
Global Goals uitwisselingsbijeenkomst Eindhoven – 3 oktober 2017 

Waar liggen de kansen en uitdagingen voor gemeenten die aan de realisatie Global Goals (gaan) 
werken? En hoe kunnen gemeenten het bedrijfsleven betrekken bij het realiseren van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen? Meer dan 50 beleidsmedewerkers, strategen en adviseurs uit gemeenten 
kwamen dinsdag 3 oktober bijeen in Eindhoven op de uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd door 
VNG International waar deze vragen aan bod kwamen. 

Global Goals zijn een spiegel 
Er moet nog flink gewerkt worden aan de realisering van de Global Goals, zo opende wethouder 
Jakob Wedemeijer van Eindhoven de bijeenkomst. Uit eigenbelang, want ze hebben betrekking op 
iedereen. Laten we, was zijn voorstel, de coalitieakkoorden straks na de gemeenteraadsverkiezingen 
ook een ‘Global Goals spiegel’ voorhouden. 

Rap als krachtig medium 
Als tweede deel van de opening gaf rapper en ondernemer Jermain 
Bridgewater een optreden waarin hij rapte over de Global Goals en 
vertelde over de wijze waarop hij kinderen kennis laat maken met de 
doelen. Bridgewater gaat langs scholen in verschillende steden, waar hij 
jongeren uitdaagt en helpt om een rap te maken over de Global Goals. 
Op deze manier zet Jermain Bridgewater jongeren spelenderwijs aan het 
denken over urgente thema’s. Deze aanpak valt goed in de smaak bij 
jongeren, zo goed zelfs dat er een groep scholieren was, die na het 
project aan het schoolbestuur heeft gevraagd om de Global Goals op te 
nemen in het vaste lespakket.  

Vragenronde: ervaringen van Haarlem, Tilburg en Eindhoven 
Hoe creëer je draagvlak voor de Global Goals in gemeenten? En hoe 
betrek je inwoners en (lokale) stakeholders? Op dit soort vragen gaven drie gemeenten antwoord, 
waarbij ze hun ervaringen met de Global Goals deelden: 

 Gemeente Haarlem is begonnen door een eerste inventarisatie te maken van wat de 
gemeente met het huidige beleid al doet aan de Global Goals. Vervolgens is er op verzoek 
van de gemeenteraad nog een aanvullende notitie opgesteld die nog net een stapje verder 
ging: waar zijn in de toekomst nog extra inspanningen nodig om een bepaald doel te halen? 

Alle beleidsafdelingen zijn hierbij betrokken geweest. De doelen werden verdeeld over de 

inhoudelijke experts om dat per doel te bekijken. De wens is om in de zomer van 2018 te 
beginnen met het toepassen van de ideeën. Verschillende partijen gaven bovendien aan de 
Global Goals, op basis van de notitie, in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. 

 Gemeente Tilburg zet de activiteiten voor mondiale bewustwording in het teken van de Global 
Goals. Er is een platform opgericht met daarin 200 inwoners die een band hebben met Tilburg 
en mondiale bewustwording die actief betrokken worden en ideeën kunnen pitchen voor 
projecten en activiteiten. Ook wordt er in Tilburg gekeken hoe het economische beleid met de 
Global Goals te verbinden is.  

 Gemeente Eindhoven werkt o.a. aan de bewustwording van de Global Goals onder 
Eindhovenaren en werkt met een breed scala aan lokale initiatieven in de stad. Daarnaast is 
de link naar de Global Goals aanwezig in het internationale werk van Eindhoven (bijvoorbeeld 
in Rwanda). Voordat de Global Goals er waren, deed Eindhoven al veel met de 
Millenniumdoelen. Voordeel van de Global Goals is dat er een bredere betrokkenheid is – De 
doelen hebben namelijk betrekking op iedereen en hebben geen noord-zuid werking zoals dat 
bij de Millenniumdoelen was. Naast de externe bewustwording, maakt Eindhoven zich ook 
hard om intern de Global Goals te laten doorklinken in het beleid. Er is in Eindhoven een 
Urban Data Centre gevestigd daardoor is er al data beschikbaar die nu nog niet expliciet met 
de Global Goals in verband gebracht is, maar mogelijk wel relevant is voor de monitoring van 
de doelen.  
 

In de vragenronde kwamen er vooral vragen over hoe de sprekers inwoners en raadsleden betrekken. 
Haarlem gaf hier aan dat ze bij hun nulmeting nog niet hebben ingezet op het betrekken van inwoners, 
omdat ze zich in eerste instantie hebben gericht op de eigen organisatie en de interactie met de 
gemeenteraadsleden.  



Een andere vraag die de revue passeerde was wie in een gemeente het best gepositioneerd is om als 
‘ambassadeur’ in de gemeente de Global Goals op de agenda te zetten. Geopperd werd dat het helpt 
als er enthousiasme komt vanuit de burgemeester voor de Global Goals. Gemeente Oss heeft 
bijvoorbeeld een burgemeester die de Global Goals actief onder de aandacht brengt en daardoor een 
sterk drijvende kracht is achter de inzet in Oss. In andere gemeenten lijkt de burgemeester niet direct 
het meest voor de hand liggend, maar zijn er gemeenteraadsleden die affiniteit hebben met de doelen.  
Een eenduidig antwoord is kortom lastig te geven.  
 
Daarnaast werd gewezen op het van belang van een lokale invulling van de Global Goals. Om ze 
dichterbij te brengen. Is daar ook een fun-factor in aan te brengen? Een goede manier om de doelen 
bekendheid te geven in een gemeente, is bijvoorbeeld een Global Goals markt te houden, of een 
speciale avond te organiseren waarop raadsleden vertrouwd raken met de SDGs op een toegankelijke 
manier, en met elkaar in gesprek gaan over de raakvlakken met lokale onderwerpen en de gewenste 
inzet.  
 
Deelsessie A - Implementatie 
 
Fedor Coenen, Bestuurszaken gemeente Maastricht geeft een presentatie van de aanpak in 
Maastricht. Met gelijk de waarschuwing: deze aanpak is niet de heilige graal, geen blauwdruk. 
 
In Maastricht waren en zijn de Global Goals ambtelijk en bestuurlijk nog niet belegd. Ook was de 
aandacht ervoor nog niet zichtbaar in de begroting 2017. Daarom is er voor gekozen klein te 
beginnen, met een inventarisatie van wat er vanuit de gemeente al gedaan wordt wat met de Global 
Goals samenhangt. Op dit moment, met de gemeenteraadsverkiezingen op komst, ligt de focus meer 
op het afronden van de inventarisatie en op het verder op de agenda krijgen van de Global Goals en 
minder op initiëren. Onderdeel van het agenderen is ook dat de inventarisatie onderdeel wordt van het 
overdrachtsdossier voor het nieuwe College. 
 
In Maastricht wordt gezien dat de Global Goals nadrukkelijk niet gelijk staan aan 
ontwikkelingssamenwerking. Het gaat ook om méér dan de ecologische aspecten van duurzaamheid: 
in wezen betreft het alle beleid. Vanuit die benadering zal het straks waarschijnlijk ook niet meer 
belegd zijn bij Bestuurszaken, maar moeten alle beleidssectoren er iets mee.  
 
Om de verbindingen tussen beleid en Global Goals te identificeren, zijn twee wegen bewandeld. 

1. Het College-programma is ontleed. Er is in wezen een kapstok gemaakt met de SDGs als 17 
haakjes. Dat is gedaan door een pas afgestudeerde. De ambitie was niet om de inventarisatie 
per se 100 % dekkend te maken, 75 % is ook goed. Ook dan al vonden sommige mensen dat 
er al héél veel gebeurt. Maar volgens Fedor is dat nogal wiedes: immers, gemeenten werken 
voor hun burgers. Maar veel van de gemeentelijke inzet zit verstopt in beleid en in de 
begroting. Er is wel een behoefte aan ‘ontsluieren’, zichtbaar maken. Dat is gedaan met het 
ontleden van het programma. Daarbij is veel van de onderbouwing te vinden in bijlagen bij het 
rapport. 

2. De tweede actie is gedaan door studenten van het University 
College Maastricht. Zij stortten zich op de vraag: wie (welke 
organisaties) in de stad werkt aan (een of meerdere van) de 
SDGs? Dat onderdeel is minder goed uit de verf gekomen dan 
gehoopt. Veel tijd en energie ging zitten in de spanning tussen de 
‘quick and dirty’ behoefte van de gemeente (gewoon een vlotte 
inventarisatie met wat bruikbare uitkomsten) en de 
wetenschappelijke aanpak van de universiteit, waarbij er een 
theoretisch kader moest worden ontwikkeld bij de vraagstelling 
etc. Er zijn uiteindelijk zo’n 50 organisaties globaal verkend 
(d.w.z.: hun websites zijn bekeken, e.d.) 
 
De tweede actie was voor de gemeente van belang, omdat een 
gemeente niet per se alles zelf moet doen; ook verbindingen 
leggen kan effectief zijn. Het huidig onderzoek maakt dat echter 
nog niet mogelijk, want het onderzoek is minder diep gegaan dan 
was voorzien. 
 



Op alle doelen doet Maastricht wel iets, zelfs op het doel gericht op schone zeeën en oceanen. Wel 
zijn er grote verschillen tussen hoeveel er op sommige doelen gedaan wordt en hoeveel op andere. 
Maar of dat erg is, of er meer ambitie of prioriteit moet uitgaan naar bepaalde doelen, dat is aan het 
volgende college. Bewust is er voor gekozen daar nu geen oordeel over uit te spreken en te volstaan 
met het aandragen van de basisinformatie.  
Interessant in dit verband: Communicatie opperde de SDG-icoontjes in de programma-begroting te 
zetten; dat zou de presentatie aantrekkelijker maken. Bestuurszaken heeft dat idee verworpen. Het 
zou een verkeerde voorstelling van zaken geven, als zou de gemeente nu al bewust gewerkt hebben 
aan de doelen. En dat is niet de werkelijkheid. Het is eerst aan het nieuwe college om de inzet te 
bepalen. Wel is alvast geconstateerd dat het beleid wel wat integraler mag, en meer in samenwerking. 
De doelen gaan dwars door de programma’s heen. 
Ook wordt erover gedacht de inhoud van de verschillende verkiezingsprogramma’s uiteen te rafelen 
en te ordenen naar de SDGs. 
 
Een tweede inleiding wordt gegeven door Roland de Vreede, over de aanpak van de gemeente 
Schiedam. Daar is de aandacht voor de SDGs gestart in 2016, naar aanleiding van een VNG 
presentatie op een bijeenkomst van de G32 over duurzaamheid. De daar opgepikte informatie over de 
Global Goals is in de organisatie verspreid, ook bij het College. De burgemeester reageerde 
enthousiast en bij de Concernstaf ontstond de ambitie de begroting te bezien/presenteren in relatie tot 
de SDGs. Een eerste analyse wees uit: op veel punten kan dat goed, maar op veel andere punten 
minder goed. Daar is een terugkoppeling over gegeven en vervolgens is voor het 
Collegewerkprogramma hetzelfde gedaan. In najaar komen de bevindingen in het College en komt de 
vraag op tafel: hoe hiermee verder? In elk geval zal het worden opgenomen in het overdrachtsdossier, 
worden besproken met partners in de gemeente, ook in verband met het duurzaamheidsprogramma, 
etc. 
Tot nu toe is het onderzoek niet teveel de diepte in gegaan. Daardoor is het vooralsnog niet 
controversieel. Maar als je meer de diepte in gaat, kom je op onderliggende waarden, en dan zal er 
eerder discussie over ontstaan. Er zijn vanuit de gemeenteraad zijdelings wel vragen gesteld over de 
SDGs, maar geen afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan over hoe er mee verder te gaan. 
Schiedam werkt met eigen indicatoren, gelinkt aan beschikbare informatie. Wel is er ook een link met 
(de rapportage van) het CBS.  
 
Een aantal aspecten komt naar voren uit de vragen en reacties: 
 
Borging of verankering 
De aanpak van de inventarisatie in Maastricht is sterk gebaseerd op de in Oss gevolgde aanpak. Maar 
daar is wel ook de vervolgstap al gezet, mede doordat de burgemeester een groot voorstander is van 
het bezien van veel lokaal beleid in het licht van de Global Goals. Overal draagt ze het belang ervan 
uit en zoekt ze de verbinding: binnen het ambtelijk apparaat, binnen het College, in de Raad en in de 
samenleving. Er is in Oss een heel sterk platform. Daarin zitten alle raadsfracties; de raad steunt het 
integraal en er is een gemeentelijke subsidie voor het Platform. Toch is ook in Oss de verankering nog 
niet af; zo hebben nog niet alle wethouders zich het denken in termen van de Global Goals helemaal 
eigen gemaakt. 
 
Zoals in de plenaire presentatie al naar voren kwam, is ook in Haarlem de inventarisatie een 
tweetrapsraket geweest, met eerste een feitelijke doorlichting van de huidige situatie en vervolgens de 
vraag waar en welke intensivering mogelijk is.  
 
Conclusie is wel dat het voor het borgen nodig is met diverse mensen in gesprek te zijn, hen te 
enthousiasmeren, te zorgen dat iemand het bestuurlijk wil trekken, maar tegelijkertijd te zorgen dat 
ook andere bestuurders een verantwoordelijkheid voelen.  
 
Indicatoren en monitoring 
In Utrecht is de aandacht voor de Global Goals en de concrete uitwerking ervan gestart vanuit de 
gemeenteraad. Die wilde een plan van de ambtenaren, met als belangrijke ambitie: betrek bewoners 
en stad. Er is een inventarisatie gedaan op doel 11 en de subdoelen ervan. Daarvoor zijn lokale 
indicatoren ontwikkeld (de VN indicatoren zijn ‘ver-van-mijn-bed’), op basis van lokaal beschikbare 
gegevens. Ook is een nulmeting gedaan. Met veel medewerkers zijn gesprekken gevoerd; en veel 
mensen vonden het inspirerend om te zien dat hun werk bijdraagt aan een grotere agenda. De vraag 



bleef wel: maar wat kan ik méér doen? Er is een zekere aarzeling of we niet blijven steken in “Global 
Goals washing”. 
 
Er werd gerefereerd aan de monitoring door het CBS, die daar een set van indicatoren op nationaal 
niveau voor heeft ontwikkeld. En er zijn monitors en instrumenten voor de vergelijking van prestaties 
tussen gemeenten, zoals de vorige week gepubliceerde “Nationale monitor duurzame gemeenten 
2017” van TELOS, en de site www.waarstaatjegemeente.nl van de VNG/KING. 
Ook internationaal wordt er gewerkt aan indicatoren voor het meten van voortgang en voor onderlinge 
vergelijking.  
 
Aan de orde kwam dat zich een situatie aan het ontwikkelen is waarbij gemeenten in wezen voor zich 
zelf een invulling geven aan de doelen of evt. de subdoelen, los van hoe in VN-verband de doelen, 
subdoelen en indicatoren precies geformuleerd zijn. Dat hoeft niet erg te zijn, maar het verzwakt wel 
de onderlinge vergelijkbaarheid, en het kan ook een verzwakking zijn van het werken aan een 
gemeenschappelijke agenda. De VNG zal met KING, TELOS en CBS in gesprek gaan over het zo 
veel mogelijk stroomlijnen van de meetinstrumenten en handreikingen voor monitoring. Waar er 
onvermijdelijke verschillen zijn, kunnen die beter geëxpliciteerd worden. Vanuit Schiedam komt de 
suggestie dat de VNG in haar pleidooi voor stroomlijning kan aansturen op verbinding van de SDGs 
met de zogeheten BBV(Besluit Begroting en Verantwoording) indicatoren die alle gemeenten verplicht 
zijn te gebruiken.  
 
Vanuit de gemeente of vanuit de gemeenschap 
Vanuit Loon op Zand kwam een reactie op de sterke focus in de bijeenkomst tot nu toe op de aanpak 
binnen het gemeentelijk apparaat. In Loon op Zand ligt de basis veel meer bij burgerinitiatief. De Raad 
heeft weliswaar 2 doelen gekozen, maar de activiteiten komen voornamelijk vanuit de gemeenschap. 
De stichting initieert heel eenvoudige dingen die een sneeuwbal-effect kunnen hebben. Bijv. 
zonnepanelen plaatsen. Dat is klein begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een nieuwe lokale 
stichting; en een idee van de voedselwerkgroep is inmiddels opgeschaald naar supermarkten. De 
werkgroep geeft signalen naar de Raad en het College, en spreekt telkens de mensen aan die iets 
kunnen bijdragen, binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Het gemeentelijk beleid volgt op de 
concrete activiteiten, want krijgt signalen uit de bevolking en pakt die op. Ofwel: de boodschap uit 
Loon op Zand is: begin aan die kant! 
 
Ook vanuit Schiedam wordt onderschreven dat het van belang is niet alles vanuit de ambtenarij te 
verzinnen, maar input van partners te benutten, die is vaak heel verrassend. 
 
Samenwerking in regionaal verband en ambassadeurs 
Gezien de regionale rol van Maastricht kwam de vraag op of Maastricht ook in regionaal verband iets 
doet met de Global Goals. De burgemeester heeft in regio-overleg inderdaad de inventarisatie aan de 
orde gesteld, en iets vergelijkbaars gaat daar dan ook opgepakt worden. Maar vooralsnog is dat low-
profile. In grensoverschrijdend verband is het nog geen thema, maar dat kan wel zomaar komen. 
 
VNG International is voornemens met meerdere bestuurders een groep van regionale Global Goals 
ambassadeurs te vormen.  
 
Op de vraag of er bekende mensen zijn die je met hun bekende naam en hun faam kunt inschakelen 
bij bijv. een lokale informatieavond of evenement, komen de volgende mogelijkheden op tafel: 

 Nationale coördinator Hugo von Meijenfeldt is regelmatig van de partij 

 SDG Charter, een samenwerkingsverband van overheden, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven etc. en het SDG Charter Gateway (https://gateway.sdgcharter.nl/) geven 
aanknopingspunten als je meer specifiek op één van de doelen zoekt naar kennis of 
betrokken organisaties. 

 In het bedrijfsleven is bijv. Paul Polman, CEO van Unilever, nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de SDGs 

 En er is een groep Worldconnectors (https://www.worldconnectors.nl/), bestaande uit meer en 
minder bekende Nederlanders, die nadrukkelijk beschikbaar zijn voor inleidingen e.d. 

 
SDGs als paraplu voor een integrale aanpak? 
Er zijn weliswaar 17 Global Goals, maar samen vormen ze één samenhangende agenda, die een 
integrale aanpak vergen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er kwam al aan de orde dat 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://gateway.sdgcharter.nl/
https://www.worldconnectors.nl/


zich ook dilemma’s kunnen voordoen door strijdigheden tussen beleidsdoelen of maatschappelijke 
opgaven. 
 
En als gemeenten met de nieuwe Omgevingswet straks verplicht zijn een omgevingsvisie te 
ontwikkelen, in hoeverre kan dat dan benut worden voor een integrale benadering van duurzaamheid?  
Vanuit Schiedam wordt opgemerkt dat die omgevingsvisie er in wezen nu is in de vorm van de huidige 
stadsvisie. Die is weliswaar vrij fysiek ingestoken en zal straks de Omgevingsvisie worden. Dat moet 
inderdaad integraal, maar dat wordt nog wel een uitdaging. 
 
In Utrecht is een experiment gepland voor een stukje gebiedsontwikkeling met SDGs als 
referentiekader. Het blijkt niet gemakkelijk om alle relevante collega’s bij elkaar te krijgen en niet 
iedereen is meteen overtuigd van nut en noodzaak van deze aanpak. In dat opzicht biedt de 
Omgevingsvisie straks kansen. 
 
In Gennep is positieve ervaring opgedaan met het werken aan draagvlak binnen de gemeenschap 
door het gebruik van de SDGs. Ook de koppeling met de Omgevingsvisie biedt die kansen. De Global 
Goals maken het makkelijker om in gesprek te gaan over de eigen leefwereld. Kinderen kun je beter 
betrekken, door het te hebben over zij hun eigen leefwereld zien en wat zij daarvan verwachten.  
 
Vanuit Haarlem wordt onderschreven dat het zeker goed is zaken te verbinden. Daar moet je ook 
kapstokken voor zoeken, maar tegelijk: je moet niet wachten tot ook de laatste is aangehaakt, want 
dan kom je tot niets. Je moet de boel wel aanjagen, want kleine stapjes worden ook grote stapjes. 
 
Tot slot  
Tot slot wordt aan VNG International verzocht met handreikingen te komen welke aanpakken goed 
werken: wat zijn de voor- en nadelen van initiatief vanuit de gemeente of juist de gemeenschap, waar 
moet je welke verantwoordelijkheid beleggen, enz. Dat kan in de vorm van voorbeelden van gevolgde 
aanpakken, en hoeft dus niet in de vorm van een absoluut oordeel over ‘hoe het moet’, want de 
effectiviteit van een aanpak kan sterk verschillen al naargelang lokale omstandigheden en de 
betrokken personen. 
 
De powerpoint van Fedor Coenen kunt u vinden in de bijlage. 
 
Deelsessie B – Ondernemers en bedrijven 
 
Desirée van de Ven (Utrecht):  
In 2016 heeft Utrecht zich uitgeroepen als Global Goals 
gemeente. De gemeente formuleerde daarbij o.a. de 
volgende twee doelstellingen:  
- samenwerken met lokale bedrijven en ondernemingen; 
- zoveel mogelijk inwoners erbij betrekken.  
 
Utrecht wil zichzelf profileren als een duurzame stad en 
heeft doel 11 als belangrijkste doel geadopteerd, omdat 
dit doel goed past bij de focus van Utrecht op ‘healthy urban living’. Voor de Utrechtse campagne Heel 
Utrecht U werkt de gemeente samen met de Rabobank. Rabobank levert bijvoorbeeld expertise op 
marketing vlak en gaf advies over hoe het bedrijfsleven te betrekken bij de Global Goals. De strekking 
was: reik een award uit: bedrijven willen namelijk altijd winnen en met een award heb je alleen 
winnaars en geen verliezers. Daarnaast kunnen burgers elkaar ook nomineren voor een award ‘meest 
duurzame burger’. Winnaars van deze awards komen op de website van Heel Utrecht U. In 
anderhalve minuut stellen de bedrijven/burgers zich voor en vertellen ze hoe ze bijdragen aan de 
Global Goals. Tip van Desirée: het idee Heel Utrecht U kan worden overgenomen door andere 
gemeenten (bijvoorbeeld Heel Deventer D, Heel Maastricht M). Zo’n platform brengt bestaande 
initiatieven bij elkaar. Zo heb je niet alleen maar losse clubjes, maar zijn ze per categorie één geheel. 
Het is een uitstekende manier om – gebruikmakend van de koplopers- de rest van de stad te laten 
zien: dit is er allemaal mogelijk.  
 
  



Meerwaarde van SDGs in het bedrijfsleven 
Utrecht is ook een verkennende pilot gestart met de sociale onderneming I-did om te bezien wat de 
meerwaarde is van Global Goals voor ondernemers. In de werkplaats van I-did worden de 
grondstoffen uit bedrijfskleding omgezet naar hoogwaardige nieuwe designproducten zoals 
laptoptassen.  
Op basis van de ervaringen in de pilot kan de meerwaarde van de Global Goals in zes punten worden 
gevat: 
1. Communicatie: de Global Goals zijn een goed communicatie instrument, En het helpt de 
onderneming te profileren aan de hand van de Global Goals; 
2. Langs de Global Goals zichtbaar maken welke maatschappelijke bijdrage een onderneming levert 
draagt bij aan het draagvlak onder consumenten;  
3. Samenwerken met andere initiatieven en ondernemers wordt effectiever; Ook richting de bank is 
het makkelijker inzichtelijk te maken waar de onderneming voor staat. 
4. Grotere kansen om internationaal zaken te doen: je brengt jezelf in kaart voor grote bedrijven, 
waarbij Desirée het voorbeeld van IKEA noemt. IKEA hangt de Global Goals aan en wanneer een 
onderneming zichzelf framet met de Goals, dan spreek je een zelfde internationale taal;  
5. Er is een sterke trend richting integrated reporting (maatschappelijke bijdragen opnemen in 
jaarverslagen). Door de Global Goals te omarmen kan men ook makkelijker voldoen aan toekomstige 
jaarverslag verplichtingen; 
6. Eigen inkoopbeleid staven aan de Global Goals.  
 
Een mooie extra uitkomst van de pilot is dat I-did, dat een sociaal ingestoken onderneming is, (het 
atelier biedt een leerwerkplek aan mensen die anders lastig aan een baan kunnen komen) dankzij de 
pilot zelf ook weer opnieuw de focus heeft verlegd op duurzaamheid, om te kijken waar ze in het 
productieproces nóg duurzamer te werk kunnen gaan.  
 
Op de vraag of er ook zicht is op de impact van maatschappelijke inzet van ondernemers geeft 
Desirée aan dat zo’n impactmeting vaak te duur is voor MKB’ers.  
 
Om het bedrijfsleven zo effectief mogelijk te betrekken bij de Global Goals, kun je ervoor kiezen grote 
bedrijven als koplopers presenteren. Grote bedrijven zijn vaker al bewust van de Goals en als zij ze 
eenmaal geadopteerd hebben, kunnen ze mensen en bedrijven meetrekken.  
Tussen bedrijven onderling kun je zien dat er concurrentie kan ontstaan rondom de Global Goals, 
want wie doet er het meest aan en verdient zo’n soort award? Utrecht geeft het voorbeeld van Renault 
en BMW die samen strijden om wie het meest aan de doelen bijdraagt. Lokaal heeft de campagne 
impact en stimuleert bedrijven op die manier hun beste beentje voor te zetten. Dat is een mooi begin. 
 
Jermain Bridgewater geeft het belang van het internationale karakter van de Global Goals aan: ze 
hebben een universeel karakter, waardoor mensen er graag aan werken. Mensen weten namelijk dat 
zij niet de enige zijn die er mee bezig zijn, ze maken deel uit van een groter geheel.  
 
Voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten en ondernemers  
Het verhaal van Utrecht is een positief voorbeeld van de Global Goals in een gemeentebeleid. 
Nicoleta Mitut, uit Deventer geeft aan dat dat het ook lastig kan zijn om ondernemers en bedrijven te 
enthousiasmeren voor de doelen. Er is een succesvolle samenwerking opgezet rondom ‘Deventer 
koffie’ – een speciaal koffie merk dat de bonen direct bij de koffieboeren in Oeganda inkoopt. met 
Oeganda voor het steunen van lokale koffieboeren en het opleiden van jongeren. Hiermee wil 
Deventer eerlijke handel stimuleren en proberen ze inwoners ook bewust te maken van het belang 
van eerlijke handel. Het breder oppakken van partnerschappen met bedrijven in Deventer is nog 
zoeken. De eerste voorstellen konden niet direct rekenen op brede steun, mogelijk gaat het beter als 
een bedrijf dat wel overtuigd is van de meerwaarde van de Global Goals het voortouw neemt. Dat is 
nu een volgende stap.  
 
In gemeente Rheden is vorig jaar de eerste de Schooldag van de Duurzaamheid georganiseerd: 15 
scholen en maar liefst 2300 kinderen deden mee. De 17 SDGs zijn hier vertaald naar 7 kindergoals. 
Aan lokale MKB’ers is gevraagd of ze hun core-business beschikbaar konden stellen voor het geven 
van workshops in de trant van de (kinder)Goals. De initiatiefnemers van de schooldag hebben samen 
met hen nagedacht over hoe ze het beste konden meedoen. Zo’n dag is interessant, omdat een lokale 
onderneming aan de hand van een concreet verzoek aan het werk gaat met de Global Goals en er op 



die manier vertrouwd mee raakt. Bovendien bood het de ondernemers een ander soort 
klantencontact. Uiteindelijk deden zo’n 40 bedrijven mee. 
 
De powerpoint van Desirée van de Ven kunt u in de bijlage vinden. 
 
BNG Bank 
Caspar Boendermaker vertelde na de deelsessies wat BNG Bank bijdraagt aan de Global Goals. VNG 
en BNG Bank werken samen om duurzaamheid in gemeenten te stimuleren. Nederland is in 
ontwikkeling om duurzamer te worden, blijkt uit recent onderzoek van Telos, maar er valt nog veel 
winst te behalen. BNG ondersteunt overheidsbeleid en gemeenten bij het verduurzamen. Zo heeft de 
bank bijvoorbeeld onlangs een tool ontwikkeld - de ‘vastgoedscan’ waarin terug te vinden is hoe 
duurzaam overheidsgebouwen op dit moment zijn en hoe men kan investeren in het verduurzamen 
van publiek vastgoed.  
 
De powerpoint van de BNG Bank kunt u in de bijlage vinden. 
 
Conclusie 
Door de dag heen kwam steeds de conclusie naar voren: uitvoering van de Global Goals betekent 
voor iedere gemeente wat anders. In de opening werd duidelijk dat geen enkele gemeente precies 
hetzelfde toepast, wat aanduidt dat je elke gemeente als uniek moet zien omtrent de Global Goals. De 
mate waarin de Goals al zijn toegepast in gemeenten varieert van het ontdekken wat ze kunnen 
betekenen voor een gemeente, tot actieve plannen in het gemeentebeleid. Draagvlak vinden voor de 
Goals bij zowel burgers, de gemeenteraad als het bedrijfsleven is iets wat elke gemeente anders 
aanpakt. De ene gemeente heeft veel connecties in het bedrijfsleven die de Goals stimuleren, bij een 
andere gemeente zie je dat juist een lokaal platform impact heeft. 
VNG International is verzocht om met handreikingen te komen van welke aanpakken goed werken. 
Daarnaast hebben gemeenten behoefte aan informatie over wat zij als gemeente kunnen doen en wat 
de voor- en nadelen van bepaalde acties zijn. 
 
 


