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Convenant SDG Lokaal 

 

Sustainable Development Goals (SDG) 

We zijn samen verantwoordelijk voor de wereld waarin we leven. Vanuit die gedachte hebben 193 

lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder Nederland, in 2015 de agenda met 17 Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen voor 2015 – 2030 vastgesteld. Deze 17 werelddoelen zijn de universele taal 

voor alle landen om samen te werken aan een betere wereld. Een wereld waar iedereen meetelt en 

we respectvol met de aarde en elkaar omgaan. 

 

 

 

SDG Lokaal: van werelddoelen naar lokale actie 

Met SDG Lokaal maken we de verbinding tussen overheid, ondernemers en onderwijs en de 

samenleving om de werelddoelen te vertalen naar lokale acties. Mensen en organisaties die 

meedoen met SDG Lokaal spreken met elkaar af dat zij zich in zetten voor: 

• een betere wereld en lokale samenleving, voor nu en in de toekomst;  

• proactief samenwerken, kennis en ideeën delen op basis van gelijkwaardigheid; 

• integer handelen en respectvol omgaan met concurrenten, partners en elkaar; 

• ruimte bieden voor ontplooiing en ieders unieke kwaliteiten. 

Ze werken – vanuit de verbinding en op basis van de 17 werelddoelen – onbevangen samen aan: 

• een inclusieve en veilige samenleving; 

• het welzijn van mensen; 

• een schone aarde en gezonde leef-, werk- en woonomgeving; 

• een duurzame en brede welvaart* waar iedereen meetelt en mee kan doen.  
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*bron voor beschrijving van brede welvaart: website planbureau voor leefomgeving 

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het 

ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke 

ontplooiing en (on)veiligheid. Bovendien betreft het niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier 

en nu’, maar ook de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen ‘elders’ 

(buiten de regio) en ‘later’ (toekomstige generaties). 

 

 


