Stichting SDG Nederland faciliteert een groeiende beweging van
ruim 800 partijen die allemaal bijdragen aan het behalen van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
Het gaat om bedrijven, maatschappelijke organisaties,
jongerengroepen, decentrale overheden, financiële instellingen,
onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.
We informeren, activeren en verbinden al die betrokken partijen
met als doel de duurzame transitie te versnellen.

> Waarom de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)?
Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld
met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we de biodiversiteit en het klimaat
beschermen en waarin iedereen in vrede samenleeft. De SDG’s zijn onze agenda voor die wereld.
Om zo’n samenleving te creëren, is het essentieel én mogelijk om de krachten van verschillende
individuen en organisaties te bundelen en niemand achter te laten.

> Wat doen we?
•
•
•
•
•
•

sdgnederland.nl is het portaal voor iedereen die aanknopingspunten zoekt rond de SDG’s
In de online community kunnen leden van het netwerk tonen hoe zij bijdragen aan de SDG’s
SDG Nederland betrekt een breed publiek bij de doelen, onder meer met de SDG-stedentrip
De stichting organiseert evenementen, zoals de jaarlijkse SDG Action Day
We pakken gedeelde problemen samen aan, rondom communicatie, financiering en
impactmeting. Met de 17 alliantiecoördinatoren is er voor elk doel een aanspreekpunt
We verzamelen inzichten in een routekaart en dragen bij aan de nationale SDG-rapportage

> Ons verhaal
In 2013 stelden DSM, TruePrice en Worldconnectors het SDG Charter op. In dat manifest beschreven
ze hoe het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld kunnen bijdragen aan de SDG’s. Sinds
2019 richt de stichting zich naast dit professionele netwerk ook op het brede publiek.
Koepelorganisaties uit verschillende sectoren geven sturing aan het netwerk rond SDG Nederland.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken en NCDO financieren de stichting.
Het bureau van de stichting SDG Nederland bestaat uit zes werknemers met kantoor in het SDG
House in Amsterdam. Je kunt ons bereiken op info@sdgnederland.nl en 06 201 186 34.
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