
 

 

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland.  

We zijn met meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, 

jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en 

kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. We moedigen elkaar aan 

een volgende stap te zetten en delen daarvoor handvatten. 

De stichting SDG Nederland faciliteert deze beweging door de 

betrokken partijen te informeren, activeren en verbinden.   

 

> 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, waarin we biodiversiteit en het klimaat beschermen. 

De 17 SDG’s vormen een kompas richting zo’n wereld. De doelen zijn internationaal erkend en 

maken duurzaamheid concreet, meetbaar en urgent. Ze bieden een totaalpakket: zonder gezonde 

planeet geen gezonde mensen, zonder inclusief onderwijs geen gelijkheid.  

 

> Wat doen we?  

• sdgnederland.nl is het portaal voor iedereen die aanknopingspunten zoekt rond de SDG’s 

• In de online community tonen partners van het netwerk hoe zij bijdragen aan de SDG’s. Wie 

toetreedt tot de community gaat akkoord met de visie en voorwaarden van SDG Nederland  

• 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, zoals rondom communicatie en impactmeting  

• 17 coördinatoren zetten een alliantie op en maken een plan van aanpak voor elk van de 

SDG's. Deze plannen komen bij elkaar in de SDG-routekaart  

• Ons netwerk draagt bij aan de nationale SDG-rapportage  

 

1.100+ partners in de SDG Nederland-community   

16.000 unieke maandelijkse bezoekers op sdgnederland.nl    

51 vermeldingen van het netwerk in de media in 2020 

7.000 connecties op LinkedIn   

1.500 personen ontvangen onze nieuwsbrief    

 

> Wie zijn wij? 

Het bureau van de stichting SDG Nederland bestaat uit zes werknemers met een kantoor in het SDG 

House (KIT) in Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en NCDO financieren de werking. 

Koepelorganisaties uit verschillende sectoren - bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennis- en 

onderwijsinstellingen, filantropie, banken, jongeren, overheden - geven sturing aan het netwerk.  
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