
 

Stappenplan om op lokaal niveau SDG-impact te maken 
1. Maak kennis met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen in het 
Nederlands) zijn in 2015 afgesproken door de 193 landen die zijn aangesloten bij de 
Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Maar waar staan ze voor en wat betekenen 
ze voor jou? Bekijk deze video’s waar volwassenen en kinderen vertellen over de doelen.  

 

2. Wat is je huidige impact?   

Het is altijd goed om eerst eens in beeld te brengen welke impact je al maakt. Je kunt je 
verborgen impact meten en te weten komen hoeveel je aardes je eigenlijk nodig hebt. De 
praatplaat helpt je om doel per doel te bekijken wat je al doet. 

3. Wat kan je zelf doen?   

Stel jezelf de vraag: wat vind je belangrijk. Dat mensen gelijk behandeld worden of dat 
het klimaatcrisis wordt aangepakt? Stel je doel op basis van je persoonlijke drijfveren. 

Sluit aan bij een lokale SDG-actie. Wat gebeurt er in jouw regio? De landkaart van SDG 
Nederland kan helpen om een overzicht te krijgen van bestaande initiatieven, stedentrips 
en koplopers.  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van SDG Nederland en praat mee in de SDG Nederland- 
community op Facebook 

Kruip in je rol als consument en vraag bedrijven hoe zij bijdragen aan positieve impact. 
Hoe meer mensen die vraag stellen, hoe sneller organisaties een omslag maken.  

Bekijk inspirerende verhalen en video’s op MaatschapWij, Brightvibes en One World.  

Kijk naar de tips in de wegwijzer wat je als individu nog meer kan doen 

 

SDG Nederland is een stichting die burgers en organisaties informeert, activeert en verbindt 
rond de duurzaamheidsdoelen. We faciliteren een groot netwerk van maatschappelijke 
organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en 
kennisinstellingen en bewonersnetwerken. 

http://www.sdgnederland.nl/sdgs
https://youtu.be/RpqVmvMCmp0
https://www.youtube.com/watch?v=1eOHKMPCFYQ&t=2s
https://www.mijnverborgenimpact.nl/
https://www.leoniehaas.nl/portfolio/items/zelf-impact-maken-download-het-sjabloon/
https://www.sdgnederland.nl/stedentrip
https://cutt.ly/mjvC8tL
https://www.facebook.com/groups/sdgnederlandcommunity
https://www.sdgnederland.nl/inspirerende-verhalen/
https://www.brightvibes.com/
https://www.oneworld.nl/
https://www.sdgnederland.nl/wat-je-kan-doen-als-individu/
http://www.sdgnederland.nl/

