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Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) liggen nog niet op ieders lip tijdens Springtij, maar 

toch blijkt elke sessie over minstens één van doelen te gaan. Omgekeerd worden niet alle 

doelen tijdens Springtij behandeld, omdat de focus nu eenmaal op de planeet ligt. Vorig jaar 

was er één sessie over de SDGs en ditmaal vier (partnerschappen, natuurlijk kapitaal, 

nulmeting en dialoog over de prioriteiten voor de komende vier jaar). Op deze manier worden 

het er volgende keer nog veel meer. Een aanbeveling is om de sessies over energie, 

voedsel, natuur of mobiliteit in de bijbehorende SDG-context te plaatsen.  

 

Niet alleen op Springtij, maar breed in de maatschappij gebeurt er ontzettend veel dat tot één 

of meer SDGs te herleiden is. Soms zijn er expliciete SDG-initiatieven – SDG Charter, Global 

Goals Accelerator, 17doelendiejedeelt - soms worden de SDGs er achteraf aan geplakt - 

DSGC, MVO Nederland, NVDB - en meestal is men zich er nog niet van bewust. Het is zaak 

dit alles op één punt inzichtelijk te maken, zodat men van elkaar kan leren, veel bredere 

coherentie ontstaat, eenzelfde soort kwantificering kan worden gebruikt en dezelfde horizon 

2030 kan worden gehanteerd. 

 

Inhoudelijk is het gewenst vóór de jaarwisseling consensus tussen alle stakeholders te 

bereiken over de prioritaire uitdagingen waarvoor Nederland zich gesteld ziet om de SDGs in 

2030 te halen. Het komende CBS-indicatorenrapport biedt daartoe het fundament, maar ook 

gepercipieerde problemen verdienen aandacht. Voor dit traject is op Springtij het startschot 

gegeven. 

 

Sneak preview CBS-rapport 

In de sessie ‘Sustainable Development Goals: The Future We Want’ gaf het CBS een sneak 

preview van het indicatoren rapport dat op 5 november uitkomt. Op basis van 37 procent 

beschikbare data is de voorlopige conclusie dat Nederland er behoorlijk goed voorstaat om 

de 17 doelen te halen. Het CBS identificeerde acht zorgpunten, waarvan er vier werden 

onthuld op Springtij: doel 4 (doorstroom naar hoger onderwijs), doel 10 (groei ongelijkheid), 

doel 12 (blijvende voetafdruk in het buitenland) en doel 13 (hoog niveau CO2-emissies per 

capita). Ook het PBL was aanwezig en presenteerde haar bevindingen naar aanleiding van 

een studie die eerder dit jaar verscheen. Zo zijn er voor een succesvolle implementatie 

nieuwe en aangepaste nationale doelen nodig voor 2030. Verder is het essentieel dat de 

overheid de samenhang bewaakt en daarmee bijdraagt aan de benodigde coherentie van 

beleid. Daarnaast zal de overheid moeten voorkomen dat het halen van de nationale 

doelstellingen leidt tot het verplaatsen van productie naar het buitenland en zo tot 

milieuproblemen elders in de wereld.  

Stakeholderdialoog  

De input van het CBS en PBL werden vervolgens gebruikt in de sess ie ‘Sustainable 

Development Goals: First Things First’. In deze sessie vond de aftrap plaats van een 

Nationale stakeholderdialoog om de grootste uitdagingen voor het behalen van de 2030-

doelen te selecteren. Deze dialoog moet op 8 december tijdens een bijeenkomst op de 

Erasmus Universiteit leiden tot een conclusie of hierover een gedeeld beeld bestaat. Naast 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-sustainable-development-goals-in-nederland_1798.pdf


 
de input van het CBS en PBL werden ook de bevindingen uit het onderzoek van Kaleidos 

Research naar de opinie van Nederlanders over de belangrijkste prioriteiten m.b.t. de SDGs 

en de bevindingen van hun onderzoek naar de implementatie van de doelen onder 

Nederlandse stakeholders (gemeenten, MKB, NGO’s) meegenomen. Ook presenteerde de 

Global Goals Accelerator haar bevindingen van de acht estafettebijeenkomsten die eerder dit 

jaar plaatsvonden. Daarnaast was er alle ruimte voor een dialoog aan verschillende tafels. 

Een aantal prioriteiten die werden genoemd: duurzame productie en consumptie, 

ongelijkheid, steden, water, voedsel & landbouw, onderwijs en klimaat. De stakeholders 

participeren niet alleen in het proces om vast te stellen aan welke problemen Nederland met 

prioriteit moet werken, zij zullen vervolgens ook participeren in het tot stand brengen van 

oplossingen. Ieder voor zich maar vooral ook gezamenlijk in partnerschappen.  

Partnerschappen om de doelen te behalen 

Om de SDGs te behalen zijn multi-stakeholder partnerschappen cruciaal. Op Springtij vond 

er een sessie plaats specifiek over dit onderwerp en alle sectoren waren hierbij aanwezig om 

ervaringen te delen. Tijdens deze sessie werd er ingezoomd op verschillende bestaande 

(cross-sectorale) partnerschappen, zoals de Green Deal Groene Daken, en het nieuwe 

initiatief SDG-I, dat gericht is op de financiële sector. Ook presenteerde het SDG Charter 

zich als verbindend platform dat multi-stakeholder partnerschappen op het gebied van de 

SDGs kan faciliteren. Tijdens de sessie werd duidelijk dat er geen blauwdruk is voor 

succesvol cross-sectoraal samenwerken en dat er vele mythen zijn, zo bleek ook uit de 

bijdrage van The Partnership Resource Centre. In de sessie gaven diverse deelnemers aan 

dat ze behoefte hebben aan een ‘safe space’ of een plek waar ze inzichten, lessons learned 

en knelpunten kunnen delen en kunnen experimenteren met partnerschappen om de SDGs 

te behalen.  

Het kind van de rekening 

In de sessie ‘Het kind van de rekening’ dat i.s.m. Natuurlijk Kapitaal werd georganiseerd is 

gesproken over hoe natuurlijk kapitaal en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) zich 

verhouden en welke stappen worden gezet om te meten wat echt belangrijk is. WNF 

presenteerde de ervaringen met de One Planet-benadering, een doorvertaling van de 

Planetary Boundaries naar bedrijfsniveau. De presentatie van PwC maakte duidelijk dat 92% 

van de bedrijven weet wat de SDGs zijn maar dat slecht 13% weet wat ze concreet moeten 

doen. En EY gaf een sneak preview in hoe natuurlijk kapitaal een plek kan krijgen in de 

Transparantiebenchmark. In de discussie werd de noodzaak voor scherpe targets, in 

samenhang vastgesteld, en aangejaagd door een ambitieuze overheid benadrukt.  
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