
Beste wensen en  
een inspirerend 2018! 



Januari is de tijd van goede voornemens en het uitspreken van positieve gedachten om er een 
mooi jaar van te maken.  
Daarom wil ik jullie vragen een wens of nieuwjaars-voornemen te formuleren voor de wereld.  
 
 Schrijf dit kort op een post-it 

Wat heb ik te maken met de SDG’s?     

• We overlopen de nieuwjaars-voornemens en plakken die op onze kerstboom. 

Beste wensen en  
een inspirerend 2018! 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Beste wensen voor de wereld. 



Planet 

Prosperity 

People 

De noodzakelijke inspirerende  voorwaarde 

Hoe dit aan te pakken en te bestendigen? 

Peace 

People 

Partnerships 



Waarom komen die SDG’s er nu en waarom zijn ze zo belangrijk? 

We moeten met z’n allen de donut in  en de SDG’s kunnen daarbij helpen! 

Kate Raworth 

Door achterhaalde economische theorieën na te 
hollen, hebben we een wereld gemaakt waarin 
nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de 
allerrijksten elk jaar rijker worden.  
Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan 
dat onze toekomst gevaar loopt. 
Het kan anders. 
 
In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth 
zien hoe het anders kan. Ze tekent de routekaart 
die ons kan leiden naar het punt waarop in de 
behoefte van iedereen kan worden voorzien, 
zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet.  
 
De binnenste ring definieert elf basisvoorzieningen 
waar ieder mens recht op heeft;  
de buitenste ring geeft negen planetaire grenzen 
weer.  
 
Het is de bedoeling om met de mensheid in de 
21e eeuw binnen het 'rechtvaardige en veilige’ 
deel van de donut te komen en te blijven.  

We moeten een evenwicht herstellen en een duurzame plaats veroveren tussen “de grenzen van de draagkracht 
van de aarde” en de “minimale sociale normen” om iedereen een menswaardig bestaan te laten leven. 



Waarom komen die SDG’s er nu en waarom zijn ze zo belangrijk? 

We moeten met z’n allen de donut in  en de SDG’s kunnen daarbij helpen! 

Kate Raworth 



Waarom komen die SDG’s er (pas) nu en waarom is dat belangrijk? 

Een geheugentestje … 1948 

Ken je iemand die geboren is in 1948? 

Kan iemand wat vertellen over 1948? 

Een geheugentestje … 1987 

Ken je iemand die geboren is in 1987? 

Kan iemand wat vertellen over 1987? 

Een geheugentestje … 1994 

Ken je iemand die geboren is in 1994? 

Kan iemand wat vertellen over 1994? 

Een geheugentestje … 2000 

Ken je iemand die geboren is in 2000? 

Kan iemand wat vertellen over 2000? 



17 doelstellingen 
169 subdoelen 
230 / 242 indicatoren 
193 / 194 landen die zich akkoord verklaarden 



Vrede en Mensenrechten als inspirerende 
grondgedachte en noodzakelijke voorwaarde 
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6.1. Tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen. 
6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking water services 

 

6.2. Tegen 2030 komen tot toegang tot gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en een einde maken aan 
openbare ontlasting, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare 
situaties. 

6.2.1 Proportion of population using safely managed sanitation services, including a hand-washing facility with soap and water   
 

6.3. Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen 
een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt 
gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd. 

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated  
6.3.2 Proportion of bodies of water with good ambient water quality  

 

6.4. Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en 
verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen 
heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen. 

6.4.1 Change in water-use efficiency over time  
6.4.2 Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources  

 

6.5. Tegen 2030 het geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte 
grensoverschrijdende samenwerking.  

6.5.1 Degree of integrated water resources management implementation (0–100)  
6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation  

 

6.6. Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, 
rivieren, grondwaterlagen en meren. 
6.6.1 Change in the extent of water-related ecosystems over time  

6.a.1 Amount of water- and sanitation-related official development assistance that is part of a government-coordinated spending plan  
6.b.1 Proportion of local administrative units with established and operational policies and procedures for participation of local communities in water and sanitation management  

 

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en 
sanitatie voor iedereen 

Subdoelen en indicatoren: 



Formuleer een concreet en meetbaar subdoel  
bij 1 van de 17 SDG’s, vertekkende vanuit  
SDG4 - kwaliteitsvol onderwijs  
en  
SDG11 -  lokaal /regionaal  

Hoe kunnen we concreet aan één van de 17 
doelstellingen werken, vanuit onze positie als  
lid van het Limburgs netwerk natuureducatie ? 



Bedankt voor de interesse  
en veel inspiratie om de SDG’s te helpen waarmaken! 

Vragen & bedenkingen 


