Verslag meeting Vernieuwing SDG Nederland 18 juni 2020
Op 18 juni 2020 waren ruim 130 mensen aanwezig in de Zoomsessie waarin SDG Nederland
terugblikte en vooruit keek op haar rol in de groeiende SDG NL Community. Het doel van de meeting
was het vernieuwen en verbeteren van dit netwerk.
Om te beginnen bekeken we de voortgang op de SDG’s in Nederland. Daarvoor gaven
vertegenwoordigers van verschillende branches (overheid, jongeren, kennis- en onderwijsinstellingen,
bedrijven en gemeenten) inzicht in de kansen en uitdagingen van hun branche:
Lieke Willemsen (BZ) vervangt Sandra Pellegrom (nationale SDG-coördinator): visie
overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties (penvoerders). O
 nderdeel overheid: wat
waren trends, wat zijn de uitdagingen? Dwarsverbanden en samenwerking gaat steeds
beter, zo ook de bewustwording binnen de overheid. Nu hebben we vooral
postcorona-aandacht als uitdaging.
Lieke geeft penvoerders (tevens leden stuurgroep SDG Nederland) het woord:
Arthur Wigge (VNGI): van de 355 gemeenten verbinden zich 90 expliciet aan
SDG-agenda, m
 aar elke gemeente werkt op de een of andere manier aan de SDG’s. De
voordelen van de SDG-agenda zijn dat je zorgt dat er geen tegenstrijdigheden zijn in wat
je doet. En er zijn duidelijke streefcijfers om aan te werken. De voorbeelden die er zijn,
moeten opgeschaald worden - dit is een van de uitdagingen van de komende periode.
Linda van Beek (Global Compact): voor het bedrijfsleven gaan de SDG’s steeds meer
leven, ook op C-level. Bedrijven vinden het prettig om in consortium aan de SDG’s te
werken, dan hoeven ze het niet alleen te doen. Er ligt een belangrijke rol voor de financiële
sector. De wijze waarop bedrijven hun young professionals betrekken, is een belangrijke
trend. De uitdaging is het kwantificeren/meetbaar maken van je impact. Bedrijven
worstelen hiermee. De tools die dit mogelijk maken, zullen we nog ontwikkelen.
Koos de Bruijn (Partos/Maatschappelijk Middenveld): We hebben 100 leden, het is een
achterban met verschillende werkvelden, die vaak al intrinsiek bezig zijn met de SDG’s. De
uitdaging is dat we, in tegenstelling tot de millenniumdoelen, nu ook naar onszelf moeten
kijken. Dat proberen we te doen. We werken samen met BuildingChange aan meer
beleidscoherentie in ontwikkelingssamenwerking. Wat is het gevolg van ons handelen op
ontwikkelingslanden? Er is een SDG-toets gekomen bij de Nederlandse overheid.
Lieke: a.s. maandagavond (22 juni, red) is er wetgevingsoverleg waarin beleidscoherentie
besproken wordt, dit kun je volgen via tweedekamer.nl.
Eric Beerkens (NWO WOTRO/wetenschapsfinancier): Wij doen onderzoek naar de SDG
thema’s. Cynici zouden kunnen zeggen dat het om SDG-washing gaat, maar dat is niet het
geval. Het verbinden van onderzoeksactiviteiten en onderwijs op het gebied van de SDG’s,
daardoor wordt samenhang tussen deze 17 doelen duidelijker en ook hun potentie
zichtbaar. Met name in het mbo en hbo krijgen de SDG’s een steeds prominentere plek.
Ook steeds meer initiatieven vanuit instellingen en studenten om bijv. duurzaamheid en
gelijkheid op de agenda te zetten. En je ziet het ook steeds meer in de bedrijfsvoering terug.
De VU en VSNU hebben grote stappen gezet om de bijdrage van het SDG-onderzoek in
kaart te brengen. Zie bijv. het SDG Dashboard op de website van de VSNU. Het stimuleert
onderzoekers om de SDG’s meer in samenhang te bekijken, om te kijken naar de
mogelijkheden voor s
 ynergie. Dat laatste is ook het doel van een nieuw
onderzoeksprogramma i.s.m. het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Uitdaging blijft hoe
we de onderzoeksresultaten beter kunnen benutten. De coronacrisis is ook een uitdaging,

we lopen het gevaar dat het nationale belang weer steeds meer voorop komt te staan.
Mondiale uitdagingen vragen om samenwerken met elkaar en met het ‘mondiale zuiden’.
Danielle Wagenaar (NJR): Wij werken samen met het SER-jongerenplatform. Er zijn veel
beleidsmaatregelen die niet goed voor jongeren uitpakken. Combi van studieschuld, lastige
positie op de woningmarkt, prestatiedruk etc. geeft een t oenemende druk op jongeren.
We hebben samen een aantal aanbevelingen gedaan aan de overheid (SDG 8 en 11). Ook
hebben we het daarin gehad over de grote verschillen tussen jongeren. De
kansenongelijkheid is groot en wordt wellicht steeds groter. Dit willen we meer gelijk
trekken, discriminatie tegengaan, jongeren stimuleren om zich ook buiten school te
ontwikkelen.
Veranderingen die we willen zien in het onderwijs: mentale gezondheid, meer
persoonsvorming en burgerschap, ook moeten jongeren zich kunnen ontwikkelen buiten
reguliere scholing om. En er is veel druk op jongeren, wat stress oplevert. Mentale
gezondheid (depressies/stress) zou veel bespreekbaarder moeten worden in het onderwijs.
Afgelopen jaren hebben we gezien dat jongeren zich zorgen maken over onze planeet.
Jongeren maken zich hier hard voor, bijv. om de klimaatdoelstellingen te behalen. We willen
een l eefbare toekomst genereren voor toekomstige generaties. Om dit allemaal mogelijk te
maken, zien we dat er veel behoefte is aan j ongereninspraak. Veel organisaties weten ons
te vinden, maar om te zorgen dat die inspraak betekenisvol is en gelijkwaardig, daar is echt
nog wel veel te doen en te halen.

Deze vertegenwoordigers hebben dit ook opgetekend in hun bijdragen aan de Nationale SDG
Rapportage. Het is uniek in de wereld dat naast de overheid ook andere organisaties bijdragen aan
zo’n rapport.
Behalve de penvoerders zijn er nog meer Stuurgroepleden. Ook zij stelden zich kort voor: Anka
Mulder (bestuursvoorzitter Vereniging Hogescholen), Floris van Reijen (plaatsvervangend directeur
NVB), Lianne van de Schoot (Maatschappelijke Alliantie) namens Hayde Zarkeshan, Henk Simons
(IUCN-NL) namens Coenraad Krijger en Maria van der Heijden (MVO Nederland - afwezig).
Daarna stelden ook andere groepen zich voor, die samen met de Stuurgroep een belangrijk deel van
de infrastructuur van het SDG Nederland netwerk vormen:
●
●
●

de Alliantie Coördinatoren: werken voor elke SDG aan een netwerk van sleutelfiguren en plan
van aanpak. Daarnaast werken zij samen aan de SDG Routekaart, waar alle plannen bij
elkaar komen;
het Bestuur: wettelijk verantwoordelijk voor de Stichting SDG Nederland;
het Team: faciliteert het netwerk.

Geschiedenis SDG Charter / SDG Nederland
Bestuurslid Fokko Wientjes heeft kort de geschiedenis van SDG Charter/SDG Nederland uitgelegd:
hoe het begon in Rio (2012) en New York (2013) met een discussie over hoe nu verder na de MDG’s.
En hoe we vervolgens in Nederland in 2013 - nog voor ratificatie in 2015 - al aan de slag gingen o.l.v.
DSM, TruePrice en Worldconnectors met het SDG Charter. Inmiddels heeft het SDG Nederland
netwerk al veel bereikt, zie bijv. de CBS-rapportage. Er heerst een enorme innovativiteit, er is veel
ambitie. Wel moeten we het nog meer met z’n allen doen. Ik werk voor DSM, de SDG’s helpen daar
enorm. Omdat de Charter tekst uit 2013 inmiddels wat verouderd is, presenteren we een nieuw
voorstel en willen we met onze community in gesprek over hoe het netwerk zich kan verbeteren.
Survey

Vervolgens bespraken we de vernieuwing en verbetering van het netwerk en het werk van SDG
Nederland, aan de hand van de resultaten van de survey, die je hier nog eens rustig kunt bekijken. De
vernieuwing werd breed gedragen.
Hoe kom ik meer in actie, ook samen met anderen?
Daarna gingen we uiteen in ‘Break-out rooms’ om in kleinere groepjes de vraag te bespreken hoe je
zelf meer in actie kunt komen, ook samen met anderen, ter verbetering van het netwerk en het werk
van SDG Nederland. De foto van de sticky notes geeft kort weer welke concrete ideeën er uit de
sessies kwamen:

Een overzicht met alle voorstellen voor verbetering vind je hier.
Sandra Pellegrom en Linda van Beek
Na de Break-out sessies vertelt de nationale SDG-coördinator Sandra Pellegrom over het
gebruiken van de Monitor brede welvaart & SDG’s in de post-corona herstelstrategie. Er zijn veel
aanpassingen en aandacht nodig om veilig te blijven. En hoe gaan we om met de te verwachten
economische crisis? Planbureaus hebben al een briefadvies gedaan: gebruik nu de brede welvaart &
SDG’s als kompas om herstelmaatregelen af te spreken. Onze maatschappij roert zich ook, zij willen
de transitie naar duurzaamheid vasthouden. Morgen (19 juni 2020, red) komt er ook een uitspraak
van het bedrijfsleven rondom dit thema richting de overheid. Wat ik merk is dat een aantal ministers
gezegd heeft dat SDG’s en brede welvaart belangrijke richtsnoeren zijn. Zelfs Rutte heeft (tijdens een
VN-raad) aangegeven dat de SDG’s belangrijke richtsnoeren zijn. De crux is: investeren in duurzaam,
inclusief herstel levert meer op, ondanks dat het meer geld kost. Wij, het netwerk, kunnen daarin
een rol spelen, we moeten dit blijven uitdragen. Wij zijn er voor de brede SDG-agenda: heldere
boodschappen en acties ontwikkelen over onze eigen thema’s heen.
Tot slot vertelt Linda van Beek (Global Compact) over het manifest/statement van het bedrijfsleven
dat al door meer dan 200 bedrijven is ondertekend. Daarin roept de Dutch Sustainable Growth
Coalition (met o.a. het Global Compact netwerk, MVO-NL, NVB, VNO-NCW) op tot green recovery

door de Europese Green Deal integraal op te nemen en investeringen te focussen op SDG’s en
verduurzaming. We moeten de kansen nu benutten om dit als richtsnoer op te nemen. Dit statement
kan op een groot draagvlak rekenen van het Nederlandse bedrijfsleven.
De resultaten van de break-out rooms worden gedeeld. Na afloop kan iedereen die dat wil nog blijven
om vragen te stellen en met elkaar en SDG Nederland in gesprek te gaan. Dank allemaal voor de
input en het enthousiasme!
Dit was het dan: de Vernieuwingsbijeenkomst van SDG Nederland. We spreken af om elkaar vaker te
gaan zien. In ieder geval na de zomer op SDG Action Day (25 september)!
Discussie plenair met de deelnemers die dat nog willen
Nicolet Theunissen (ondernemer MooierMens.app): wil transparantere regels wanneer je wel/niet
op de website van SDG Nederland mag komen op de DoeMee-pagina.
Pieter (NL & SR): we hebben het vaak niet over de targets. Gemeenteraad kan zich laten inspireren
door de targets van de SDG’s.
En wat doen de leden van Partos met de SDG’s? Hebben ze ze daadwerkelijk omarmd? Ik merk daar
weinig van. Als dat gelukt is, hoe is dat gesprek verlopen? We zouden vanuit ander denkkader
moeten gaan denken. Weet iemand daar antwoord op?
Maresa (SDG NL): velen van de NGO’s hebben het gevoel: “voor ons is het niets nieuws, wij doen
het al, anderen moeten nog aan de bak”. Daardoor lijkt het misschien dat het niet zichtbaar is wat ze
met de SDG’s doen.
Arthur Wigge (VNGI): dank Pieter, vanuit VNG werken we eraan dat de gemeenten aan die targets
gaan werken.
Nicolet: er is echt behoefte aan meetinstrumenten op elk niveau. Van macro tot micro. Met
zelfevaluatie instrumenten kun je aangeven wat je wel/niet gedaan hebt.
Het zou nuttig zijn als SDG NL deelt welke meetinstrumenten er zijn, welke de VN aanbeveelt etc.
Vraag aan Maresa, zien jullie dat als taak van SDG NL?
Maresa (SDG NL): Ja, wij doen wat het netwerk nodig heeft. Maar er zijn heel veel meetinstrumenten.
In Nederland zijn er al iets van 25-30 meetmethodes. We noemen nu MAEX en Impact Institute op
onze website. De overheid komt op Action Day met enkele meetinstrumenten.
Nicolet: ze moeten wel wetenschappelijke ondersteuning genieten. Ik heb eigen tool voor individuen
om te meten. Maar je kan ook TNO (de kennisinstellingen) hier op zetten. Ik snap niet dat zij
ontbreken.
Nathalie Ummels (coördinator Mondiaal Maastricht): wij organiseren global goals-lessen in
Maastricht. En helpen met het organiseren van het SDG Action Day event op 25 september in
Maastricht (www.actforglobalgoals.nl). Ik wil een EU-regionaal karakter geven aan het event. En ik wil
een aantal initiatieven tonen in Maastricht, kunnen we daarover in gesprek? Uiteraard!

