Doel 17 – Partnerschap om doelstellingen te
bereiken
‘‘Stimuleren van de dialoog over de Global
Goals in gemeenten”
WAT GEMEENTEN KUNNEN DOEN:
Wat gemeenten kunnen doen:
 Breng het SDG Café onder de aandacht in de gemeente;
 Organiseer een Global Goals informatiemarkt in het gemeentehuis;
 Haal een format dat de dialoog stimuleert over de Global Goals naar de gemeente, zoals de GreenHub

De Global Goals for Sustainable Development zijn belangrijk voor iedereen. Deze Goals zijn inspiratievol, maar hebben
vertaling naar eigen context nodig. Het kan daarom helpen erover te spreken met collega’s, inwoners of andere betrokken
partijen om samen te zien wat ze voor uw gemeente kunnen betekenen. In dit fiche staan drie voorbeelden over hoe u de
dialoog over de Global Goals kunt faciliteren.
SDG Café
Het SDG café is een informele ontmoetingsplaats voor iedereen die ideeën en uitdagingen wil uitwisselen op het gebied
van het implementeren van de Global Goals. Tijdens de bijeenkomst komen verschillende personen uit allerlei werkvelden
aan het woord om te pitchen of presenteren hoe zij werken met de Global Goals. Na deze presentaties is er ruimte voor
discussie om samen van gedachten te wisselen over de betekenis en uitvoering van de Goals. Hier komen nieuwe ideeën
naar boven en ook initiatieven om bepaalde plannen tot uitwerking te brengen. Heeft uw gemeente zelf een initiatief op
ogen? Pitch het in het café en ontvang feedback. Zo gaat iedereen aan het einde van de bijeenkomst met frisse energie,
interessante contacten en nieuwe ideeën weer aan de slag.
Het café vindt om de maand plaats van 15.00 tot 17.00 met aansluitend een netwerkborrel.

Informatiemarkt in het gemeentehuis
Je kan zelf afreizen om de dialoog aan te gaan met partners over de Global Goals, maar een andere mogelijkheid is
ook om ze dichter bij huis te halen. Dit kan door bijvoorbeeld een informatiemarkt te organiseren over de Global Goals
in uw gemeentehuis. Zo’n tentoonstelling kan op allerlei niveaus vorm krijgen. Wanneer uw gemeente nog niet heel
bekend is met de Global Goals, kan er een vrij algemene tentoonstelling of informatiemarkt komen. Hier kun je dan alle
Goals ophangen, zodat ze als spraakmaker functioneren. Is de gemeente al bekend met de Global Goals of wordt er
zelfs al mee gewerkt? Laat dan zien hoe het gemeentelijke beleid zich verhoudt tot de 17 doelen. Stel de Goals tentoon
en koppel hier de visie van het gemeentelijke beleid aan.
Wanneer de Global Goals juist meer onder uw inwoners en lokale initiatieven leven, kan de focus van een
tentoonstelling of informatiemarkt hierop worden gelegd. Gemeente Deurne organiseerde in 2017 in het gemeentehuis
een tentoonstelling om te laten zien welke lokale organisaties en initiatieven bijdragen aan de Global Goals. Meer dan
tien lokale organisaties lieten via een poster op het gemeentehuis zien wat zij doen om bij te dragen aan de doelen.
Variërend van een vlooienmarkt tot een project in Oeganda, er kwam van alles aan bod.
Het voordeel van een tentoonstelling in het gemeentehuis over de Global Goals is dat men op een laagdrempelige en
ongedwongen manier kennis maakt met de doelen en erover in gesprek raakt.
GreenHub
Het principe think globally, act locally vraagt om een manier van denken en
handelen waarin mensen centraal staan. Door een brede, persoonlijke
betrokkenheid te stimuleren ontstaat een groot draagvlak met grote sociale
impact. Om tot deze brede betrokkenheid in een gemeente te komen, is het
goed om hierover samen na te denken. Een startpunt hiervoor is de
GreenHub: een ontmoetingsruimte in de vorm van een wereldbol voorzien
van planten en signing met alle individuele doelen. Deze ‘dialoogbol’ is een
stimulator die aanzet tot dialoog over de Global Goals en wat ermee kan
worden gedaan in de gemeente. Er kan onder andere samen worden
nagedacht over hoe de Global Goals te vertalen naar de lokale context of om
actieplannen ontwikkelen.
Een op maat gemaakte strategie met betrekking tot de doelen is nuttig. Sociale onderneming ZINWAARTS ontwikkelt
samen met gemeenten zulke programma’s om te helpen bij het geven van vorm en inhoud aan de Global Goals in de
gemeente, door middel van onder andere zo’n GreenHub. Dit doen ze door al diegenen die een bijdrage willen leveren
aan de realisatie van de doelen te verbinden en bij elkaar te brengen.
In het stadskantoor van Utrecht komt er vanaf januari 2018 permanent een GreenHub. Er is dan een plek in het
gemeentehuis gewijd aan het stimuleren van de dialoog over de Global Goals op een groene manier. Deze dialoogbol
is een van de vele manieren waarop de duurzame ontwikkelingsdoelen onder de aandacht kunnen worden gebracht
in de gemeente.
Wilt je meer weten over de mogelijkheden voor uw gemeente? Kijk op www.zinwaarts.com.
Motivatie
Gemeenten spelen een belangrijke rol in de realisatie van de Global Goals. Om meer bekendheid en bewustwording
te genereren voor deze doelen, is het goed om met verschillende partijen de dialoog aan te gaan. Het is dan ook
belangrijk om zulke dialogen op verschillende manieren te stimuleren. Subdoelen 17.14 en 17.17 zeggen hier het
volgende over:
17.14. Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling versterken.
17.17. Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen,
voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

