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1.Wat zijn de SDG’s? Hoe kwamen ze er? 
2.Hoe staat Nederland ervoor? 
3.Wat doet SDG Nederland? 
4.Wat kun jij ( nog meer ) doen?
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✔ SDG's
✔ Sustainable Development Goals
✔ Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

De SDG’s zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen 
(2000 - 2015)

Die doelstellingen (MDG’s) boekten verschillende successen:

- Armoede -50 %
- Kindersterfte -50 %
- Drinkwater voor 2,3 miljoen mensen
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17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 
2030. De SDG’s zijn bepaald door de VN, maar kwamen er 
voor en door iedereen.   

Achter de 17 doelen zitten 169 targets.              
Die geven concrete getallen weer. 

De SDG’s lopen door tot 2030. Ze zijn een wereldwijd 
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de 
klimaatcrisis. 
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Millenniumdoelstellingen versus
Duurzame ontwikkelingsdoelen? 

- SDG’s gelden voor iedereen
dus niet alleen voor ontwikkelingslanden

- We pakken de SDG’s samen aan
dus niet alleen de overheden

- We gaan verder dan de MDG’s
met meer en meer ambitieuze doelen
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In 2020 zijn de SDG’s 5 jaar van kracht. 
Hoe staat het op wereldwijd niveau?

Het gaat beter met:
- extreme armoede
- kindersterfte
- ziektes
- werkgelegenheid
- beschermde wateren

Het gaat minder goed met:
- honger
- biodiversiteit
- afval en vervuiling
- klimaatopwarming
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Hoe doet Nederland het met de SDG’s?

» Goed op sommige vlakken…  (in vergelijking met EU 
landen)

*Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2019 (CBS)
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» Veel minder goed op andere vlakken…

*Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2019 (CBS)
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SDG Nederland (voorheen SDG Charter)
=
Het netwerk van 650 organisaties in Nederland 
die samen aan de doelen werken.

Opgericht in 2013, op initiatief van DSM, 
TruePrice en Worldconnectors.

Het netwerk wordt gefaciliteerd door het SDG 
Nederland bureau, bestaande uit zes 
werknemers.
Kantoor in het Tropeninstituut KIT (Amsterdam).
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- Missie SDG Nederland -

1. Professioneel netwerk

- Faciliteren van samenwerking en synergie rond SDG’s
○ Online via de SDG community
○ Offline via events, SDG Allianties en coalities gericht 

op impact meten, communicatie en financiering
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2. Brede beweging 
(jongeren, onderwijs en de ‘gewone’ burger) 

- Mensen laten zien dat ze al bijdragen aan SDG’s   
- Handvaten aanreiken om een stap verder te gaan
- Verbinden regionaal netwerk (SDG Stedentrip)
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Regionaal, partijen activeren

- Onderwijs, SDG 4 Alliantie, VH, SDG coalitie, 
- Overheid,  VNG
- Bedrijfsleven,  SDG Community, 
- Bewonersinitiatieven, MAEX, LSA-bewoners, KNHM,  
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Aan de slag met de SDG’s. Hoe dan?
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Check welke SDG’s bij jouw initiatief passen

- Missie, doel van je initiatief.
- Werkzaamheden die je initiatief verricht
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Vergroot je netwerk

- Wie is er nog meer met ‘mijn’ SDG’s aan het werk?
- Welke andere SDG’s komen nog meer voor in mijn stad?
- Sluit partnerschappen met gemeente en bedrijfsleven
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Je bent onderdeel van een wereldwijde en lokale 
beweging:

- Zichtbaarheid op landelijke platformen
- Inspiratie bij koplopers ophalen 
- Mogelijke opschaling van je plan
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SDG Routekaart (sdgroutekaart.nl)
» gezamenlijke agenda waar iedereen kansen kan 
aanbrengen om het komende jaar aan te werken.  
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Doe mee: 

sdgnederland.nl

SDG Nederland

sdgnederland

@sdgnederland

SDG Nederland





Energietransitie in Mariahoeve en de 
SDGs:

Rol van de bewoners

Elly Rijnierse – Stadsmaker

Bewoner Mariahoeve, Den Haag

Initiatief Mariahoeve 2050
Eindhoven, 18 januari 2020

LSA bewoners, Breda University of Applied Science, Eindhoven Parktheater



Even voorstellen:

2015 Nieuwe bewoner

Mariahoeve

2017 - nu

Vlinderpad

2018 & 2019 

Duurzaamheidsfestival

& Bruisend Hart 

2020 Oprichten

Gebiedscoöperatie

Mariahoeve



Mariahoeve, Den Haag:
Na-oorlogse wederopbouwwijk, 

Focuswijk Energietransitie



Snelle én rechtvaardige
energietransitie?

Kán, via de band van de Bewoners.



Kaders Inclusief & Integraal

https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/politiek/rattenoffensief-moerwijk-mariahoeve/, gezien 12-01-2020

Vlinderpad

Groen

Sociaal

Schoon & 
Gezond

Veilig

Rechtvaardig

https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/politiek/rattenoffensief-moerwijk-mariahoeve/


Challenge “Energie uit de 
wijk”

• Nieuwe buurt voorbeeld Energietransitie? Snel?

én / óf: 

• Nieuwbouwbuurt in relatie tot de wijk:

Rechtvaardige energietransitie Mariahoeve?

Voorstel: 

Een Gasvrij Biancaland in een Gas(t)vrij MH

Paste niet in de Challenge “Energie uit de wijk”



SDG 11: Inclusieve, duurzame stad

Doel 11.3: 

Capaciteit voor participatieve, geïntegreerde, duurzame planning

en beheer van de stad

Dus:

Rechtvaardige energietransitie

in samenhang met andere uitdagingen in de wijk

En de bewoners praten mee.

Hoe dan? Welke rol voor de bewoners? 



Krijgt u het al warm bij de 
energietransitie? 

Er staat bij SDG 11, doel 11.3

Capaciteit voor participatieve, geïntegreerde, duurzame planning

en beheer van de stad

Wiens capaciteit? 

Capaciteit van bewoners: prioriteiten in balans + aan tafel

Capaciteit van de gemeente/provicie/rijk: kaders + faciliteren

Capaciteit van financiers & investeerders om hier op in te spelen



Rol van de 
bewoners

• Bepaal gezamenlijk prioriteiten voor een gebied

• Organiseer je:

Initiatief Vlinderpad én

Sociale Energietransitie: bv.Gebiedscoöperatie

• Bereid je voor: wat moet je weten en kunnen?

• Aan tafel met de gemeente en financiële partijen



Omgevingswet per 1 januari 2021 
(planning):

Uitnodiging om vóóraf om tafel te
gaan

© DCS/TSG

Coöperatieve 

gebiedsontwikkeling 

op een nieuw speelveld

Overleg vóóraf



Energietransitie Inclusieve & Duurzame
Stad:

Rol Bewoners: Oriënteer, Organiseer, Overleg
vóóraf



Conclusie

Bewoners kunnen een leiderschapsrol vervullen

in de energietransitie:

Pak de Energietransitie op als aanleiding voor

inclusieve & integrale ontwikkeling van een gebied

SDG 11, doel 11.3



Alleen ga je sneller – Samen kom je 
verder

Elly Rijnierse

Stadsmaker / City maker

De Natuurlijke Stad / The Natural City / La Ville Naturelle 

https://denatuurlijkestad.nl/

elly@denatuurlijkestad.nl

Asterope Consultancy

http://www.asteropeconsultancy.com/

info@asteropeconsultancy.com

+31-629481072

https://www.lsabewoners.nl/omgevingswet-en-energietransitie-alleen-ga-je-sneller-samen-kom-je-verder/

https://denatuurlijkestad.nl/
http://www.asteropeconsultancy.com/
mailto:info@ellyrijnierse.nl
https://www.lsabewoners.nl/omgevingswet-en-energietransitie-alleen-ga-je-sneller-samen-kom-je-verder/




Europe 
Tour
2018

10.000 km 
in 80 dagen





https://youtu.be/tEbCFcg4gTE


2020 - Tsjechië
2021 – Eindhoven

https://youtu.be/tEbCFcg4gTE











