
 

Utrecht4GlobalGoals  

 

In 2012 werd Utrecht een Millenniumgemeente en werd 

Team2015 opgericht. Team2015 heeft zich bij de overgang naar 

de Global Goals getransformeerd tot Stichting 

Utrecht4GlobalGoals. Utrecht4GlobalGoals zet zich in om zoveel 

mogelijk Utrechters bewust te maken van de Global Goals en om 

over te brengen dat iedereen een steentje bij kan dragen.  

Bewustwording over dat hún stad over zijn grenzen kijkt en dat internationale samenwerking helemaal 

geen ver-van-je-bed-show hoeft te zijn. De stichting heeft zich door de jaren heen dan ook ontwikkeld 

tot het aanspreekpunt voor duurzame initiatieven in de stad.   
Utrecht4GlobalGoals werkt met vier projectleiders die elk een dagdeel in de week samenwerken en 

daarnaast maandelijks overleggen met de gemeente (afdeling internationale zaken en afdeling 

mileu/mobiliteit). Initiatieven en plannen komen van zowel de gemeente als de stichting en de 

jaarlijkse doelen worden in samenspraak vastgesteld. De stichting krijgt jaarlijks een subsidie van de 

gemeente en is onlangs gefuseerd met Stichting Fairtrade Utrecht.   

 

Wat doet Utrecht4GlobalGoals?   
De stichting zet zich actief in om organisaties die aan de Global Goals werken zoveel mogelijk te 

ondersteunen. Zo kijkt ze desgewenst mee in jaarplannen en/of begrotingen, evenementorganisatie 

en PR strategieën. Hoe kunnen de Global Goals zo goed mogelijk in the picture worden gezet? Ook 

worden bedrijven geadviseerd over hoe ze de Global Goals in hun jaarverslagen kunnen behandelen.  

 

‘HeelUtrechtU’   
Utrecht4GlobalGoals heeft daarnaast het communicatieplatform ‘HeelUtrechtU’ opgericht. Het doel 

hiervan is zichtbaar te maken welke initiatieven, bewust of bewust, bijdragen aan de Global Goals. Op 

de speciale website van HeelUtrechtU worden verhalen verzameld van Utrechtse initiatieven die 

ervoor zorgen dat de stad mooier, eerlijker, schoner en gezonder wordt. Enerzijds om betrokken 

bewoners, ondernemers en organisaties in het zonnetje te zetten en hen een podium te geven, 

anderzijds om mensen met elkaar in contact te brengen. Ieder jaar ontvangen vier Utrechters een 

HeelUtrechtU-award.  

 

Activiteiten rondom de Global Goals  
Utrecht4GlobalGoals organiseert jaarlijks het festival Hier&Daar én een fair fashion festival: 

evenementen die op een hippe en toegankelijke manier later zien wat wij kunnen doen om onze 

mondiale impact een goede te laten zijn. Er wordt  daarnaast hard gewerkt aan het verduurzamen van 

de Utrechtse horeca met de actie ‘Flairtje ’. Een Flairtje is een menu dat bestaat uit 

fairtrade én regionale producten, en wordt al in meerdere restaurants geserveerd.  
Naast al deze activiteiten is er ook een lespakket ontwikkeld voor Utrechtse scholen 

over de Global Goals, is er een webshop ‘Utrecht4GlobalGifts’, staat de Sint 

Maartenparade in het teken van de Global Goals en werkt de stichting samen met het 

Economic Board van Utrecht. 

  

http://www.heelutrechtu.nl/
http://www.utrecht4globalgoals.nl/agenda/oogstfestival-hier-en-daar/
http://www.utrecht4globalgoals.nl/agenda/oogstfestival-hier-en-daar/
http://www.flairtje.nl/
https://utrecht4globalgifts.nl/
http://www.utrecht4globalgoals.nl/agenda/sint-maarten-parade/
http://www.utrecht4globalgoals.nl/agenda/sint-maarten-parade/
https://www.economicboardutrecht.nl/

