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Intern:
• Strategie: Coalitie-akkoord, CBP, Programmabegroting, teamdeal, college en 

raadsbesluiten
• Door College vastgesteld inrichtingsplan voor de organisatie, de GG benoemd 

als koers en uitgangspunt
• Nieuwe organisatiestructuur: 

• Beleidsteam verantwoordelijk voor 14 v.d. 17 global goals
• Strategisch team verantwoordelijk 3 corporate global goals

• Per goal een ambassadeur in onze gemeente
• Cultuur: gesprekken, gesprekken, gesprekken

Extern:
• Triple helix
• Bottom up projecten

Wat hebben we gedaan vanaf 2018?



Onderwijs:
• Primair onderwijs: Schooldag van de duurzaamheid (17 goals 

vertaald naar 8 kinder global goals)
• Voortgezet onderwijs: Jermain Bridgewater rapchallenge met 

een aantal middelbare scholen in Rheden
• MBO: Prijsvraag georganiseerd voor scholen die het meeste 

presteren o.g.v. duurzaamheid : SDG 18
• Hogeschool Van Hall Larenstein: samenwerken o.g.v. 

lectoraat SDG (lokale onderzoeken, gastcolleges)
• Universiteit Twente: Bachelor- en master opdrachten / 

gastcolleges



Congres Rheden: Petra Kuenkel, lid 
van de club of Rome, 
verantwoordelijk voor de SDG’s

‘Jermain Bridgewater’ rap-challenge
met middelbare scholen in Rheden

Schooldag van global goals voor kinderen 
van lager scholen (17 goals vertaald in 7 
kinder global goals)





Voorbeeld projecten

• Wat maakt een goede ambassadeur? (2018)

• Hoe kunnen we op de global goals accelereren? (2018)

• Onderzoek onder inwoners (2019)

• Onderzoek onder 19 ondernemers (2020)

• Onderzoek naar programmabegroting conform standards sustainability reporting
(GRI, ISO, UN) (2020)

• Onderzoek naar versterking impactmonitoring op geo-basis (wijken en buurten) 
(2020)

• Evaluatie triple helix (2020)

• Onderzoek naar implementatie standards (start maart 2021)

• Onderzoek naar haalbaarheid meting SDGs bij onze partners (start maart 2021)





Primair onderwijs



“Ieder kind heeft recht op een leuke, eerlijke en schone toekomst”

• Om bij te dragen aan de 

realisatie van de SDGs en hierin 

verantwoordelijkheid te nemen, 

is er nagedacht over hoe 

kinderen hierbij kunnen worden 

betrokken.

• Op initiatief van Schooldag van 

de duurzaamheid zijn de SDGs 

vereenvoudigd in Junior Global 

Goals, zoals ook kinderen 

kunnen begrijpen waar het over 

gaat.

• Kinderen zijn degenen die 

onbevangen duurzaamheid als 

onderwerp bij hun ouders/ 

verzorgers kunnen agenderen.

naar 7 Junior Global Goals

17 Global Goals vereenvoudigd en 

wetenschappelijk onderbouwd



• Initiatief: Gemeente Rheden: Schooldag van de duurzaamheid en heeft het programma voor haar 
basisscholen meermaals georganiseerd.

• Een Schooldag van de duurzaamheid is niet het zoveelste nieuwe lespakket. Centraal staat 
spelenderwijs leren. Het programma zit boordevol leuke activiteiten om de Junior Global Goals te 
leren kennen en te ervaren. Een aanpak met veel interactie en eigen inbreng, zodat kinderen echt 
in beweging komen.

• Het programma is geschikt gemaakt voor een landelijke uitrol waaraan nu ruim 150 basisscholen 
met ca. 16.500 leerlingen mee hebben gedaan. De scholen zijn verspreid over het hele land en alle 
typen basisonderwijs doen mee; van speciaal onderwijs, tot openbaar, christelijk en islamitisch 
onderwijs, verrijkingsklassen en buitenschoolse opvang.

• Scholen en leerlingen zijn enthousiast en worden door het programma geïnspireerd om concreet 
aan de slag te gaan. Het programma wordt op zo’n manier aangeboden dat het leerkrachten 
ontzorgt.

• Deelnemende gemeenten ervaren een Schooldag van de duurzaamheid als een mede-invulling 
van hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de realisatie van de SDGs.

• Deelname is mogelijk in vier varianten. Met variant vier die door gemeente Rheden is 
georganiseerd, is aangetoond dat een beweging naar een duurzame samenleving door kinderen in 
gang kan worden gezet.

Ontstaan van Sdvdd en resultaten



Missie Schooldag van de duurzaamheid

“Leerlingen in de basisschoolleeftijd hebben zich 

systeemdenken eigen gemaakt; ze realiseren zich dat ze 

onderdeel zijn van een groter geheel en dat een 

duurzame samenleving impliceert dat ze elkaar en een 

gezonde aarde nodig hebben”.



Contactgegevens

• Programmamanager: Mw. J.C. (Judy) van der Lijke-van 
Veen

• E-mail: info@sdvdd.nl
• Telefoon: 06-57561225

Website: www.schooldagvandeduurzaamheid.nl

Stichting Schooldag van de duurzaamheid

mailto:reinier@sdvdd.nl
http://www.schooldagvandeduurzaamheid.nl/

