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1 Aanleiding voor de Tijdcapsule 

In september 2015 hebben de VN de Global Goals for Sustainable Development vastgesteld, waar tot 

het jaar 2030 aan gewerkt gaat worden in de hele wereld. Met het aannemen van de doelen is dus een 

periode van 15 jaar aangebroken waarin we (onder andere) extreme armoede uitbannen en gezamenlijk 

werken aan het versterken van toekomstbestendige sociale- en economische ontwikkeling. De 

voorgangers van deze doelen – de Millenniumdoelen - hebben uitgewezen dat het helpt om een gedeeld 

kader en een gedeelde taal te hebben om ontwikkeling in verschillende delen van de wereld richting te 

geven. Dat biedt een sterk perspectief voor de komende jaren tot 2030. 

Graag willen we de periode tot aan 2030 samen met gemeenten inluiden. Daarom trekt VNG 

International door het land met een “Tijdcapsule” waarin persoonlijke wensen en ideeën van 

burgemeesters en wethouders voor het jaar 2030 worden verzameld. Centraal staat de vraag: Hoe wilt 

u dat onze wereld eruitziet in 2030? 
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2 Oproep Minister Ploumen en VNG Voorzitter Van 
Zanen 

Op 4 november 2015 hebben Lilianne Ploumen, Minister van Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking en Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten een oproep aan gemeenten ondertekend. Hierin benadrukken zij het belang van 

samenwerking in het realiseren van de Global Goals for Sustainable Development en roepen zij 

Nederlandse gemeenten op de doelen te onderschrijven.  

 

Zie annex I voor de oproep.   
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3 Tijdcapsule, hoe gaat het in zijn werk? 

Goed om te weten is dat… 

 Het plaatsen van een wens in de Tijdcapsule is een mogelijkheid om lokaal media-aandacht te 

vragen voor de Global Goals. (zie Annex IV voor voorbeelden) 

 We bieden gemeenten graag een standaard/concept persbericht aan (zie Annex II) 

 Wij helpen via onze kanalen (Twitter en websites) om te communiceren over het bezoek van de 

Tijdcapsule. 

 Wij (VNG International) plaatsen graag foto’s van het moment dat een wens in de Tijdcapsule wordt 

gestopt, op de VNG International website.   

 Over de persoonlijke wensen gaan we later communiceren. Dit zal ieder jaar tijdens een terugkerend 

evenement gebeuren. 

 De Tijdcapsule gaat het land door en vullen we met wensen en dromen van wethouders en 

burgemeesters. Het is natuurlijk ook mooi om in de eigen gemeente een ‘lokale Tijdcapsule’ te 

maken en te vullen met wensen en dromen van kinderen, ondernemers, wetenschappers, 

initiatiefnemers etc.  

 Wij denken graag mee over de organisatie van het Tijdcapsule bezoek aan uw gemeente. 

 

 

Er verschillende mogelijkheden waarop een bezoek van de Tijdcapsule te organiseren is. Hieronder 

beschrijven we een aantal voorbeelden, maar u kunt het natuurlijk ook anders aanpakken. Wij denken 

graag met u mee!  

 

Optie 1 ‘de lokale Tijdcapsule en lokale coalities voor uitvoering’:  

De wethouder of burgemeester voegt zijn of haar persoonlijke wens/droom toe aan de (landelijke) 

Tijdcapsule, maar daarnaast íntroduceert de gemeente ook een ‘eigen  (lokale) Tijdcapsule’ die wordt 

gevuld met wensen afkomstig van inwoners en lokale organisaties en bedrijven uit de eigen gemeente.  

Dit moment is eventueel ook te verbinden aan een ronde tafel dialoog: aan alle betrokkenen uit de 

gemeente wordt gevraagd een persoonlijke wens op te stellen en het gesprek aan te gaan over 

implementatie en gezamenlijke inspanningen rondom de Global Goals. De gemeente Utrecht is 

bijvoorbeeld van plan het zo aan te pakken. 
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Optie 2 ‘bijeenkomst over de Global Goals’: 

Binnen deze optie is het bezoek van de Tijdcapsule een onderdeel van een bijeenkomst over de Global 

Goals. Het programma kan bijvoorbeeld bestaan uit lezingen, korte presentaties en discussie over de 

lokale aanpak van de Global Goals. Voor de Tijdcapsule is er een foto- en of persmomentmoment met 

burgemeester en of wethouder georganiseerd. De gemeenten Leerdam en Tilburg hebben bezoek van 

de Tijdcapsule op deze manier vormgegeven.  

In Leerdam bestond het programma verder uit: het vertonen van een film met alle hoogtepunten van hun 

inzet voor de Millenniumdoelen in de afgelopen jaren, muzikale intermezzo’s van zang- rap-talenten uit 

de gemeente, de uitreiking van Fairtrade prijzen aan ondernemers uit de gemeente en ten slotte ook een 

introductie van de Global Goals en een vertoning van korte film ‘we the people’.   

 

          

Leerdam: Uitreiking Fairtrade prijzen en introductie van de Global Goals   

 

In Tilburg organiseerde het  Tilburgse Platform voor mondiale bewustwording een bijeenkomst waar  

initiatieven uit de stad hun ideeën rondom mondiale bewustwording (met de Global Goals als 

uitgangspunt) kwamen pitchen. 

 

 

Bijeenkomst ‘Een wereld te winnen’ in Tilburg 
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Optie 3 ‘betrek de jeugd erbij’: 

Hierbij wordt samenwerking met een school gezocht. Leerlingen krijgen les over de Global Goals en 

worden uitgenodigd voor een ‘Selfie actie’ zoals ook de VN hebben georganiseerd met beroemdheden. 

Zij kiezen daarbij een doel dat ze belangrijk vinden en fotograferen zichzelf. Ook de ‘Global Goals app’ 

wordt benut. Van dat moment wordt gebruik gemaakt om ook de wethouder of burgemeester uit te 

nodigen zijn of haar wens toe te voegen aan de Tijdcapsule met het bijbehorende foto (en pers-) moment.  

Gemeente Sittard-Geleen heeft het zo georganiseerd. Verschillende lokale kranten waren daarbij 

aanwezig en TV Limburg deed verslag.  
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Ook in de gemeente Langedijk is er gekozen voor samenwerking met een school. Naast  burgemeester 

Cornelisse, beschreven ook alle kinderen van de Arkelschool hun wensen en dromen  voor het jaar 

2030.  

 

 

 

 

Optie 4 De ‘pragmatische optie’: 

Ook wanneer er in uw gemeente geen mogelijkheden zijn om een speciale bijeenkomst of evenement 

te organiseren, is het mogelijk om deel te nemen.  Op een geëigend moment voegt de bestuurder een 

persoonlijke wens/droom toe aan de tijdcapsule (bijvoorbeeld ter afsluiting van een toch al geplande 

vergadering). Wij komen daartoe graag naar u toe. Het is belangrijk dat er wel een foto gemaakt wordt 

van het moment waarop de wens aan de capsule toegevoegd wordt. 
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4 Instructie voor de foto 

We willen graag van iedere wens die aan de Tijdcapsule toegevoegd wordt een foto maken of 

ontvangen. Uiteindelijk levert dit een mooie collage op van vergelijkbare foto’s uit gemeenten.  

 

Op de foto is te zien: 

 De burgemeester en of wethouder: herkenbaar in beeld (de burgemeester eventueel met 

de ambtsketting om) 

 De Tijdcapsule: met het logo naar voren  

 Het gebaar dat de burgemeester of wethouder zijn/haar wens aan de Tijdcapsule toevoegt 

 Daarbij is het mooi als de Tijdcapsule wordt vastgehouden door iemand uit de gemeente 

(bijvoorbeeld een scholier, of een initiatiefnemer of vertegenwoordiger van een lokaal 

team/ platform) 

 Sfeer meepakken: het is ideaal wanneer de achtergrond van de foto laat zien waar het 

evenement plaatsvindt en met wie (als er anderen aanwezig zijn, is het leuk als het publiek 

ook op de achtergrond in beeld is). 

 VNG International heeft ook banners ter beschikking die voor het beeldmerk van de doelen 

op de achtergrond gebruikt kunnen worden. 

 De foto kan ook op een iconische plek in de gemeente genomen worden. 

 

Zie voorbeeld: 

 

Foto: Hub Hamers 
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5 Instructie persoonlijke wens 

Om de wensen/dromen een persoonlijk karakter te geven, vragen we u om een 

handgeschreven tekst of een andere expressieve uiting.  

Een speciaal vel papier kan hiervoor gebruikt worden, maar dat staat een ieder vrij.  

U kunt ervoor kiezen om de volgende zin aan te vullen: 

“Door bij te dragen aan de Global Goals, hoop ik dat over 12 jaar………” 

Of u kunt een eigen vorm kiezen waarbij u refereert aan één of meerdere Global Goals.  

In andere woorden: u denkt na over vragen als: 

Wat zou - in relatie tot de doelen- uw wens of droom zijn voor 2030? En hoe hoopt u daaraan 

bij te dragen?   

  



 Annex I 11 

 

december 2017 
VNG International 

Click here to enter text. 

Informatiepakket bij de Tijdcapsule 
Click here to enter text.    

 

Annex I 

 

 

  



 Annex 2 12 

 

december 2017 
VNG International 

Click here to enter text. 

Informatiepakket bij de Tijdcapsule 
Click here to enter text.    

 

Annex 2  

//////////////////////////// Concept persbericht: een bezoek van de “Tijdcapsule” ///////////////////////    

  

Samen op weg naar het jaar 2030, gemeente [naam] ontvangt “Tijdcapsule” 

[Beschrijving hoe en wanneer dit plaatsvindt in de gemeente] 

Op….heeft [wethouder/burgemeester..naam] [zijn/haar] wens voor 2030 aan de Tijdcapsule 

toegevoegd. 

De Global Goals van de Verenigde Naties 

 

Het verdwijnen van extreme armoede, verminderen van ongelijkheid, tegengaan van 

klimaatverandering en verduurzaming van de economie. Dit zijn enkele voorbeelden van de 

17 nieuwe wereldwijde ontwikkelingsdoelen (Global Goals) die in de Algemene Vergadering 

van de VN in september 2015 zijn vastgesteld. De zeventien doelen zijn universeel. Dit 

betekent dat ze gelden voor alle landen. Maar de implementatie van de doelen betekent voor 

ieder land iets anders. Ook Nederland – en Nederlandse gemeenten- gaan ermee aan de 

slag. VNG International ondersteunt gemeenten met de Global Goals gemeente campagne. 

Over 12 jaar moeten de doelen gehaald zijn.  

De Tijdcapsule  

VNG International maakt op dit moment een vliegende start met de campagne en daar doet 

gemeente [naam] aan mee! Een speciale “Tijdcapsule” reist door het land, daarin verzamelt 

VNG International persoonlijke wensen en dromen van burgemeesters en wethouders over 

hoe onze wereld er in het jaar 2030 uitziet. Samen wordt vooruit gekeken: met welke Global 

Goal in gedachten gaat u op weg naar 2030? Hoe geven we onze wereld door aan 

toekomstige generaties? 

  

//////////////////einde persbericht///////////////// 

Noot voor de redactie: 

VNG international is de organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten. 

 Voor meer informatie over de Tijdcapsule of een toelichting van de landelijke campagne 

kunt u contact opnemen door te mailen naar globalgoals@vng.nl of u kunt bellen naar 

070-3738401 

 Bekijk hier de website van de VNG Gemeenten4GlobalGoals campagne.  

mailto:globalgoals@vng.nl
https://vng.nl/global-goals-gemeenten
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Annex V 

Bent u op zoek naar beeldmateriaal bij de Global Goals? Verschillende materialen zoals logo’s 

en iconen bij de afzonderlijke doelen zijn online te vinden. Hierbij een kort overzicht van 

handige websites. 

1. Engelstalige websites 

Op de officiële website van de VN is een uitgebreid pakket aan hulpmiddelen te vinden: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/  

 

Daarnaast kunt u op de internationale Global Goals website: http://www.globalgoals.org/ (deze 

website is niet van de VN zelf, maar wel ontwikkeld in samenwerking met de VN) heel 

gemakkelijk een aantal bruikbare afbeeldingen vinden in het Media Centre. Deze bevindt zich 

rechts bovenin:  

 

 

Onder het kopje ‘Media Centre’ accounts kunnen verschillende documenten en foto’s worden 

gedownload. De Engelstalige individuele logo’s staan onderaan de pagina onder het kopje 

‘Logo Assets’.  

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
http://www.globalgoals.org/
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2. Nederlandstalige websites 

Op de website: www.globalgoalsnl.nl kunt u zien welke partijen in Nederland betrokken zijn bij 

de Global Goals en welke initiatieven zij gestart zijn rondom de doelen in Nederland. VNG 

International is één van de partners van deze website. In de nabije toekomst zullen we een 

speciaal gedeelte op de website inrichten voor Nederlandse gemeenten.  

Voor de officiële Nederlandstalige versie van de Global Goals (doelen én subdoelen) kunt u  

hier terecht, of kunt u naar deze website: http://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands  

Tot nu toe waren er verschillende vertalingen in omloop, daarop heeft het informatiecentrum 

van de VN (Benelux) één officiële vertaling vastgesteld. U kunt de afbeeldingen van de 

doelen in het Nederlands zelf op deze website (van UNRIC, het informatie centrum van de 

VN voor de Benelux) downloaden, maar u kunt ze evengoed ook per mail opvragen bij Eline 

Vermeer (zie onderstaande contactgegevens). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalgoalsnl.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/global-goals-gemeente-campagne/nieuws/wat-lokale-overheden-moeten-weten-over-de-global-goals
http://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands


 Annex V 18 

 

december 2017 
VNG International 

Click here to enter text. 

Informatiepakket bij de Tijdcapsule 
Click here to enter text.    

 

 

 

Contactinformatie  

VNG International 

Email: globalgoals@vng.nl 

Telefoonnummer: 070-3738401 

Websites:  

Gemeenten4GlobalGoals campagne: www.vng.nl/global-goals-gemeenten 

VNG International : www.vng-international.nl  

Collectieve website (met partners): www.globalgoalsnl.nl 

Twitter: @G4GlobalGoals 

 

mailto:globalgoals@vng.nl
http://www.vng.nl/global-goals-gemeenten
http://www.vng-international.nl/
http://www.globalgoalsnl.nl/

