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> gesorteerd op de rol v gemeente (met v.l.n.r. intensiteit inzet)

Welkom bij de Menukaart met suggesties 

voor uw inzet als Global Goals 

gemeente! 

De Global Goals agenda vergt de inzet 

van iedereen. 

Met de Menukaart hiernaast helpt de 

VNG u graag bij het bepalen van úw 

inzet voor de Global Goals. 

We hebben diverse mogelijkheden 

gegroepeerd in 3 clusters:

• de bekendheid met de doelen 

vergroten;

• initiatieven van inwoners, organisaties 

en bedrijven ondersteunen;

• en door het eigen gemeentelijk beleid in 

zowel het sociaal als fysiek domein.

Binnen elk cluster zijn er weer veel 

varianten. 

De Menukaart is uiteraard niet uitputtend. 

Er worden regelmatig nieuwe 

voorbeelden en suggesties toegevoegd. 

Dus laat u inspireren, kies wat bij uw 

gemeente past, of pas aan naar eigen 

mogelijkheden!

Heeft uw gemeente een inspirerend 

voorbeeld dat u graag wil delen met 

Gemeenten4GlobalGoals? 

Neem contact op via globalgoals@vng.nl 

of 070 - 373 84 01.
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