
 
 

 
  

> De GLOBAL GOALS gemeente campagne: 
    voortzetting van de Millennium Gemeente campagne 
> Wat is het belang van de Global Goals voor 
    Nederlandse gemeenten?
> Hoe kan uw gemeente bijdragen?
> Hoe organiseert u samenwerking?
> Waar vindt u verdere informatie?

De Gobal Goals gemeente campagne 
van de VNG wordt georganiseerd door:  

Samen 
op  weg  
naar het 
jaar 2030!

VNG International
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Tel: 0703738401
vng-international@vng.nl

Meer Informatie

> Op de VNG website vindt u o.a:
    (vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/global-goals-gemeente-campagne)

•  ‘Global Goals for Sustainable Development. Wat lokale overheden 
     moeten weten”.  Een publicatie met een handig overzicht van de 
     Global Goals en de betekenis voor gemeenten
•  de ’Menukaart’ met uitgewerkte handreikingen voor uiteenlopende 
    activiteiten in uw gemeente
•  het informatiepakket voor een geslaagde bijeenkomst met de ‘Tijdcapsule’
•  de Global Goals activiteitenagenda 
•  en het laatste nieuws over de campagne

> www.oneworld.nl/global-goals is de gezamenlijke website 
    van een groot aantal Nederlandse organisaties, waaronder 
    VNG International, over nieuws, activiteiten en 
    partnerschappen in Nederland rondom de Global Goals. 

> Meld u aan voor de maandelijkse VNG nieuwsbrief over 
    gemeentelijk internationaal beleid, via de VNG website
    (vng.nl/producten-diensten/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-vng-internationaal)

Tot slot

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente 
binnen de campagne? bel of mail gerust met het campagneteam 
bij VNG International:
•  Maria van der Harst,  070-373 8231 of maria.vanderharst@vng.nl 

Heeft u informatie die voor ons of voor 
andere gemeenten nuttig kan zijn; 
bijvoorbeeld over activiteiten of beleid 
met betrekking tot de Global Goals 
in uw gemeente? Laat het ons weten 
via onderstaand adres!



Global Goals gemeente campagne 

Met de Global Goals gemeente campagne bouwt de VNG voort op de Millennium
Gemeente campagne van de afgelopen jaren. 165 Nederlandse gemeenten deden 
daaraan mee.  Zo’n 200.000 mensen namen deel aan activiteiten rond de Millennium 
doelen en meer dan 2,5 miljoen personen zijn indirect bereikt. Een mooie basis. 
Graag bouwen we mét u verder aan een duurzame toekomst!

De Global Goals van de VN

In september 2015 stelde de Algemene Vergadering van de VN 
de 17 ‘Sustainable Development Goals’ vast. 

Deze ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’, inmiddels bekender als de ‘Global Goals’
bouwen voort op de Millenniumdoelen, de mondiale agenda die van 2000-2015 
werd nagestreefd. De Global Goals geven op hun beurt tot 2030 richting aan 
de wereldwijde actie voor duurzame ontwikkeling.

•  Ze vormen samen één agenda. Er zijn veel verbanden tussen de doelen. 
   Tezamen zijn ze gebaseerd op één onderliggend streven naar een leefbare 
   wereld voor iedereen.
•  Ze vergen inzet van iedereen: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke 
   organisaties en individuen. Bij alle doelen kunnen gemeenten een rol spelen, 
   maar gemeenten kunnen en hoeven het niet alléén te doen.
•  Er is een specifiek doel om “Steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig 
   en duurzaam” te maken.

De doelen bieden een goede kapstok om te laten zien hoe mondiale vraagstukken 
doorwerken op lokaal niveau en omgekeerd hoe we op lokaal niveau een bijdrage 
leveren aan duurzame ontwikkeling op grotere schaal.  

De rijksoverheid, als ‘ondertekenaar’ van de Global Goals in de VN, is begonnen 
met de uitwerking van de doelen voor Nederland. Wat ons betreft passen veel 
bestaand beleid en bestaande maatregelen daar in, maar zijn de doelen ook een 
stimulans om extra energie en betrokkenheid in de samenleving te mobiliseren.

 

   

Samenwerking binnen de eigen gemeente en 
de eigen gemeenschap

Duurzaamheid realiseren is een zaak van samenwerking. 
Samenwerking bínnen de gemeente. En samenwerking tussen gemeente 
en andere actoren, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
De ‘Menukaart’ biedt daarvoor nog vele andere mogelijkheden, 
zoals de Lokale Energie Etalage, Duurzaam Inkopen, Fair Trade 
gemeente worden, enz. Twee vormen lichten we er nog kort uit: 

Global Goals ateliers

Een Global Goals atelier biedt een creatieve ruimte om samen via een 
stimulerende werkvorm te komen tot plannen die bijdragen aan de Global Goals.  
In een Global Goals atelier draait het om interactie, creatie, drijfveren, urgentie, 
het formuleren van gedeelde ambities, en het afspreken van vervolgstappen. 
Dit kan intern met ambtenaren van verschillende diensten,  of met lokale 
betrokkenen zoals  ondernemers en maatschappelijke organisaties. 
Samen formuleren we:
•  welke van de Global Goals sluiten het beste aan bij het DNA van 
   de eigen gemeenschap; waar zetten we primair op in?
•  welke acties passen daar het beste bij en wie zijn daarvoor nodig?

Generatie van de toekomst

We zoeken jonge gemeenteambtenaren met durf, energie en ideeën, 
die verbindingen willen leggen met lokale organisaties en concrete plannen
willen uitwerken om duurzame ontwikkeling te versnellen. 
En we zoeken gemeenten die talentvolle young professionals  de ruimte 
willen biedenom bovenstaande te realiseren. 

Wij brengen de ‘young challengers’ bij elkaar voor een actiegericht leertraject 
met masterclasses, en om elkaar te prikkelen en te stimuleren. 
Samen werken we zo aan het realiseren van de Global Goals, lokaal en nationaal.

Hoe kan uw gemeente bijdragen?

De Global Goals gemeente campagne biedt gezamenlijkheid én ruimte voor 
eigen initiatief en eigen keuzes. De campagne schrijft dus niet voor wat gemeenten 
moeten doen, maar biedt diverse mogelijkheden aan en nodigt gemeenten uit eigen 
activiteiten toe te voegen. We hopen daar nieuwe ideeën en activiteitenformats aan 
te ontlenen die andere gemeenten kunnen overnemen. 

Voor gemeenten die liever aansluiten bij reeds ontwikkelde activiteitenformats, 
is er de zogeheten “Menukaart” om uit te kiezen. Dat is een matrix, met op de ene as de 17
Global Goals, en op de andere as vier ‘intensiteiten’ van gemeentelijke betrokkenheid/inzet. 
Zo zijn er vele actieformats die in achterliggende fiches verder zijn uitgewerkt. 
Via de menukaart kunnen alle gemeenten naar eigen voorkeur en vermogen keuzes maken 
en toch onder de gezamenlijke vlag van de Global Goals gemeente campagne opereren. 

Desgewenst treden we graag met u in overleg over de meest passende aanpak in uw gemeente.

Laat de ‘Tijdscapsule’ naar uw gemeente komen

Eén van de vele activiteiten op de ‘Menukaart’ leent zich uitstekend om op lokaal niveau 
met de Global Goals campagne te starten: een bijeenkomst rond de zogeheten ‘Tijdcapsule’.  
Verscheidene gemeenten kijken er al met trots of tevredenheid op terug. 
De Tijdcapsule verbeeldt de periode van nu tot 2030. Hij gaat het land door om te worden 
gevuld met wensen en dromen van wethouders en burgemeesters over de wereld in 2030. 
Veelal combineren gemeenten dat met een bijeenkomst, om met scholieren, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven, in gesprek te gaan over de betekenis van de doelen, over ieders beeld 
van onze samenleving in de toekomst, en over ieders bijdrage daaraan. 
Dat blijken heel inspirerende bijeenkomsten.

Wij hebben een informatiepakket samengesteld over verschillende manieren waarop de 
Tijdcapsule is in te zetten, incl. praktische tips, model persbericht, krantenberichten en  foto’s 
van gewezen bijeenkomsten & links naar de elektronische versies van de Global Goals icoontjes.
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