


Opzet
Doel Global Goals Accelerator

Aanpak 

Terugkoppeling bevindingen enquêtes + 8 estafettebijeenkomsten

Vervolgstappen



Global Goals Accelerator
Doelstelling van de Accelerator is een slinger geven aan de awareness en implementatie van 
de Global Goals in Nederland en daarbuiten. Daarbij hanteren we de Global Goals als een 
verander-agenda. 



Aanpak Global Goals Accelerator

Discover Pretotype Prepare Implement
Laat de community 
oplossingen schetsen

door

de resultaten uit Discover 
terug te geven aan de 
community en in focusgroepen 
daarover in dialoog te laten 
gaan.

Laat de community plannen 
maken

door

de oplossingen uit Pretotype 
met de community in 
focus-groepen concreet te 
maken.

Laat de community plannen 
uitvoeren

door

leden van de community uit te 
nodigen de handschoen op te 
pakken en projecten tijdens 
een grote manifestatie af te 
trappen.

Onderzoek waar de energie in 
de community zit

door

te connecten met de 
community en uiteenlopende 
onderzoekstechnieken toe te 
passen (in de eerste ronde: 
interviews, questionnaires, 
estafettebijeenkomsten)



Proces

De eerste fase is nu afgerond. Er zijn acht werksessies geweest waarin steeds twee doelen werden 
besproken. Voorafgaand aan de werksessie is een enquete uitgezet. De resultaten van deze enquete 
werden in de werksessie besproken en verdiept.  

Enquete Werksessi
e

Terugkop
peling

8 X 2 doelen

Vervolgst
appen



Initiatiefnemers, Partners & Supporters



Global Goals Community



Rethinking 
systems

Visualisatie van de resultaten 

Duurzame 
Ontwikkeling

Verantwoorde 
Productie/keten

Verantwoorde 
Consumptie/ 

Gedrag

Samenwerken/ 
verbinden

Wet- en 
regelgeving + 
governance

Bewustwording
Kennisoverdracht

Global 
Goals

Groep die we nu hebben bereikt + onze kringen → exponentieel laten groeien via bijv. focus 
groepen

DO= People, Planet, Partnership, 
Peace, Prosperity

Bijv. True 
Pricing Bijv. deeleconomie



Duurzame ontwikkeling =



Verantwoorde productie(ketens) 

Duurzame energie, Circulair denken, True pricing, Transparante keten, Lokaal produceren, Efficientie, 
Nieuwe verdienmodellen

Verantwoord consumptie(gedrag)

Deeleconomie, Persoonlijke verantwoordelijkheid, Dieetaanpassingen

Rethinking systems

Cooperaties, Herdefinieren van geld, waarde en tijd 

Achtergrond info belangrijke thema’s 



Kennisoverdracht / bewustwording 
Onderwijs/Educatie, Right to know, Mens-centraal, Communicatie, Community ontwikkeling, Persoonlijke 
verantwoordelijkheid 

Samenwerken en verbinden
Holistische aanpak, Verbinden van global, local, personal + systeemverandering, Partnerschappen, 
Burger & overheid, NGO’s & bedrijfsleven, Communities verbinden, Transparantie, Ruimte creëren

Mogelijkheden scheppen om oplossingen te laten 
ontstaan 

Wet- regelgeving/ Governance
Stimuleringsmaatregelen, Wetgeving, CO2-tax, Basisinkomen, Persoonlijke verantwoordelijkheid, 
Preventieve maatregelen, Overheid & Bedrijfsleven, Internationale verdragen



Wie hebben we nodig? 
Bron: 
dialoogsessies



s

Global Thinking

Local Acting/ 
Ecosystems

Personal Being

Systeem-veran
dering

Global Thinking is een andere 
manier van denken: 
holistisch. Wisdom of the 
Crowd. Menselijke maat. Van 
ego naar eco-gerichte 
economie.

Personal being: embodied 
presence,  dragerschap van de 
wereld, I am the world. “Wees 
zelf in al je vezels de 
verandering die je tot stand wilt 
brengen” - Ignaz

Rethinking systems 
(onderwijs, zorg, ketens), 
value, money, time. Wet- en 
regelgeving vermenselijken. 
Tech inzetten om kringen  te 
vergroten/ opschalen. Maar 
ook offline verbinding 
aangaan met anderen (eigen 
kring vergroten)

               Wat moet er gebeuren?



Lijst met oplossingesrichtingen waar we mee aan de 
slag kunnen:

• Kieswijzer over de Global Goals
• Herdefinieren van geld
• Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties
• Cooperatieve samenleving
• Belasting verlagen voor burgers die bezig zijn 

met het climate proof maken van hun tuinen 
• True pricing
• Basisinkomen
• CO2-tax invoeren
• Revolving fund opzetten om nieuwe initiatieven 

te financieren

• Onderwijs zo inrichten dat ieder individu zich 
optimaal kan ontplooien

• “Pro-actief betrokken burgers”, bedrijven, NGO’s 
en overheden met elkaar verbinden

• Laten inspireren door de natuur (Biomimicry)
• Zichtbaar maken van (positieve) veranderingen
• Rolmodellen in beeld brengen
• Mensen en organisaties intrinsiek motiveren om 

hun (persoonlijke) verantwoordelijkheid te 
nemen

• Locaties door het land creëren, waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en 
samenwerkingen kunnen opbouwen



Vervolgstappen

Vervolgstappen die geformuleerd zijn door de community:

● Faciliteren van kansrijke doorbraakideeën / concrete uitwerking van projecten die  
systeemverandering beogen

● De verbindingen tussen alle actoren bevorderen
● Bewustwording creeren in Nederland over de Global Goals middels artikelen, inspirerende talks 

en bijeenkomsten



Extra info
Zie volgende slides voor toelichting per thema



Welke ontwikkelingen zullen volgens jou in de periode tot 2030 de meeste 
impact hebben op de maatschappij? 
Bron: 
Enquêtes



Wat hebben we in overvloed? (Negatief)



Wat hebben we in overvloed? (Positief)



Welke oplossingen zie jij voor het behalen van de Global Goals?
Enquêtes



Welke oplossingen zie jij voor het behalen van de Global Goals?
Dialoogsessies



Bedrijfsleven

• “Bedrijven hebben veel invloed, veranderkracht en grote 
verantwoordelijkheid”

• “Bedrijven kunnen een meer positieve invloed hebben op de samenleving”

• “Moeten zich vaker in het publieke debat uitspreken (voor o.a. belasting op 
grondstoffen)”

• “Internationaal hoge standaarden creëren en strenge regelgeving invoeren / 
eerlijk speelveld creëren.”



Overheid

• “Overheid speelt een belangrijke rol bij het aanpassen van wet- en regelgeving voor 
de nieuwe economie”

• “Regelgeving rond gezondheidszorg, onderwijs, belasting op grondstoffen i.p.v. op 
arbeid.” “Bijzonder veel mogelijkheden die ingezet kunnen worden voor de nieuwe 
economie (wettelijk recht op gas ontnemen/ geen aardgas meer in nieuwbouw/ 
belemmering voor innovatieve oplossingen wegnemen).”

• “Strengere regels voor bedrijven invoeren. Internationaal hogere standaarden 
creëren.”

• “Overheid moet de innovation gap overbruggen en financiële ruimte creëren voor 
sociale initiatieven.”

• “Onderwijssysteem moet worden aangepast door overheid”
• “Overheid moet eerlijke handelsafspraken maken”



Conclusie
Overkoepelend thema dat in in alle werksessies/enquetes terug kwam is 
duurzame ontwikkeling. Dit komt vooral terug m.b.t. tot

● Productie(keten)
● Consumptie(gedrag)
● Rethinking systems

Manieren die veelal genoemd werden om dit te bewerkstelligen: 

● Kennisoverdracht/ Bewustwording creëren
● Samenwerken en verbinden
● Wet- en regelgeving + governance



Focus sessie
Afgelopen bijeenkomsten stonden in het teken van kennisoverdracht en ideation. 
Uit dit proces komt duidelijk naar voren dat al deze ideeën alleen maar slagen als 
er nieuwe samenwerkingen en verbindingen tot stand worden gebracht. 

De eerste verbindingen zijn tijdens deze sessies gelegd. Laten we nu kijken wie 
we met deze sessies hebben bereikt en wie we nog kunnen/moeten bereiken om 
de productie en consumptie te verduurzamen en wet- en regelgeving aan te 
passen tbv het creëren van een nieuwe economie. 

Daarnaast is het aan ons om onze kennis te verspreiden en bewustzijn te creëren 
om ook vanuit bottum-up een impact te maken. 



Hoe gaan we onze kringen meenemen?
Bron: dialoogsessies

Praat erover in je eigen kring, ga de dialoog aan met anderen en wissel kennis uit, 
hak de boodschap in kleine stukjes, deel eerlijke informatie, maak duurzaamheid 
aantrekkelijk, maak goede voorbeelden zichtbaar, gebruik nieuwe media, zorg 
ervoor dat iedereen ermee in aanraking komt en geef handelingsperspectief.



Duurzame productieketen
Duurzame energie, Circulair denken, True pricing, Transparante keten, Lokaal 
produceren, Efficientie, Nieuwe verdienmodellen

Doelen: Geen honger, Schoon water, Duurzame energie, Goede banen, Innovatie 
en infrastructuur, Verminder ongelijkheid, Duurzame steden, Verantwoorde 
consumptie, Klimaatactie, Leven onder water, Leven op het land.

Visueel maken met voorbeelden?! 



Duurzame consumptie
Deelmaatschappij, Persoonlijke verantwoordelijkheid, Dieetaanpassingen

Doelen: Geen armoede, Geen honger, Goede gezondheid, Verminder 
ongelijkheid, Verantwoorde consumptie

Visueel maken + voorbeelden.



Samenwerken/verbinden/kennisoverdracht/regelgevi
ng

Kwaliteitsonderwijs, Gendergelijkheid, Vrede en recht, Partnerschappen voor de 
doelstellingen. 



Samenwerken/Verbinden
Holistische aanpak, Partnerschappen, Burger & overheid, NGO’s & bedrijfsleven, 
Communities verbinden, Transparantie, Ruimte creëren,

Samenwerking stimuleren op verschillende vlakken en niveaus (tussen 
bedrijfsleven en NGO’s -> “moeten verliefd worden op elkaar”, internationaal, 
horizontaal, in ketens en publiek-privaat/ ppp’s)

Met als doel om: begrip te creëren, een eerlijk speelveld te creëren en om waarde 
toe te voegen 



Kennis overdracht/Bewustwording
Onderwijs/Educatie, Right to Know, Mens-centraal, Communicatie, Community 
ontwikkeling, Persoonlijke verantwoordelijkheid

• Onderwijs moet kansen bieden en gaan over samenwerking en verantwoordelijkheid en passen bij het individu. 
Onderwijs moet worden aangepast aan deze eeuw (o.a. 21st century skills bieden) / emancipatie van het 
onderwijssysteem

• Educatie op alle niveaus (kinderen, maar ook ouders en beslissers) en buiten bestaande systemen. Leer mensen om 
zelf oplossingen te creëren 

• Bewustwording stimuleren (via educatie en onderzoeksjournalistiek) bij de consument (weten wat er speelt/ wat er 
kan/ consument laten vragen waar producten vandaan komen). Met als doel om: de vraag naar duurzame producten 
te stimuleren, gedragsverandering te stimuleren en persoonlijke acties te koppelen aan systeemveranderingen

• Eerlijke en onafhankelijke informatie nodig
• Het hele verhaal vertellen (wie heeft er belang bij?) / zaken in beeld brengen
• Ordening van de feiten en eerlijke info delen
• Begin bij jezelf en je eigen buurt
• Circle of influence: hoe kan ik dit spel beïnvloeden?
• Let your money talk. Spreek je bank, verzekeraar en pensioenfonds aan
• Persoonlijke verantwoordelijkheid: ik, mijn organisatie en de wereld



Wet- en regelgeving + governance
Regelgeving wordt vaak genoemd samen met de overheid en het bedrijfsleven

Rol overheid: regelgeving rond gezondheidszorg, onderwijs, belasting op 
grondstoffen i.p.v. op arbeid. Bijzonder veel mogelijkheden die ingezet kunnen 
worden voor de nieuwe economie (wettelijk recht op gas ontnemen/ geen aardgas 
meer in nieuwbouw/ belemmering voor innovatieve oplossingen wegnemen).

Strengere regels voor bedrijven invoeren. Internationaal hogere standaarden 
creëren.


