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GRATIS DUURZAME ENERGIE 

KWEEKVLEES OP DE MARKT

INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP NORMAAL

DUURZAAM EN CIRCULAIR INKOPEN MARKTEN LATEN WERKEN VOOR SDG’s

SDG’s IN ONDERWIJSCURRICULA

ECHTE PRIJZEN

BELASTINGVERSCHUIVING



De SDG Routekaart is een initiatief van het SDG 
Nederland netwerk. Het laat de belangrijkste resultaten 
zien die het SDG Nederland netwerk wil behalen op weg 
naar de SDG’s, in 2020, 2025 en 2030. 

Deze belangrijkste resultaten zijn het topje van de 
ijsberg. Eronder liggen plannen van aanpak voor 
elke SDG. Die zijn gemaakt door de 17 nationale SDG 
Allianties. Zowel de Routekaart als de Plannen van 
Aanpak zijn in aanvulling op wat al loopt, zoals de 
klimaat- en energieakkoorden, circulaire economie en 
circulaire landbouw beleid en de Green Deals.

Deze routekaart is van en voor partners in het SDG 
Nederland netwerk, die zowel in Nederland als 
daarbuiten impact kunnen hebben. Hij wordt elk jaar 
aangescherpt en aangevuld. Het doel is dat deze 
uiteindelijk opgaat in een kabinetsbreed plan van 
aanpak voor de SDG’s, zodra dat er komt. Ook dan 
is inbreng vanuit de maatschappij van belang, onder 
andere via het SDG Nederland netwerk.

• De bolletjesindicatie in de kolom ‘Status NL’ is 
gebaseerd op het CBS rapport ‘Monitor Brede 
Welvaart en SDG’s 2020’. De kleur van het bolletje 
toont per SDG of Nederland achterloopt in de EU 
(rood), het gemiddeld doet (grijs) of koploper is 
(groen). 

• Meer uitleg bij de beoogde resultaten	voor	2020, 
over de doelen	of	subtargets	voor	2030 waaraan die 
bijdragen (elke SDG heeft één hoofddoel en meerdere 
subtargets), staat in de 17 alliantie-paginas (p. 4 tm 
21). Vanuit die pagina’s kan worden doorgeklikt naar 
de volledige plannen van aanpak per SDG. 

• De SDG’s zijn onderling sterk verbonden en zij 
komen samen in de transities, die elk aan vele SDG’s 
bijdragen. Meer informatie over de beoogde transities	
in	2025 staat op pagina 3. Deze transities zijn zo 
gekozen dat ze samen het behalen van alle SDG’s 
versnellen.

Leeswijzer	Routekaart	SDG’s	

Wil je meer weten of heb je vragen of suggesties over de SDG Routekaart, neem dan contact op via info@sdgnederland.nl
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Transities	

In de routekaart staan acht transities aangegeven. 
Voor elke transitie wordt eveneens aangegeven 
op welke SDG’s de transitie grote impact heeft. In 
principe hangen alle SDG’s met alle SDG’s samen.  

De acht genoemde transities zijn cruciale mijlpalen 
voor meerdere SDG’s, die bij voorkeur voor of 
omstreeks 2025 worden behaald en waarmee de 
transformatie naar een eerlijke, duurzame, inclusieve 
en weerbare wereld in 2030 kan worden versneld.  

Een korte toelichting op de acht transities voor 2025 
die zijn aangegeven in de Routekaart: 

1. Gratis duurzame energie voor 7 miljoen 
huishoudens. Deze mijlpaal heeft sterke impact op 
SDG 1, 7, 11 en 13. 

2. Duurzaam, circulair en inclusief inkopen normaal en 
ook transparant gemeten, binnen de Rijksoverheid, 
het bedrijfsleven en andere grote organisaties. Deze 
mijlpaal heeft sterke impact op SDG 2, 7, 12 en 13. 

3. SDG’s ingebed in alle onderwijscurricula van het 
BO, VO, VBO, HBO en WO. Dit geldt ook voor de 
medische curricula. Deze mijlpaal heeft sterke 
impact op alle SDG’s. 

4. Echte prijzen (true prices) voor de helft van de 
producten in grotere supermarkten. Deze mijlpaal 
heeft sterke impact op SDG 2, 7, 12 en 13.

5. Inclusief werkgeverschap normaal. Deze mijlpaal 
heeft sterke impact op SDG 1, 4, 5, 8 en 10. 

6. Kweekvlees op de markt. Deze mijlpaal heeft sterke 
impact op SDG 2, 3, 7, 13, 14 en 15.  

7. Markten laten werken voor SDG’s: duidelijk 
maken dat wet- en regelgeving en (financiële) 
instrumenten van de overheid consequent bij 
moeten dragen aan de SDG’s in binnen- en 
buitenland. Heeft sterke impact op veel SDG’s. 

8. Belastingverschuiving die werkt voor de SDG’s. 
Door bijvoorbeeld belasting op arbeid te 
verschuiven naar belasting op vermogen en het 
gebruik van (vervuilende) grondstoffen. Heeft 
sterke impact op veel SDG’s.
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-7-alliantie/
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1.	Geen	armoede

HOOFDRESULTAAT	2020
ARMOEDELAB	VAN	START	

SDG1 Armoedelab wordt ingericht 
in samenwerking met het pro-
gramma “Dynamics of Inclusive 
Prosperity” van de Erasmus 
universiteit. Het Armoedelab heeft 
als doel om wetenschappelijke 
kennis over armoedebestrijding 
bijeen te brengen en toe te passen 
in de praktijk. 

DOEL	2030
Beëindig	armoede	in	al	haar	
vormen

Alliantiefocus: 
1.2 | Tegen 2030 het aandeel 
mannen, vrouwen en kinderen 
van alle leeftijden die volgens 
de nationale definities in 
armoede leven in al haar 
dimensies, minstens tot de 
helft terugbrengen.

MEER INFO OVER SDG 1 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Geen	armoede			1Armoedelab	van	start

SDG	R UTEKAART	2020

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-1-alliantie-2/


2.	Geen	honger

HOOFDRESULTAAT	2020
DUURZAME	LANDBOUW		
IN	ONDERWIJS

Elementen van de voedseltransitie 
en duurzame landbouw (zoals 
korte ketens, eerlijke productie, 
true cost accounting, biologische 
landbouw) worden verankerd 
in voedselinnovatie gerichte 
opleidingen, leerstoelen en 
onderwijscurricula. 

DOEL	2030
Beëindig	honger	en	promoot	
duurzame	landbouw

Alliantiefocus:
2.3 | Verdubbelen van de 
landbouwproductiviteit en 
inkomens voor kleinschalige 
voedselproducenten, in het 
bijzonder vrouwen, inheemse 
bevolkingen, familieboeren, 
veefokkers en vissers. 

MEER INFO OVER SDG 2 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Geen	honger			2Duurzame	landbouw	in	onderwijs

SDG	R UTEKAART	2020

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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3.	Goede	gezondheid	en	welzijn

HOOFDRESULTAAT	2020
LANCERING	MISSIE		
MENTAAL	

Missie Mentaal is een partnership 
voor de aanpak van mentale  
gezondheidsproblemen in  
Nederland. Er is een link vanuit  
dit programma naar het succes- 
volle internationale Mental Health 
and Psychological Support  
programma.  

DOEL	2030
Verzeker	een	goede	gezond-
heid	en	promoot	welvaart	voor	
alle	leeftijden

Alliantiefocus:
3.3 | Einde maken aan epi-
demieën, door water over-
gebrachte ziekten en andere 
overdraagbare ziekten.
3.4 |  Met een derde inperken 
vroegtijdige sterfte gelinkt aan 
niet-overdraagbare ziekten via 
preventie en behandeling, en 
mentale gezondheid en welzijn 
bevorderen.
3.5 | Preventie en behandeling 
versterken van misbruik van 
verslavende middelen, met 
inbegrip van drugs en alcohol.

Eveneens focus op targets 2.4, 
2.5, 4.3, 8.6, 10.2, 13.2 en 13.3

MEER INFO OVER SDG 3 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Goede	gezondheid	en	welzijn			3Lancering	Missie	Mentaal

SDG	R UTEKAART	2020

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-3-alliantie-2/


4.	Kwaliteitsonderwijs

HOOFDRESULTAAT	2020
AKKOORD	DUURZAME	
SCHOOL	CONCEPT	

Voor scholen die het certificaat 
‘Gezonde School’ hebben, biedt  
het ‘duurzame school’ gedachten-
goed een verdere verrijking en 
kans om ook de groene en sociale 
agenda in te voeren.  

DOEL	2030
Verzeker	gelijke	toegang	tot	
kwaliteitsvol	onderwijs	en	
bevorder	levenslang	leren	voor	
iedereen

MEER INFO OVER SDG 4 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Kwaliteitsonderwijs			4Akkoord	duurzame	school	concept

SDG	R UTEKAART	2020

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-4-alliantie/


5.	Gendergelijkheid

HOOFDRESULTAAT	2020
GENDERSCAN	LIVE		

Met de scan krijgen werkgevers 
eenvoudig inzicht in hun huidige 
genderbeleid en de verankering 
ervan, en krijgen ze tips hoe zij  
op dit vlak verbeteringen kunnen 
invoeren. 

DOEL	2030
Bereik	gendergelijkheid	en		
empowerment	voor	alle		
vrouwen	en	meisjes

MEER INFO OVER SDG 5 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Gendergelijkheid			5Genderscan	live

SDG	R UTEKAART	2020

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-5-alliantie/


6.	Schoon	Water	en	Sanitair

HOOFDRESULTAAT	2020
CAMPAGNE	WAARDE		
VAN	WATER				

Meer bekendheid geven aan de 
waarde en het belang van water en 
de Nederlandse expertise op dit 
vlak. Onze nationale watersector 
draagt bij aan het oplossen van 
internationale wateruitdagingen. 
Door onze good practices breder 
te delen kunnen ze opgeschaald 
worden en worden (inter-)
nationaal nieuwe samenwerkingen 
aangegaan.

DOEL	2030
Verzeker	toegang	tot	duur-
zaam	beheer	van	water	en	
sanitatie	voor	iedereen

MEER INFO OVER SDG 6 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Schoon	Water	en	Sanitair			6

SDG	R UTEKAART	2020

Campagne	Waarde	van	Water	

TERUG NAAR HET OVERZICHT

9

https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-6-alliantie/


7.	Betaalbare	en	duurzame	energie

HOOFDRESULTAAT	2020
MISSION	CONTROL	ROOM	
DUURZAME	ENERGIE	LIVE

Het Mission Control Room is 
een nationaal monitoring- en 
innovatiecentrum voor de 
versnelling van duurzame energie 
voor huishoudens, industrie en 
mobiliteit.  

DOEL	2030
Verzeker	toegang	tot	betaal-
bare,	betrouwbare,	duurzame	
en	moderne	energie	voor	
iedereen

MEER INFO OVER SDG 7 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Betaalbare	en	duurzame	energie			7

SDG	R UTEKAART	2020

Mission	Control	Room	Duurzame	Energie	live	

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-7-alliantie/


8.	Waardig	werk	en	economische	groei

HOOFDRESULTAAT	2020
INFRASTRUCTUREN	DUUR-
ZAAM	EN	EERLIJK	WERK	

Platform ‘Werkwijzer Vluchtelingen’ 
is opgezet om mensen met een 
vluchtelingenachtergrond betere 
kans op werk te bieden. Voor le-
venlang ontwikkelen bestaat een 
SER actieagenda met als resulta-
ten een overzicht van regionale 
projecten, best practices en een 
kennisbank. Het Arboplatform 
geeft kennis over veilige werkom-
standigheden. Om diversiteit op 
de werkvloer aan te pakken wordt 
gewerkt aan een infrastructuur 
voor diversiteit n.a.v. het advies 
van 2019.

DOEL	2030
Bevorder	aanhoudende,		
inclusieve,	en	duurzame	eco-
nomische	groei,	volledige	en	
productieve	tewerkstelling	en	
waardig	werk	voor	iedereen

Alliantiefocus: 
8.5 | Waardig werk voor alle 
vrouwen en mannen, jonge 
mensen en personen met een 
handicap, en gelijk loon voor 
werk van gelijke waarde.
8.6 | Reductie jongerenwerke-
loosheid of jongeren zonder 
onderwijs of opleiding. 
8.8 | Veilige en gezonde werk-
omgevingen bevorderen voor 
alle werknemers, in het bijzon-
der migrantenarbeiders. 

MEER INFO OVER SDG 8 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Waardig	werk	en	economische	groei			8

SDG	R UTEKAART	2020

Infrastructuren	duurzaam	en	eerlijk	werk

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.ser.nl/nl/thema/werkwijzer-vluchtelingen
https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/regionale-projecten
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-8-alliantie/


9.	Industrie,	innovatie	en	infrastructuur

HOOFDRESULTAAT	2020
DUURZAME	HOUTBOUW	OP	
DE	KAART		

				
Duurzame en circulaire houtbouw 
promoten bij bestaande 
verduurzamingsrichtlijnen (o.m. 
BREEAM) en de marktpartijen. 

DOEL	2030
Bouw	veerkrachtige	infrastruc-
tuur,	bevorder	inclusieve	en	
duurzame	industrialisering	en	
stimuleer	innovatie.	

MEER INFO OVER SDG 9 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Industrie,	innovatie	en	infrastructuur			9

SDG	R UTEKAART	2020

Duurzame	houtbouw	op	de	kaart	

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-9-alliantie/


10.	Ongelijkheid	verminderen

HOOFDRESULTAAT	2020
GEZAMENLIJKE	BOODSCHAP	
OP	INCLUSIVITEIT		

Stem vormen richting de regering 
en oproepen dat overheid de 
verantwoordelijkheid neemt 
(in wederopbouw, beleid, 
verkiezingen, regeerakkoord) 
om actief ongelijkheid te 
verminderen. 

DOEL	2030
Dring	ongelijkheid	in	en	tussen	
landen	terug

Alliantiefocus: 
10.1 | Komen tot en in stand 
houden van een inkomenstoe-
name van de onderste 40% van 
de bevolking tegen een ritme 
dat hoger ligt dan het nationale 
gemiddelde. 
10.2 | Sociale, economische en 
politieke inclusie van iedereen 
mogelijk maken en bevorderen.
10.3 | Gelijke kansen verzekeren 
en ongelijkheden wegwerken, 
discriminerende wetten, beleids-
lijnen en praktijken afschaffen 
en bevorderen van de geschikte 
wetgeving en beleidslijnen.
10.4 | Beleid voeren dat gelei-
delijk tot een grotere gelijkheid 
leidt, in het bijzonder inzake 
fiscaliteit, lonen en sociale  
bescherming.

MEER INFO OVER SDG 10 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Ongelijkheid	verminderen			10

SDG	R UTEKAART	2020

Gezamenlijke	boodschap	op	inclusiviteit	

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-10-alliantie/


11.	Duurzame	steden	en	gemeenschappen

HOOFDRESULTAAT	2020
BLUEPRINT	AANPAK	SDG’s	
VOOR	NEDERLANDSE		
STEDEN	EN	GEMEENTEN			

In Nederland bestaan meerdere 
voorbeelden van SDG aanpakken 
die succesvol draaien in steden 
en gemeenten. De alliantie 
faciliteert bij het repliceren en 
opschalen daarvan. Onder meer 
door praktijkvoorbeelden te 
verzamelen en publiceren op 
website van VNG (Gemeenten  
4 Global Goals). 

DOEL	2030
Maak	steden	en	menselijke		
nederzettingen	inclusief,		
veilig,	veerkrachtig	en		
duurzaam

MEER INFO OVER SDG 11 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Duurzame	steden	en	gemeenschappen			11

SDG	R UTEKAART	2020

Blueprint	aanpak	SDGs	voor	Nederlandse	steden	en	gemeenten

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-11-alliantie/


12.	Verantwoorde	consumptie	en	productie

HOOFDRESULTAAT	2020
FACTSHEET	MAATSCHAPPE-
LIJK	VERANTWOORD		
INKOPEN	&	SDG’s		

De factsheet op Nevi.nl brengt 
alle initiatieven circulaire 
economie en SDG 12 in kaart 
en toont de impact van maat-
schappelijk verantwoord inkopen 
(MVI) op de SDGs. Hierdoor 
kunnen we initiatieven en 
mensen beter linken, transparant 
communiceren naar stakeholders 
om zo de totale impact op  
SDG 12 versterken en versnellen. 

DOEL	2030
Verzeker	duurzame	consump-
tie-,	en	productiepatronen

Alliantiefocus: 
12.2 | Duurzame beheer en ef-
ficiënte gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen.
12.5| Beperking afvalproductie 
via preventie, vermindering, 
recycling en hergebruik.
12.6| Bedrijven aanmoedigen 
om duurzame praktijken aan 
te nemen en duurzaamheids-
informatie te integreren in hun 
rapporteringscyclus.
12.7| Duurzame praktijken bij 
overheidsopdrachten bevor-
deren in overeenstemming 
met nationale beleidslijnen en 
prioriteiten.

MEER INFO OVER SDG 12 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Verantwoorde	consumptie	en	productie			

SDG	R UTEKAART	2020

Factsheet	Maatschappelijk	verantwoord	inkopen	&	SDG’s	

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-12-alliantie/


13.	Klimaatactie

HOOFDRESULTAAT	2020
PLEIDOOI	VERSNELDE	EN	
BREDERE	CO

2
	BELASTING

Alliantie coördinator Jonge 
Klimaatbeweging pleit als lid 
van Coalitie Y voor meer ambitie 
in het klimaatbeleid en groen 
herstel uit de crisis. De huidige 
CO

2
 belasting gaat alleen gelden 

voor een deel van de industrie en 
geldt pas vanaf 2024. 

DOEL	2030
Neem	dringend	actie	om	
klimaatverandering	en	haar	
impact	te	bestrijden

Alliantiefocus: 
13.2 | Maatregelen inzake  
klimaatverandering integreren 
in nationale beleidslijnen,  
strategieën en planning.

MEER INFO OVER SDG 13 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Klimaatactie			13

SDG	R UTEKAART	2020

Pleidooi	versnelde	en	bredere	CO
2
	belasting

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-13-alliantie/


14.	Leven	in	het	water

HOOFDRESULTAAT	2020
INTEGRATIE	SDG	14	LEVEN	
ONDER	WATER	BIJ	WIND	OP	
ZEE			

De Rijke Noordzee werkt met 
diverse partners aan natuur-
versterking als vast onderdeel bij 
windparken op zee. In 2020 en 
2021 worden de SDG 14 targets 
in dit programma verweven 
en een nulmeting gedaan om 
doelgericht te werken aan 
verbeteringen.

DOEL	2030
Behoud	en	maak	duurzaam	
gebruik	van	de	oceanen,	de	
zeeën	en	maritieme	hulp-	
bronnen.

MEER INFO OVER SDG 14 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >

VOLGENDE SDG

Leven	in	het	water			14

SDG	R UTEKAART	2020

Integratie	SDG	14	leven	onder	water	bij	wind	op	zee

TERUG NAAR HET OVERZICHT
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-14-alliantie/


15.	Leven	op	het	land

HOOFDRESULTAAT	2020
UITVOERING	DELTAPLAN	
BIODIVERSITEITSHERSTEL		

Opvolging van het Deltaplan Biodi-
versiteitsherstel met een organisa-
tie, een groeiend aantal partners en 
een concrete aanpak in meerdere 
provincies. Dit is gekoppeld aan de 
Nationale Actieagenda Biodiversi-
teit waarin ‘pledges’ van sleutelspe-
lers (bedrijven, maatschappelijke 
organisaties, burgerinitiatieven en 
overheden) de concrete bijdragen 
aan de realisatie van de doelen 
voor biodiversiteit vormen, die 
worden vastgesteld in 2021 op de 
Convention on Biological Diversity.   

DOEL	2030
Bescherm,	herstel	en	bevorder	
het	duurzaam	gebruik	van	eco-
systemen,	beheer	bossen	duur-
zaam,	bestrijd	woestijnvorming	
en	landdegradatie	en	draai	het	
terug	en	roep	het	verlies	aan	
biodiversiteit	een	halt	toe.

Alliantiefocus: 
15.5 | Inperking aftakeling van 
natuurlijke leefgebieden, het 
verlies van biodiversiteit een 
halt toe te roepen en, tegen 
2020, de met uitsterven be-
dreigde soorten te beschermen 
en hun uitsterven te voorko-
men.
15.9 | Tegen 2020 ecosys-
teem- en biodiversiteitswaar-
den integreren in nationale en 
plaatselijke planning, ontwik-
kelingsprocessen, strategieën 
en plannen inzake armoede- 
bestrijding.

MEER INFO OVER SDG 15 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >
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https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/partners/
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/partners/
https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-15-alliantie/


16.	Vrede	justitie	en	sterke	publieke	diensten

HOOFDRESULTAAT	2020
STEM	VAN	JONGEREN	IN		
INSTITUTIES		

Met relevante spelers de agenda 
voor Nederland bepalen en een 
10 jarig actieplan opstellen rond-
om relevante SDG 16 thema’s (bv 
vredesagenda, financiering van 
vrede, sterke betrouwbare insti-
tuties, inclusieve, intergeneratio-
nele politiek en besluitvorming, 
betere toegang tot recht).

DOEL	2030
Bevorder	vreedzame	en	inclu-
sieve	samenlevingen	met	het	
oog	op	duurzame	ontwikkeling,	
verzeker	toegang	tot	justitie	
voor	iedereen	en	creëer	op	
alle	niveaus	doeltreffende,	
verantwoordelijke	en	open	
instellingen

MEER INFO OVER SDG 16 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >
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https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/sdg-16-alliantie/


17.	Partnerschap	om	doelstellingen	te	bereiken

HOOFDRESULTAAT	2020
VERVOLG	SDG-INVESTING	
EN	BELEIDSCOHERENTIE			

Het vervolg op SDG-Investing 
richt zich op verdergaande af-
spraken voor SDG proof financie-
ring. Naast individuele activitei-
ten op verschillende SDG’s, richt 
de financiële sector binnen SDG 
Investing zich in het bijzonder op 
klimaat via het financiële sector 
Klimaatcommitment.
Met alle verschillende initiatie-
ven op het gebied van de SDG’s 
is beleidscoherentie van groot 
belang om geen gefragmenteerd 
rapportage landschap te krijgen.

DOEL	2030
Versterk	implementatie-	
middelen	en	revitaliseer	het	
wereldwijde	partnerschap	voor	
duurzame	ontwikkeling

Alliantiefocus: 
17.13 | De globale macro-econo-
mische stabiliteit versterken.
17.14 | Versterken beleidscohe-
rentie voor duurzame ontwikke-
ling.
17.16 | Globaal Partnerschap voor 
duurzame ontwikkeling verster-
ken.
17.17 | Doeltreffende openbare, 
publiek-private en maatschappe-
lijke partnerschappen aanmoedi-
gen en bevorderen.
17.19 | Metingen ontwikkelen 
voor de vooruitgang van duur-
zame ontwikkeling, in aanvulling 
op het BBP, en ondersteunend 
aan statistische capaciteitsop-
bouw in ontwikkelingslanden.

MEER INFO OVER SDG 17 ALLIANTIE ACTIVITEITEN >
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