
SDG Nederland infrastructuur 

SDG Nederland is een netwerk en stichting 

● Het SDG Nederland netwerk is een groeiende beweging van ruim 800 organisaties en 
individuen die bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s). Het gaat om bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, 
rijks- en decentrale overheden, gemeenten, financiële instellingen, filantropie, 
onderwijs- en kennisinstellingen, bewonersinitiatieven en burgers.  

● De Stichting SDG Nederland faciliteert deze beweging. Deze informeert, activeert en 
verbindt al die betrokken partijen, zodat zij kunnen doen wat ze willen doen: zelf en 
samen aan de SDG’s bijdragen. 

We informeren, inspireren en vinden elkaar 

Online: SDGNederland.nl, aangevuld met een nieuwsbrief en social media 

● Informatie en nieuws over de SDG’s 
● Interviews met inspirerende voorbeelden  
● Een wegwijzer die je helpt de volgende stap te zetten (onder ‘Doe Mee!) 
● De ‘community’, waar je laat zien wat je zelf doet en kunt zien wat anderen doen 

Bijeenkomsten: SDG Action Day en andere bijeenkomsten 

● Updates over de SDG’s, zoals rapportages van het CBS, de overheid en onze leden.  
● Inspirerende verhalen vanuit het netwerk en daarbuiten 
● Workshops om van elkaar te leren wat werkt en om samen te gaan werken 
● Netwerken, spontaan bij de lunch of borrel, of voorbereid via een app 

Het land in: SDG Stedentrip en SDG Action Talks 

● De SDG Stedentrip gaat het land in, om voort te bouwen op alle actie die er al is 
● In de SDG Action Talks bespreken organisaties en burgers welke transities de 

komende 10 jaar nodig zijn om schokken als de corona crisis te voorkomen of 
beperken en hoe we die transities in gang kunnen zetten 

● In de rubriek Goalgetters staan de mooiste verhalen uit het land 
● Andere, zelfstandige, initiatieven die de SDG’s dichtbij brengen: SDG Houses en 

SDG Café. 

We werken samen aan oplossingen, rapportages en plannen 

Gezamenlijke oplossingen 

Samenwerken tussen verschillende organisaties en individuen kan helpen om oplossingen te 
vinden. Deelnemers in het netwerk kunnen elkaar daarvoor zelf opzoeken en partnerschappen 
vormen. Daarnaast worden er voor problemen die in het netwerk gedeeld worden, coalities 
gevormd, om ze aan te pakken:  

https://www.sdgnederland.nl/community/
https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/
https://www.sdgnederland.nl/
https://www.sdgnederland.nl/doe-mee/
https://www.sdgnederland.nl/community/
https://www.sdgnederland.nl/nieuws/u-dacht-dat-ik-u-kwam-entertainen-mooi-niet/
https://www.sdgnederland.nl/stedentrip/
https://www.sdgnederland.nl/actiontalks/
https://www.sdgnederland.nl/stedentrip/
https://www.sdgnederland.nl/actiontalks/
https://www.oneworld.nl/collecties/goalgetters/


● Impact meten van bijdragen aan de SDG’s (er zijn veel verschillende methodes, hoe 
zorgen we dat die weer samen komen en daarmee vergelijkbaar en optelbaar worden) 

● Communicatie over de SDG’s (de SDG’s gaan over veel onderwerpen, daarom is het 
een uitdaging om erover te communiceren) 

● Financiering: SDG-Investing is een initiatief van rond de twintig banken, verzekeraars 
en pensioenfondsen, om te meer in de SDG’s te investeren.  

Gezamenlijke rapportage 

● De jaarlijkse rapportage geeft inzicht in hoe Nederland ervoor staat met de SDG’s en 
hoe daaraan gewerkt is. Deze gaat naar de Tweede Kamer en naar de VN. De 
overheid maakt deze, in samenwerking met verschillende branches. Die branches zijn 
vertegenwoordigd in de Stuurgroep van SDG Nederland. Daarnaast brengt het CBS 
een onafhankelijke rapportage uit met een overzicht van hoe ver we zijn, ook in 
vergelijking met andere landen.  

● Beide rapportages worden eind mei gepresenteerd en besproken, in een openbaar 
evenement, georganiseerd door SDG Nederland en partners.  

Gezamenlijke plannen 

● Per SDG wordt een plan van aanpak gemaakt door de SDG Allianties. 
● In de SDG Routekaart komen de beste kansen uit deze plannen samen. 
● In een lobby vragen we de overheid om een kabinetsbreed plan te maken voor de 

SDG’s, samen met SDG Nederland en andere partijen (dit zou de routekaart dan 
vervangen), en om te zorgen dat beleid en instrumenten van de overheid consequent 
bijdragen aan de SDG’s. 

Met deze aansturing en structuur 

Het SDG Nederland netwerk is langs verschillende lijnen georganiseerd. 

Bestuur 

● Het Bestuur bestaat uit vier personen.  
● Het is wettelijk verantwoordelijk voor de Stichting SDG Nederland.  

Stuurgroep: voor elke branche 

● De Stuurgroep bestaat uit tien vertegenwoordigers van verschillende branches: 
bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, rijks- en decentrale 
overheden, gemeenten, financiële instellingen, filantropie, onderwijs- en 
kennisinstellingen, bewonersinitiatieven en burgers.  

● Zij zorgen dat de Stichting SDG Nederland doet wat nodig is en werkt voor het SDG 
Nederland netwerk en zij dragen mede het werk hieraan, met name binnen hun eigen 
netwerken en achterbannen.  

Allianties: voor elke SDG 

https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/
https://sdgroutekaart.nl/
https://www.sdgnederland.nl/nieuws/sdg-nederland-en-zes-koepels-vragen-regering-sdgs-als-basis-te-nemen-voor-groeiagenda/
https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/#wiebestuurtsdgnederland
https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/#wiebestuurtsdgnederland


● De SDG Allianties zijn groepen van sleutelfiguren rond elk van de 17 SDG’s. Zij 
worden geleid door coördinatoren, die regelmatig bij elkaar komen, om te zorgen voor 
samenhang.  

● De allianties maken een plan van aanpak voor elk van de SDG’s. Deze plannen 
komen bij elkaar in de SDG Routekaart.  

Community: van organisaties 

● De Community bestaat uit ondertekenaars van het SDG Charter en/of partners in het 
SDG Nederland netwerk (inclusief alle bovenstaande organisaties).  

● Zij onderschrijven het (oorspronkelijke) SDG Charter of de (nieuwe) visie van SDG 
Nederland en voldoen in het tweede geval ook aan de (nieuwe) voorwaarden. Zij 
kunnen elkaar inspireren en vinden in de online community.  

Brede beweging: van individuen en organisaties 

● De Brede beweging bestaat uit individuen die bijdragen aan de SDG’s, en alle 
bovenstaande organisaties.  

Secretariaat 

● Het Secretariaat bestaat uit zes mensen, die de staf van de Stichting SDG Nederland 
vormen. 

● Zij faciliteren al het bovenstaande.  

 

https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/
https://sdgroutekaart.nl/
https://www.sdgnederland.nl/community/
https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/#wiezijnwe

