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Inmiddels werken bijna 100 Nederlandse gemeenten dagelijks als ‘Global Goals Gemeente’ aan
het realiseren van de Global Goals. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen werden vijf jaar
geleden, op 25 september 2015, unaniem vastgesteld door alle lidstaten van de VN. Om dit
lustrum te vieren, worden op 25 september 2020 wereldwijd activiteiten rondom de
duurzaamheidsdoelen georganiseerd.
Om te laten zien dat de Nederlandse gemeenten werk maken van het behalen van de
duurzaamheidsdoelen, hangen zoveel mogelijk gemeenten op 25 september 2020 de Global
Goals-vlag uit! De VNG biedt alle nieuwe deelnemende gemeenten een vlag aan.
Na een geslaagde eerste editie van de Gemeenten4GlobalGoals Vlaggendag in 2019, vindt dit
jaar de tweede en uitgebreide editie van de Vlaggendag plaats. Niet alleen gemeenten hijsen dit
jaar de vlag, maar ook duurzame bedrijven en ministeries – lees hieronder meer!

Wat houdt de Vlaggendag in?
•

•

•

Vanuit de Gemeenten4GlobalGoals campagne biedt de VNG
iedere Global Goals gemeente (en iedere gemeente die per 25
september 2020 Global Goals gemeente is) een vlag aan om op
25 september te hijsen aan het gemeentehuis. Ook kunnen
gemeenten rondom de actie gebruik maken van de standaard
communicatiematerialen die de Gemeenten4GlobalGoals
campagne levert (materialen en uw op maat gemaakte
Gemeenten4GlobalGoals logo).
Op 25 september hijst uw gemeente de Global Goals-vlag aan
het gemeentehuis. Dit gaat gepaard met een openbare toespraak
of uiting van een gemeentebestuurder over de Global Goals – dit
jaar hoogstwaarschijnlijk online in verband met corona.
Communiceer dit via sociale media en maak er een feestelijk
moment van door inwoners, gemeenteraadsleden, personeel
en/of de pers te betrekken bij het moment. De vlag blijft
gedurende de hele dag hangen, en waarom ook niet daarna?

Leeuwarden 2019

Utrecht 2019

Sociale media is een belangrijk component van deze actie.
Het twitteraccount van Gemeenten4GlobalGoals wordt de
verbindende factor van alle vlaggen die door het land gehesen
worden. Ook zullen er updates gedeeld worden via het LinkedIn
account van Gemeenten4GlobalGoals.
Wassenaar 2019

Het hijsen van de vlaggen door geheel Nederland, zal zichtbaar
gemaakt worden op de SDG Action Day 2020, hét grootste
Nederlandse Global Goals evenement dat online plaatsvindt op
dezelfde dag. Dit jaar hijsen ook duurzame bedrijven (onder de
koepel van Global Compact NL) en alle Nederlandse ministeries
de vlag – hier linken we uiteraard ook via sociale media naar.
Internationaal linken we naar de Vereniging van Vlaamse
Gemeenten en Steden en de Deutsche Städtetag.

Meer organiseren?
•

Wilt u meer organiseren rondom de Gemeenten4GlobalGoals
Vlaggendag? Heel graag! Denk bijvoorbeeld aan:
o

o

o

o

•

Alphen aan den Rijn 2019

Zet lokale duurzame helden in het zonnetje. Denk
bijvoorbeeld aan lokale helden die dit jaar hebben
gewerkt aan ecologische duurzaamheid, maar ook aan
sociale duurzaamheid, bijvoorbeeld in het kader van
corona. Wie verdient er in uw gemeente een hart onder
de riem? Denk aan het publiceren van hun foto’s en
verhalen via sociale media, het uitreiken van een prijs
tijdens het hijsen van de vlag, et cetera.
Betrek kinderen en jongeren bij de actie, bijvoorbeeld
door jongeren hun ‘duurzame dromen’ op zelfgemaakte
vlaggen te laten hangen door de stad. Of daag scholen
uit om de meest duurzame school van de gemeente te
worden!
Als coronamaatregelen het toestaan: organiseer een
duurzaamheidsmarkt om lokale duurzame initiatieven
en ondernemers in de spotlight te zetten.
En ga als gemeente in gesprek met inwoners,
bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk
middenveld over hoe de Global Goals samen
gerealiseerd kunnen worden. Denk aan het organiseren
van webinars per wijk over de Global Goals, geef
presentaties over de inzet van uw gemeente op de
Goals, en/of probeer een kern van betrokken inwoners te
vinden die vanaf 25 september als ambassadeur voor de
Global Goals willen fungeren!

Culemborg 2019

Duiven 2019

Leiden 2019

Dit is door uw gemeente zelf in te vullen en we blijven daarvan
graag op de hoogte, zodat we ernaar kunnen verwijzen
via social media. Geef aan wat uw gemeente wil organiseren via
het aanmeldformulier.
Oldenzaal 2019

Wat verwachten we van deelnemende gemeenten?
•
•
•

•

U registreert de deelname (klik op hyperlink)
U hijst de Global Goals-vlag op 25 september 2020
U brengt de Global Goals op en in de week van 25 september
onder de aandacht in de gemeente en via social media, met link
naar @G4GlobalGoals en #Gemeenten4GlobalGoals
U bewaart de vlag na 25 september voor hergebruik in een
volgend jaar.

Schiermonnikoog 2019

Hoe neemt uw gemeente deel aan de Vlaggendag actie?
•
•
•
•

Uw gemeente meldt zich vóór 25 september 2020 aan als Global
Goals gemeente via het aanmeldformulier.
U registreert uw deelname aan de Vlaggendag.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wij verwachten alleen
uw registratie (liefst zo snel mogelijk)!
Hoe meer gemeenten meedoen, hoe zichtbaarder onze
gemeenschappelijke actie. Laat ons via uw registratie weten hoe
u van plan bent om mee te doen.

Sint Maarten 2019

Hoe meer gemeenten meedoen, hoe zichtbaarder onze
gemeenschappelijke actie. Laat ons via uw registratie weten hoe u van
plan bent om mee te doen!
Voor vragen kunt u contact opnemen via GlobalGoals@VNG.nl.

Zundert 2019

Voorburg 2019

Gemeenten4GlobalGoals Team
VNG International
GlobalGoals@VNG.nl
www.vng-international.nl
www.vng.nl/gemeenten4globalgoals
Opsterland 2019

