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Global Goals & lokale inclusie

Inclusie is een rode draad door de Global Goals agenda: het zorgen dat iedereen mee kan komen 

in de duurzame, inclusieve toekomst waar we naartoe willen. 

Daarom organiseert de VNG in een samenwerking tussen haar programma’s 

Gemeenten4GlobalGoals en Iedereen Doet Mee! een praktijkproef over de koppeling tussen de 

Global Goals en lokale inclusie. Sluit je nu nog aan!

Aanmelden kan via GlobalGoals@VNG.nl onder vermelding van ‘Deelname praktijkproef GG & 

lokale inclusie’. 

Meer informatie over de programma’s Gemeenten4GlobalGoals of over Iedereen Doet Mee? 

• www.vng.nl/iedereen-doet-mee

• www.vng.nl/gemeenten4globalgoals

• Meer links op de laatste pagina van deze brochure

mailto:GlobalGoals@VNG.nl
http://www.vng.nl/iedereen-doet-mee
http://www.vng.nl/gemeenten4globalgoals


Over de praktijkproef Global Goals & lokale inclusie 

Het doel van de praktijkproef is om gemeenten te helpen lokaal invulling te geven aan inclusie 

vanuit de Global Goals agenda. Inclusie vatten we breed op: dit kan gaan om inclusie van mensen 

met een beperking, inclusie van bevolkingsgroepen, diversiteit; jouw gemeente kan tijdens de eerste 

bijeenkomst aangeven waar je je op wilt gaan richten in dit traject. 

Wat je meeneemt uit de praktijkproef is het leren van elkaar én van good practices van buitenlandse 

gemeenten over inclusie & Global Goals. We coachen je in het verder ontwikkelen van jouw lokale 

GG & lokale inclusie plannen (zoals bijvoorbeeld een Lokale Inclusie Agenda) én we ontwikkelen 

vanuit de plannen van de deelnemende gemeenten een publicatie waarin deelnemende gemeenten 

als goed voorbeeld staan. Deze publicatie krijgt ook internationaal podium.

Hoe praktijkproef plaatsvindt is in informele sfeer waarin het onderling leren centraal staat. In totaal 

worden vijf online sessies van zo’n 2 uur per stuk georganiseerd in de periode april – september 2021, 

met zo’n 5 deelnemende gemeenten. De praktijkproef mondt uit in de lancering van de publicatie 

Global Goals & lokale inclusie op het eindcongres van Iedereen Doet Mee! op 7 oktober 2021. 



Planning en inhoud

• Sessie 1: 13 april van 13.30-15.30, kennismaking en bepalen van wensen en ambitie.

• Sessie 2: 29 april, inspiratiesessie met praktijkvoorbeelden uit buitenlandse gemeenten over de 
koppeling Global Goals & lokale inclusie

• Sessie 3: 27 mei, werksessie over het vorm geven aan Global Goals & lokale inclusieplannen 
d.m.v. onderling leren en coachen.

• Sessie 4: 24 juni, werksessie over het vorm geven aan Global Goals & lokale inclusieplannen 
d.m.v. onderling leren en coachen.

• 15 augustus: opleveren tekst (best practice) over het GG & inclusieplan van jouw gemeente. 

• Sessie 5: 16 september, afronding van teksten en bespreking prototype handreiking Global 
Goals & lokale inclusie door Gemeenten4GlobalGoals en Iedereen Doet Mee!.

• Afsluiting: 7 oktober, eindcongres Iedereen Doet Mee! met lancering handreiking Global Goals 
& lokale inclusie. 
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Meld je gauw aan voor deelname! 

Aanmelden kan via GlobalGoals@VNG.nl onder vermelding van ‘Deelname praktijkproef GG & 
lokale inclusie’. Deelname is uitsluitend bedoeld voor gemeenten.

We zien je graag bij de eerste bijeenkomst op 13 april!

Hartelijke groet,

VNG-teams Iedereen Doet Mee! en Gemeenten4GlobalGoals 

• www.vng.nl/iedereen-doet-mee

• www.vng.nl/gemeenten4globalgoals

mailto:GlobalGoals@VNG.nl
http://www.vng.nl/iedereen-doet-mee
http://www.vng.nl/gemeenten4globalgoals


Meer informatie over Global Goals & lokale inclusie

• Handreiking Global Goals in het gemeentelijk beleid, met voorbeelden van gemeentelijke inzet 
die bijdraagt aan een inclusieve samenleving dik en in kleur afgedrukt

• Handreiking Lokale Inclusie Agenda van Iedereen Doet Mee!

• Praktijkvoorbeeld: Gemeente Noordenveld koppelt Lokale Inclusie Agenda aan Global Goals 

• SDG 10 Alliantie: Ongelijkheid verminderen

• Verenigde Naties over SDGs* and Disability

*SDGs: Sustainable Development Goals ofwel Global Goals 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020.pdf
https://vng.nl/artikelen/handreiking-lokale-inclusie-agenda
https://vng.nl/artikelen/noordenveld-koppelt-toegankelijkheid-aan-global-goals
https://www.sdgnederland.nl/routekaart-2020/sdg-10-alliantie-2/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html

