


Programma

• De Global Goals
• Waar komen ze vandaan?
• Waarom zijn ze nodig?
• Voor wie?

• Gemeenten4GlobalGoals
• Het netwerk
• Het aanbod

• Wat kunnen de Global Goals betekenen voor mijn gemeente?
• Verschillende invullingen

• Gemeente
• Gemeenteraad

• Fairtrade & Global Goals verenig u!



De Global Goals



De Global Goals in 1 minuut

• Een wereldwijde agenda met 17 doelen voor duurzame ontwikkeling: 
‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s)

• Duurzaamheid in de breedste zin

• Op 25 september 2015 vastgesteld door de VN,
• voor periode 2015-2030: daarom ook wel ‘Agenda 2030’

• Universele doelen: voor arme en rijke landen.
• Rekening houdend met context
• Bij elk van de doelen een set subdoelen / ‘targets’
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Relevantie van gemeenten voor de doelen 

• “Many of the investments to achieve the SDGs will take place at the 
subnational level and be led by local authorities“ (VN Secr. Gen.)

• “It is estimated that 65% of the 169 targets underlying the 17 SDGs will 
not be reached without proper engagement of and coordination with 
local and regional governments.” (bron: OESO)



Een samenhangende agenda



Relevantie van de doelen voor gemeenten

• Aansluiting met taken en verantwoordelijkheden gemeenten
• participatie, armoede, toegankelijkheid gebouwen
• energietransitie/RES, warmtevisie, circulaire economie
• wonen, ruimtelijke inrichting, omgevingsvisie
• kwaliteit bestuur, integriteit, betrokkenheid burgers
Doel 11 zelfs expliciet op gemeentelijk niveau gericht

• Referentiekader dat samenhang biedt

• Basis voor dialoog en samenwerking
• Partnerschappen; delen van kennis, competenties, netwerken
• ieder vanuit eigen mogelijkheden; samen meer realiseren



Gemeenten4GlobalGoals
 Adviserend

 Beschikbare materialen en tools

 Handreikingen (o.a. gemeentelijk beleid, gemeenteraad)

 Standaard set SDG indicatoren (in ontwikkeling)

 Kennisuitwisseling

 Online databasis ‘’best practices’’

 Praktijkproeven

 Inspiratiedagen, workshops etc.

 Lobby

 SDG Rapportages

 Bewustwordingsacties (o.a. SDG vlaggendag)

 Beschikbaarheid campagnematerialen voor leden





Global Goals ambassadeurs



Hoe gemeenten aan de Global Goals werken 

Gemeente pakt de Global Goals zelf expliciet op
Bijv. Global Goals als ‘checklist’ op bestaand of nieuw beleid, verankering van Global 
Goals in gemeentelijke organisatie, verbind bestaande programma’s met doelen, stel 
streefcijfers vast en monitor de voortgang.

• Gemeente stimuleert/faciliteert lokale spelers  
Bijv. communicatie, regelgeving, financiering, en het actief samenbrengen van partijen

• Bottom-up actie, samenleving samen met gemeente
Bijv. burgerplatform, zichtbaar maken van doelen, koppeling aan evenementen
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Gemeente pakt de Global Goals zelf expliciet op

• Gemeentelijke organisatie ingericht op basis van de Global Goals (o.a. Rheden)
• Gemeentelijke prestaties gemeten a.d.h.v. de Global Goals (o.a. Oss, Utrecht)
• Gemeentelijke plannen gekoppeld aan de Global Goals (o.a. Goirle, Schiedam)



Oss: verankering in beleid 

• Inventarisatie: wat doen we al en waar is extra inzet nodig?  
 

• Wat is het ‘Global Goals-DNA’ van Oss?  
• Agrifoodregio (Global Goal 2) 
• Gezonde, duurzame en economisch rendabele landbouw  

(Global Goal 12)  
• Gendergelijkheid (Global Goal 5) 

 
• Programmabegroting aan de hand van de Global Goals 
• Sterk Global Goals platform betrekt burgers  
• Gemeente organiseert webinars



Deventer: samenleving en bedrijfsleven 

• Kerngroep Deventer4GlobalGoals 
• Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, bedrijfsleven, NGOs, 

cultuur en gemeente  
 

• Plan van Aanpak Global Goals implementatie:  
inventariseren, inspireren, activeren  

• Jaarlijks 2-3 thematische Global Goals bijeenkomsten  
(bijv Food Waste samen met Rabobank) 

• Global Goals prijs op jaarlijks Deventer Ondernemersevent 



Utrecht: Healthy Urban Living

• Dashboard 'Gezond leven voor iedereen in perspectief van 
de Sustainable Development Goals’
• 7 opgaven op lokaal niveau langs de Global Goals

• Campagne HeelUtrechtU
• RTV Utrecht, documentaire Global Goals in eigen stad.

• Internationaal
• Kajjansi, Uganda
• Circulaire Economie

• Gemeenteraad
• Manifest
• Raadsleden als ‘’ambassadeurs’’



Rol van de Raad
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• Agenderende rol
• Bijv. verzoek aan College inzet op GG in kaart te brengen; of aan te 

sluiten bij G4GG
• Hart van Brabant

• Kaderstellende rol
• Bijv. afspraak dat effect op de GG wordt verwerkt in raadsvoorstellen
• Leiden

• Vertegenwoordigende rol
• Bijv. deelname fracties in een lokaal GG- platform
• Oss

• Controlerende rol
• Bijv. monitoren van het presteren op prioritaire GG’s

• Utrecht



Fairtrade en Global Goals gemeenten, verenig u!

• Kruisbestuiving eerlijk loon en klimaatbestendige landbouw
• Primaire impact op GG1, 2, 8, 12
• Indirect impact op GG 3, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 17 
• En meer…

• Nieuw criterium
• Van MVO naar Global Goals

Meer informatie
•Bekijk het webinar over de vernieuwde criteria
•Lees meer over Fairtrade gemeenten
•Lees meer over Gemeenten4GlobalGoals
•Mail naar GlobalGoals@vng.nl



Want samen hebben wij de (duurzame) ingrediënten 
voor succes!



Kalender evenementen

• 14 april, Liveable Planet Congres – lokaal beleid voor een leefbare planeet
• 29 april, Deadline aanmeldingen Global Goals gemeenteverkiezing
• 9 juni, Global Goals Meet-Up
• 25 september, Global Goals Vlaggendag / SDG Action Day



Bedankt voor uw aandacht!


