
Utrecht 
Een Global Goals Dashboard 
Op basis van Global Goal 11 
 
Naast vele andere initiatieven werkt gemeente Utrecht, in opdracht van de gemeenteraad, onder 
andere aan de ontwikkeling van een Global Goals dashboard. Hierin wordt weergegeven in hoeverre 
het Utrechtse beleid al bijdraagt aan de realisatie van de Global Goals. Om dit dashboard te vullen zijn 
verschillende indicatoren nodig. Deze indicatoren sluiten inhoudelijk aan op de Global Goals en 
kunnen ook gekoppeld worden aan bestaande beleidsprogramma’s. Enerzijds geeft het dashboard 
inzicht in de manier waarop in Utrecht aandacht gewekt wordt voor duurzaamheid en de Global Goals 
in brede zin. Anderzijds dient het als een tool voor gemeenten om te zien hoe de Goals gerelateerd 
zijn aan lokaal beleid. Het traject dat Utrecht heeft doorlopen om deze indicatoren te verzamelen staat 
hieronder beschreven. 

 
Global Goal 11 – Duurzame steden en gemeenschappen 
Utrecht heeft de doelen en indicatoren van Global Goal 11 overgenomen van de VN om vervolgens na 
te gaan of deze indicatoren van toepassing zijn op de context van de eigen gemeente. Gemeente 
Utrecht heeft besloten om de focus te leggen op doel 11,omdat het goed aansluit bij het Utrechtse 
beleid en ook bij de bestaande coalities die de gemeente heeft met bedrijven en instellingen uit de 
omgeving, zoals de Economic Board Utrecht. Bij de inventarisatie is gekeken welke Global Goal 
targets, of subdoelen, toepasbaar zijn in de context van de gemeente. Van de bij die targets horende 
indicatoren is nagegaan of ze aansluiten bij de beleidsprogramma’s. Om dit te onderzoeken zijn er 
gesprekken gevoerd met gemeentelijke deskundigen van elk beleidsveld. Het doel van die 
gesprekken was om te zien of de juiste indicatoren waren geselecteerd en of er aanvullingen nodig 
waren. Door al deze gesprekken is de bekendheid van de Global Goals toegenomen binnen de 
gemeentelijke organisatie. Naast de indicatoren van de VN en de gemeente is er ook gekeken naar 
indicatoren van de programmabegroting, (landelijke) rapportages en informatie van planbureaus en 
internationale databases. Met deze informatie is er per subdoel een tabel gevormd met lokale 
indicatoren en de beleidsmatige toelichting daarop. 
 
Een nulmeting  
Na de inventarisatie van de subdoelen van Global Goal 11 is de relatie gelegd met andere Global 
Goals. Met de subdoelen van Global Goal 11 als basis zijn andere thematische Global Goal 
subdoelen gekoppeld en is dezelfde vertaalslag gemaakt naar de Utrechtse context als hierboven 
beschreven. Het doel hiervan was om een zo breed mogelijke analyse te maken van het Utrechtse 
beleid en de relatie met en bijdrage aan de Global Goals. Deze hele inventarisatie samengenomen 
kan gezien worden als een nulmeting voor het beleid van Utrecht. 

 
Het bouwen van een dashboard 
Het doel van het dashboard is om beleidsmakers inzicht te geven in de 
Utrechtse bijdrage aan de Global Goals en hoe ze toegepast kunnen worden 
op lokaal niveau. In dit interactieve dashboard komen alle indicatoren, 
analyses en links naar rapportages en beleid terug, zodat iedereen het 
dashboard naar eigen inzicht en behoeften kan inrichten. Om de indicatoren 
kleuring en diepte te geven, zullen er casestudies aan worden toegevoegd. 
Deze casestudies geven inzicht in hoe daadwerkelijk in de stad gewerkt wordt 
aan de Global Goals. 
Het bijzondere van dit dashboard is dat het meer is dan een meetinstrument. 
Het is een uitgebreide tool waarin de abstracte doelen aan concrete plannen 
zijn gekoppeld. Utrecht heeft de Global Goals op een eigen manier weten te 
verwerken en hierbij allerlei partijen bij betrokken. Zo is het dashboard dus 
niet alleen een grondige studie dat de gemeente inzicht geeft in waar ze staan 
met hun beleid, maar is het ook een handige tool voor lokale organisaties en 
initiatieven om te zien hoe zij de Global Goals kunnen toepassen. 
Om het dashboard levendig te houden is de gemeente van plan om het 
proces van inventariseren en onderzoeken regelmatig te herhalen. Op die 
manier is het mogelijk om de voortgang van Utrecht op het gebied van de 
Global Goals te volgen en in een internationale context te plaatsen. 

“ Het dashboard 

wordt de plek waar 
beleidsmakers 

terecht kunnen om 
meer inzicht te 

krijgen in de Global 
Goals. Door zelf 

keuzes te maken in 
achtergrondgegeven
s en indicatoren kan 
het dashboard door 
iedereen naar eigen 
inzicht en behoefte 

ingericht worden. ” 


