, to
broaden the group of
frontrunners. Includes
workshops around SDGs
and tools.

1 conference with 500
Participants (= max
capacity of SDG House)

Yes, more: 4 events with a total
of 875 participants.

Light involvement in other
events, such as
conferences and festivals,
to make SDGs or SDG
Charter visible

2

Yes and more: 9

SDG roadshow focused on
a broader audience, coorganized with others, to
build a movement.
Participants can contribute
to the Implementation
Roadmap.

Plan developed, making
use of results of pilot (in
phase 1).
(Funding) partners
involved.
Exploration of how to link
an online roadmap for this
tour to the online
Implementation Roadmap.

Yes. EU contribution of 40k
(as mentioned above).

1.000 profiles (individuals
and organizations)

Yes, 1017

Online support for the
Implementation Roadmap
(its level of sophistication
depends on other funding).
If possible linked to the
Roadmap of the SDG
Roadshow.

Yes. (No other funding. Not
(yet) linked to Roadshow.)

3b SDG Online Community:
showcase & find each other, find
news and information
SDG Gateway: community
where everyone (main
target group:
professionals) can show
what they/their
organizations are doing,
find each other and join
the action, find funding,
expertise, tools, etc.
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In English, to allow for
international connections
with similar platforms
(which are developed by
partner C-Change). Due to
budget constraints, there
can be only minimal
community management,
which means minimal
dynamics, but the
Roadmap and the
Coalitions may create
some.

Online support for the
SDG Coalitions and the
‘Tools’ Coalitions.

Yes, for the SDG
Coalitions/Alliances.

SDG Nederland: online
information, news, events
on the SDGs to involve a
broad Dutch audience,
therefore in Dutch. Partner
OneWorld. Due to budget
constraints, merging this
into the Gateway is
considered.

Consideration to merge
into Gateway, unless other
ways (of funding) are
found).
Strategy for future of
SDGNederland.

Yes. Merging the other way
around: Gateway (and later all
of our websites) into SDG
Nederland, because is best
visited and most well known.
Strategy in place for further
improvement.

Focus on phase 1 and 2
(consultation and
selection)

Yes

Prepare Steering Cie, especially
for its input in the Roadmap

4

Yes

Carry out evaluation of Steering
Cie

X

Yes

Organize and prepare board
meetings, update on plans and
financial situation

4

Yes

No, for the ‘Tools’ Coalitions,
did not seem useful, not (yet)
relevant for larger audience.
SDG Gateway will be
integrated into SDG Nederland,
for more clarity and better
branding.

Activities
1 Lead process on roadmap:
organize meetings/consultations
for roadmap inside and outside of
bubble developing ToR, find
funding, involve right partners,
assign work to others (e.g. for
number crunching), have a
product ready in December,
ensure and organize follow-up,
ensure buy-in
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Update Board and Steering
Committee regularly of news and
events

X

Yes

Be in touch with signatories
individually and collectively,
show them the way, develop
strategy together, send newsletter

x

Yes

Be a service desk for everybody,
answer questions, connect
organizations, sharing this task
with National Coordinator

X

Yes

Maintain sdgcharter.nl

X

Yes

Prepare and make presentations in
NL and for international audience
on the SDG Charter

Yes

Communicate through social
media (Facebook, Twitter,
LinkedIn) and write/be visible in
articles

X

Yes

Maintain or build links to SDG
initiatives by others, such as
‘Adopt an SDG’ for politicians

X

Yes

Further build the SDG network,
by cooperation with like-minded
organisations (like the DSGC and
Worldconnectors) and SDG
networks (such SDG Academy).

X

Yes

Further cooperation with Belgium
SDG Charter and similar
initiatives, such as in Mexico

X

Yes, through a global network
initiated by Germany and
Finland

Prepare durability strategy,
including exploration of
institution cooperation, other
income. Get approved by Steering
Committee and potential partners.
Yes
2 Build SDG Coalitions (or link
existing ones to SDGs) together

X

Yes
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with SDG Coordinator, find leads,
facilitate process. Try to involve
popular people (artists etc.)
Lead and organize the cooperation x
on ‘Symfonie’, involve key
players. Do research for
signposting and on gaps, including
contact with relevant
organizations (BZ, RVO, FMO,
VNO, etc.)

Yes, but stalled. We have
signposted options. We have
explored gaps and solutions,
but this is stalled as long as
Invest NL is under
development.

Lead and organize the ‘tools’
coalitions, find rights subjects,
partners and approach. Do
research for signposting, including
contact with the relevant
organizations (PWC, EY, etc.)

Yes.

3 Be one of the leading/visible faces X
of the SDG movement

Yes

Lead organization of SDG
Actions Days with partners

X

Yes

Prepare and present SDGs at
conferences and festivals (such as
Springtij, OneYoungWorld,
Sustainability Congress, Charter
signing ceremonies, etc.)

X

Yes

Develop plan for VIP bus
(roadshow), find (funding)
partners

X

Yes

Explore option of SDG train
wagons (“SDG Coupe”)

X

No

Community management (online)

X

Yes

Link Gateway to other platforms
X
and involve groups (such as VNG)

Yes

Make strategy for and evaluate
SDGNederland and SDGGateway

Yes

X
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Internal Maintain financial administration

X

Yes

Support staff and interns with
trainings, job evaluations etc.

X

Yes

Organize and process surveys and
evaluations; report and plan
annually

X

Yes

X

Yes, conclusion is that we have
to outsource, and we will do
that.

Develop durability strategy
Make integrity policy
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BIJLAGE 2 Bereik
Periode van publicatie: 01/09/2018 - 31/08-2019
Titel van het artikel /
Medium / Datum van
publicatie

Zoekwoord

Hyperlink

Bereik

SDG Action Day 2019:
Connecting Generations /
19/08/2019 / Duurzaam
Ondernemen

SDG Action Day
/ SDG House

SDG Action Day
2019: Connecting
Generations

15,6k

Droomstart Global Goals
VIPbus toer in Renswoude
/ 16/08/2019 / Vereniging
van Nederlandse Gemeenten

SDG Charter

Droomstart Global
Goals VIPbus toer in
Renswoude

70,3k

SDG Moonshot Pitch /
15/08/2019 / OneWorld

SDG Action
SDG Moonshot Pitch
Day/ SDG House

85k

Mena Leila Kilani over
#ikbepaalzelf: ‘In je eentje
ga je snel, maar samen
kom je verder’ / Viva /
15/08/2019

SDG Charter

1,17 miljoen
Mena Leila Kilani
over #ikbepaalzelf:
‘In je eentje ga je
snel, maar samen kom
je verder’

'Werelddoelstellingen
SDG Charter
worden lokaal' / Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
/ 15/06/2019

'Werelddoelstellingen
worden lokaal'

70,3k

Brainport Eindhoven
maakt zich sterk voor
duurzame
ontwikkelingsdoelstellinge
n / Wijbrabant / 22/05/2019

Brainport Eindhoven
ondertekent samen
met ruim 150 partijen
als eerste triple helix
regio in Nederland
SDG Charter in
bijzijn van minister
K…

1,05k

SDG Charter
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Hoe duurzaam is onze
welvaart? – Nederland en
de Sustainable
Development Goals /
Duurzaam Ondernemen /
16/05/2019

SDG Charter

Hoe duurzaam is onze 13,6k
welvaart? –
Nederland en de
Sustainable
Development Goals

Brainport-regio eerste
SDG Charter
Europese regio die werk
maakt van VNdoelstellingen voor betere
wereld / Innovations Origins
/ 15/05/2019

Brainport-regio eerste
Europese regio die
werk maakt van VNdoelstellingen voor
betere wereld

12,3k

Brainport en Fontys
bekrachtigen belang SDGs
/15/05/2019 / Fontys

SDG Charter

Brainport en Fontys
bekrachtigen belang
SDGs

149k

Brain-port bedrijven aan
de slag met doelstellingen
Verenigde Naties /
Nieuw.space / 15/05/2019

SDG Charter

Brain-port bedrijven
aan de slag met
doelstellingen
Verenigde Naties

2,79k

Brainportbedrijven aan de
slag met doelstellingen
Verenigde Naties / nu.nl /
15/05/2019

SDG Charter

Brainportbedrijven
aan de slag met
doelstellingen
Verenigde Naties

8,36 miljoen

Minister Kaag is getuige
van veel steun voor
duurzame doelen in de
Brainport regio / Oozo.nl /
15/05/2019

SDG Charter

Minister Kaag is
13,2k
getuige van veel steun
voor duurzame doelen
in de Brainport regio

Minister Kaag is getuige
van veel steun voor
duurzame doelen in de
Brainport regio / Ed.nl /
15/05/2019

SDG Charter

Minister Kaag is
891k
getuige van veel steun
voor duurzame doelen
in de Brainport regio

Brainport-bedrijven aan
de slag met doelstellingen
VN voor betere wereld /
Studio040.nl / 15/05/2019

SDG Charter

Brainport-bedrijven
aan de slag met
doelstellingen VN
voor betere wereld

22,1k
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Hogescholen zetten
opnieuw stappen met de
Sustainable Development
Goals / Vereniging
Hogescholen / 09/05/2019

SDG Charter

Hogescholen zetten
opnieuw stappen met
de Sustainable
Development Goals

15,5k

Hogescholen zetten
opnieuw stappen met de
Sustainable Development
Goals: vernieuwend
content- en stageplatform
gelanceerd / MVO
Nederland / 09/05/2019

SDG Charter

Hogescholen zetten
opnieuw stappen met
de Sustainable
Development Goals:
vernieuwend contenten stageplatform
gelanceerd

24,6k

Hogescholen zetten
opnieuw stappen met de
Sustainable Development
Goals - Vernieuwend
content- en stageplatform
gelanceerd / Vereniging
Hogescholen / 09/05/2019

SDG Charter

Hogescholen zetten
15,5k
opnieuw stappen met
de Sustainable
Development Goals Vernieuwend contenten stageplatform
gelanceerd

Hogescholen zetten
opnieuw stappen met de
Sustainable Development
Goals: vernieuwend
content- en stageplatform
gelanceerd / Duurzaam
Bedrijfsleven / 09/05/2019

SDG Charter

Hogescholen zetten
opnieuw stappen met
de Sustainable
Development Goals:
vernieuwend contenten stageplatform
gelanceerd

46,8k

Uitzonderlijke initiatieven
beloond met UN SDG
Action Award / Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
/ 09/05/2019

SDG Charter

Uitzonderlijke
initiatieven beloond
met UN SDG Action
Award

71k

Nieuw platform voor
samenwerking op gebied
van duurzaamheid / Vrije
Universiteit Amsterdam /
03/05/2019

SDG Charter

Nieuw platform voor
samenwerking op
gebied van
duurzaamheid

45,9k

"Lieve beleidsmakers, kom SDG Nederland
alstublieft met een stevige
belasting op kunstmest" /

"Lieve beleidsmakers, 10,8k
kom alstublieft met
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Biojournaal / 04/04/2019

een stevige belasting
op kunstmest"

Brainport Eindhoven
tekent het SDG Charter /
MVO Nederland /
28/03/2019

SDG Charter

Brainport Eindhoven
tekent het SDG
Charter

40,6k

Brainport Eindhoven
tekent het SDG Charter /
Duurzaam Ondernemen
28/03/2019

SDG Charter

Brainport Eindhoven
tekent het SDG
Charter

17,9k

Internationale
stedenbanden dragen bij
aan Global Goals /
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten 14/03/2019

SDG Charter

Internationale
stedenbanden dragen
bij aan Global Goals

72,4k

Aan de slag met de SDG
Routekaart / 22/01/2019 /
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten

SDG Charter

Aan de slag met de
SDG Routekaart

83,3k

Minister Kaag lovend over
VNG International /
21/01/2019 / Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

SDG Charter

Minister Kaag lovend
over VNG
International

83,3k

Verspilling Is Verukkelijk:
Platform Tegen
Voedselverspilling /
Stichting Milieunet
06/12/2019

SDG Action Day

Verspilling Is
Verukkelijk: Platform
Tegen
Voedselverspilling

5,7k

Terugblijk bijeenkomst
ondertekenaars SDG
Charter / MVO Nederland /
29/11/2018

SDG Charter

Terugblijk
bijeenkomst
ondertekenaars SDG
Charter

17,7k

Terugblijk bijeenkomst
ondertekenaars SDG
Charter / Duurzaam
Ondernemen / 29/22/2018

SDG Charter

Terugblijk
bijeenkomst
ondertekenaars SDG
Charter

9,47k
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Duurzame initiatieven in
SDG Action Day
de zorg: zo krijg je ze mee /
MVO Nederland /
23/10/2018

Duurzame initiatieven 9,66k
in de zorg: zo krijg je
ze mee

Uitreiking 1e exemplaar
van Global Goals /
nieuws.nl / 10/10/2018

SDG Charter /
SDG Nederland

Uitreiking 1e
1,16k
exemplaar van Global
Goals

Anne-Marie Rakhorst:
‘Duurzaamheid gaat het
beste bottom-up’ /
MT.nl / 03/10/2018

SDG Charter

Anne-Marie
57,3k
Rakhorst:
‘Duurzaamheid gaat
het beste bottom-up’ MT.nl

Van Bubbel naar Beweging SDG House /
op de SDG Action Day /
SDG Action Day
MVO Nederland /
27/09/2018

Van Bubbel naar
Beweging op de SDG
Action Day

10,9k

Van Bubbel naar Beweging SDG House /
op de SDG Action Day /
SDG Action Day
Duurzaam Ondernemen
27/09/2018

Van Bubbel naar
Beweging op de SDG
Action Day

5,26k

Zeven nieuwe bedrijven
zetten zich in tegen
voedselverspilling via
Verspilling is Verrukkelijk
/
MVO Nederland /
25/09/2018

SDG Action Day

Zeven nieuwe
bedrijven zetten zich
in tegen
voedselverspilling via
Verspilling is
Verrukkelijk

10,9k

Werk aan duurzame
ontwikkelingsdoelen op 25
september bij SDG Action
Day / Duurzaam
Bedrijfsleven 17/09/2018

SDG Action Day

Werk aan duurzame
ontwikkelingsdoelen
op 25 september bij
SDG Action Day

22,7k

SDG Action Day: De
Toekomst Dichtbij! /
Duurzaam Ondernemen
13/09/2018

SDG Action Day
/ SDG Charter /
SDG House

SDG Action Day: De
Toekomst Dichtbij!

5,26k

35

De kracht van het SDG
House / OneWorld /
03/09/2018

SDG House

De kracht van het
SDG House

52,1k

Column Jeroen Smit /
VPRO Buitenhof /
19/05/2019

SDG Charter

Column Jeroen Smit

Geen data

Totaal

11.611.950
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