
                                          Samenvatting
         van de belangrijkste informatie over de Werelddoelen
Hoewel er in de media niet veel bekendheid gegeven wordt aan het mondiale
streven van de ruim 190 lidstaten van de Verenigde Naties om de 17 Wereld-
doelen in de periode 2016 – 2030 waar te maken, gebeurt er in de praktijk heel
veel. Vandaar deze ‘samenvatting’ van de belangrijkste informatie die hierover
te vinden is.

1. www.un.org/sustainabledevelopment   

Dit is de internationale basis-website van de Verenigde Naties over ‘Duurza-
me Ontwikkeling’. De ‘zoekwoorden’ bovenaan geven meer informatie over
de vermelde onderwerpen.

2.  www.gateway.sdgcharter.nl 

De Nederlandse Gateway ( ‘ Ingang ’ ) met actuele informatie over allerlei 
initiatieven in het kader van de 17 Werelddoelen: in Nederland en andere
landen, ter inspiratie of deelname of navolging.

3. www.sdgnederland.nl   

Deze website, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (die de realisatie
van de Werelddoelen in Nederland coördineert), geeft uitleg over de doelen
en de vele initiatieven die hiertoe in Nederland genomen worden. Op de 
‘openingspagina’ staan de 17 Werelddoelen. Als je een doel aanklikt wordt
de informatie over dat doel geopend. (Tevens staat er bij dat doel een link

http://www.sdgnederland.nl/
http://www.gateway.sdgcharter.nl/
http://www.un.org/sustainabledevelopment


naar dat doel op de VN-website, zodat te lezen is wat er op dat gebied 
internationaal gebeurt.)

4. www.17doelendiejedeelt.nl   

Deze website is gericht op jongeren en informeert over activiteiten die door
hen ondernomen worden. Op de ‘openingspagina’ staan de 17 Werelddoelen.
Als je een doel aanklikt krijg je een kort filmpje te zien waarin een jongeren-
ambassadeur iets over dat thema vertelt. Dit initiatief is opgestart door onder-
nemer Anne-Marie Rakhorst.

5. zoeknaam: Gemeenten4GlobalGoals

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft het initiatief genomen
tot het project ‘Gemeenten4GlobalGoals’, dat via hun website veel informatie
geeft over wat Gemeentes in Nederland kunnen doen, en over initiatieven in 
andere landen.

      6.  Nederlandse Parlementariërs

De volgende parlementariërs hebben zich aan een Werelddoel verbonden:

SDG 1: Joël Voordewind (ChristenUnie), Jasper van Dijk (SP)
SDG 2: Elbert Dijkgraaf (SGP)
SDG 3: Corinne Ellemeet (GroenLinks)
SDG 4: Michel Rog (CDA), Peter Kwint (SP)
SDG 5: Kirsten van den Hul (PvdA), Achraf Bouali (D66), Isabelle Diks

    (GroenLinks), Lilianne Ploumen (PvdA)
SDG 6:
SDG 7: Agnes Mulder (CDA), Sandra Beckerman (SP)
SDG 8: Joël Voordewind (ChristenUnie), Mustafa Amhaouch (CDA)
SDG 9: Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Maarten Hijink (SP)
SDG 10: Sadet Karabulut (SP)
SDG 11:
SDG 12: Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Isabelle Diks (GroenLinks)
SDG 13: Agnes Mulder (CDA)
SDG 14: Eppo Bruins (ChristenUnie), Tjeerd de Groot (D66)
SDG 15: Suzanne Kröger (GroenLinks), Tjeerd de Groot (D66)
SDG 16: Salima Belhaj (D66)
SDG 17: Bram van Ojik (GroenLinks)

http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-16-vrede-veiligheid-en-rechtvaardigheid/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-15-herstel-ecosystemen-en-behoud-biodiversiteit/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-14-bescherming-van-zeeen-en-oceanen/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-13-klimaatverandering-aanpakken/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-12-duurzame-consumptie-en-productie/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-10-minder-ongelijkheid/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-9-innovatie-en-duurzame-infrastructuur/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-7-duurzame-en-betaalbare-energie/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-5-vrouwen-en-mannen-gelijk/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-4-goed-onderwijs/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-3-gezondheid-en-welzijn/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-2-einde-aan-honger/
http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-1-einde-aan-armoede/
http://www.17doelendiejedeelt.nl/


7. www.worldslargestlesson.globalgoals.org   

Door een doel aan te klikken vind je informatie over dat doel om er een les
of presentatie over te geven (b.v. van een half uur voor 8 – 12 jaar, of een
uur voor wat oudere leerlingen).  (Samengesteld door UNICEF en UNESCO.)

 

      8.  Afbeeldingen / foto’s etc.

Te vinden via een zoekmachine, b.v. Google. Type ‘de zoekterm‘ 17 wereld-
doelen‘ in.

9. www.samenvoorvrede.nl   

Dit overzicht staat op de website van ‘Samen voor Vrede’. Zie op de openings-
pagina ook de links naar:

Kort overzicht van de Werelddoelen en hun Subdoelen (3 pag.)

Openingstekst VN-Resolutie aanvaarding 17 Werelddoelen (pdf. 6 pag.)

De subdoelen van de 17 Werelddoelen (pdf. 26 pag.)

http://www.samenvoorvrede.nl/
http://www.worldslargestlesson.globalgoals.org/

