Rheden
Gemeente Rheden heeft ervoor gekozen om (de doorontwikkeling van) de gemeentelijke organisatie
te baseren op de Global Goals. Eerder werd er gewerkt in verschillende domeinen, maar vanaf 2018
worden die vervangen door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Door te werken met deze doelen
worden uitgangspunten van de organisatie zoals integraliteit, resultaatgerichtheid en samenwerking
met partners versterkt. Gemeente Rheden werkt niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie met
de Global Goals, maar weet ook allerlei partners en externe partijen aan zich te binden. Als gemeente
willen ze dan ook allerlei mogelijkheden bieden voor samenwerking met die partijen rond de Global
Goals.
Gemeentelijk beleid
Rheden is in brede zin bezig met het toepassen van de Global Goals binnen het gemeentelijk beleid
en binnen de strategische opgaven. In de organisatiestructuur is een integraal beleidsteam opgezet
dat verantwoordelijk is voor veertien van de zeventien doelen. Deze veertien doelen zijn verdeeld in
vier clusters: gebiedsontwikkeling, welzijn, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Naast dit
beleidsteam is er een strategisch team neergezet om onder andere te borgen dat alle Global Goals in
alle geledingen van de organisatie doorgevoerd worden en om de meer corporate Goals vorm te
geven. Verder is een wethouder uit het college in Rheden benoemd tot portefeuillehouder van de
Global Goals en is er projectgroep ingesteld die de Global Goals nader vorm gaat geven voor de
langere termijn. Binnen de gemeente Rheden zijn 17 medewerkers benoemd die ieder als
ambassadeur optreden voor 1 Global Goal. Door de inzet van deze verschillende teams is het
mogelijk om de doelen als rode draad en kader te nemen voor het gemeentelijk beleid, de koers en
organisatieontwikkeling.
Een aantal plannen voor na de verkiezingen ligt al op tafel. Zo is er een overdrachtsdocument
opgesteld voor het nieuwe college, gemaakt aan de hand van de Global Goals. Daarnaast is de
intentie uitgesproken om de programmabegroting van 2019 op basis van de Global Goals op te
stellen. En om de doelen verder in het beleid te bedden, zal een onderzoek worden uitgevoerd om
aan te geven hoe Rheden steeds beter vorm kan geven aan de Global Goals.
Externe partijen
Ook buiten de gemeente is Rheden actief bezig met de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een grote
jaarlijkse activiteit is de Schooldag van de Duurzaamheid. Dit is een dag waarop veel basisscholen
kennis maken en aan de slag gaan met de Global Goals. Speciaal voor deze kinderen zijn de 8 kinder
Global Goals opgesteld, gebaseerd op de 17 doelen. Deze doelen heten onder andere ‘schone
natuur’, ‘geen afval’ en ‘goed met geld’. Dit voorbeeld laat
dat de gemeente van iets abstract mondiaals iets
Past het (red. de Global zien
concreet lokaal heeft gemaakt.

“

Goals), zoals bij onze
gemeente, goed bij je visie
op de ontwikkeling van de
organisatie, is er genoeg
draagvlak bij College en
medewerkers?
En natuurlijk, je moet altijd
een zekere koudwatervrees
overwinnen als je het roer
omgooit, maar als je vanuit
verschillende invalshoeken
laat zien wat de voordelen
zijn, moet het lukken om de
omslag te maken.”

Om duurzaamheid te promoten op scholen heeft
gemeente Rheden een prijsvraag georganiseerd voor
scholen die het beste presteren op het gebied van
duurzaamheid. Daarnaast werken ze samen met de
ondernemersclub Rheden, de ondernemersvereniging en
andere organisaties om de Global Goals bij externe
partijen, zoals ondernemers, bekend te maken. Samen
met hogeschool Van Hall Larenstein wordt een lectoraat
SDG voor vier jaar vorm gegeven. Ook zal de gemeente
gastcolleges verzorgen aan de Universiteit Twente over
hoe de gemeente omgaat met de doelen.
Gemeente Rheden stimuleert het bekend maken van de
Global Goals ook op allerlei andere niveaus. Zo staat er
begin 2018 een landelijke bijeenkomst in Rheden op de
agenda samen met Stichting Stadswerk, waarin
gemeenten, bedrijven en organisaties kennis en ideeën
kunnen uitwisselen over de Global Goals. In het landelijke
blad van deze stichting staat tevens een artikel over hoe
de gemeente Rheden de Global Goals heeft omarmd.

