
SDG Congres 
Donderdag 14 maart 2019 
Locatie: Friesland College, Saturnus 7 in Heerenveen 

 

Wereldwijd krijgen de 17 Sustainable Development 
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties steeds meer 
bekendheid als de handvaten om de wereld 
mooier, eerlijker en gezonder te maken. Ook in 
Fryslân gebeurt dat en dat willen we graag laten 
zien! Veel Friezen zetten zich in voor duurzame 
projecten, voor mensen die het minder hebben 
getroffen en voor een leefbare toekomst voor onze 
kinderen. Daarom hebben een aantal Friese 
vertegenwoordigers het initiatief genomen tot het 
oprichten van een Fries SDG netwerk. 

We willen dat graag met elkaar delen en daarom 
organiseren wij een congres op 14 maart*. Naast 
inleidingen gericht op de SDG’s van onder andere 
Hugo von Meijenfeldt (de nationaal SDG 
coördinator vanuit het ministerie van Buitenlandse 
Zaken) staan interactieve workshops op het 
programma. 

 





De creatieve regio als 
katalysator  voor SDG’s 

Cultuur inzetten voor 
mensen aan de rand van 
de samenleving 

LF2028 spant zich in om 
specifieke doelgroepen te 
bereiken 

SDG 17 

Lieuwe Krol  

Kwartiermaker LF2028  



De creatieve regio als 
katalysator  voor SDG’s 

Kunst & cultuur zijn heel 
effectief bij het in 
beweging houden van 
maatschappelijke 
veranderingen 

We nemen jongeren 
serieus 

Plastic bekers horen niet 
op een SDG congres 

SDG 17 

Lieuwe Krol  

Kwartiermaker LF2028  



Onderweg naar 
een circulaire economie 

Consumenten beter bewust 
maken van mogelijkheden 

Consumenten ontzorgen 

Je als consument 
assertiever opstellen 

SDG 12 

Ingrid Zeegers 

 Vereniging Circulair Friesland 



Onderweg naar 
een circulaire economie 

2e hands heeft niks met armoede 
te maken. 

Inzicht geven in restwaarde 
producten bv voedsel 

Meer bewustwording bij ‘gewone’ 
burgers brengen 

Meer tijd nemen voor dit soort 
evenementen 

In eigen huishouding 
positieve acties ondernemen 

SDG 12 

Ingrid Zeegers 

 Vereniging Circulair Friesland 



Maakt cross-sectorale 
innovatie ons tot slimme 
Europese regio? 

Inspiratie & nabijheid Eigen gedrag 
meet in brede welvaart 
niet alleen winst 

SDG 9 

Hans Paul van der Snee  

Innovatie Pact Fryslân 



Maakt cross-sectorale 
innovatie ons tot slimme 
Europese regio? 

Jeugd inspireren en verbinden 
aan het MKB 

Grote bedrijven en instellingen 
via inkoop stimuleren van SDG 

Organisatie ondersteuning 
kleinbedrijf dmv impresario 

Ruimte geven aan studenten en 
bedrijven. Niet reageren vanuit 
angst! 

Living Labs / open inspiratie 
omgeving met elkaar vormgeven 

Maak het GROOT!! 

 

SDG 9 

Hans Paul van der Snee  

Innovatie Pact Fryslân 



Hoe ontwikkelen  
we een duurzame 
veerkrachtige regionale 
economie? 

Economisch visie? 

Misschien een goed idee, 
maar aansluiten bij 
lokale behoefte en 
ondernemerschap 

Vervolggesprek 
Smallingerland  

Royal Haskoning 

SDG 8 

Marijn Molema  

Fryske Akademy 



Hoe ontwikkelen  
we een duurzame 
veerkrachtige regionale 
economie? 

Een ontwikkelingsperspectief 
moet handvaten bieden voor 
duurzame groei 

Vervolgafspraken 

Rabobank 

Gemeente Heerenveen 

SDG 8 

Marijn Molema  

Fryske Akademy 



Duurzame  
ontwikkelingssamenwerking 
en Fairtrade 

Overleg onderling 
faciliteren is nodig 

SDG house Fryslân = fijn! 

 

Contact faciliteren met 
jongeren via onderwijs en 
ICT 

 

SDG 
1,2,3,4,6,

10,17 

Henk Wijma  - Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal  

Anoesjka Duinstra - Provincie Fryslân, Fair Fryslân 



Duurzame  
ontwikkelingssamenwerking 
en Fairtrade 

Gezamenlijk doel 

Mensen in ontwikkelingslanden 
in hun kracht zetten 

Met elkaar in gesprek 

Kwetsbaar durven op te 
stellen 

SDG 
1,2,3,4,6,

10,17 

Henk Wijma  - Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal  

Anoesjka Duinstra - Provincie Fryslân, Fair Fryslân 



Maatschappijgericht  
onderwijs van basisschool tot 
universiteit 

Netwerk delen werkt! 

Bij veel studenten nog geen 
gevoel van urgentie 

Veel onbenutte overlap van 
initiatieven 

Trashrun: 88 challenges = lenk 

Gedeeld platform met opdrachten 

Uitwisselen onderwijsmodules/ 
projecten.  

MBO netwerk – leren voor 
morgen.org 

Circulair café vullen 

SDG 4,17 

Frank Kroondijk - Friesland College, D’LAB 

Giuseppe van der Helm - Leren voor Morgen 



Duurzame energie  
als basis in onze fysieke 
leefomgeving 

Kennis ontbreekt, meer 
samenwerking – meer 
organisatie 

= Drempels wegnemen 

We doen weer een elf-
wegentocht in Noord 
Nederland 

Bluezone = goed idee 
voor Friesland 

SDG 7,11 

Bouwe de Boer - Energie commissaris Fryslân  

Richard Talsma - Freonen fan Fossylfrij Fryslân 



De Iepen Mienskip,  
een Fryslân voor iedereen 

Gendergelijkheid 

Denk na over taalgebruik 

Vertel de verhalen: het kan wel! 

Eerder beginnen met 
voorlichting 

Vrouw/kind perspectief in 
de openbare ruimte 

SDG 5,16 

Mirka Antolovic - directeur Tumba  

Andrew Livsey – Provincie Fryslân |Fair Fryslân 



De Iepen Mienskip,  
een Fryslân voor iedereen 

Bewustere sollicitaties / 
gesprekken 

Educatie op jongere leeftijd 

Aandacht geven / 
kennisoverdracht 

Bewustwording over 
vooroordelen stimuleren 

SDG 5,16 

Mirka Antolovic - directeur Tumba  

Andrew Livsey – Provincie Fryslân |Fair Fryslân 



Gezond en verantwoord  
voedsel voor iedereen 

Voedselbossen in het noorden 
introduceren 

Niet met het vingertje wijzen maar 
positief gedragsverandering door 
nudging 

Alle kennis, inspiratie, activiteiten 
op sdgnetwurk.frl 

Lastig om puur en gezond eten in 
de supermarkt te vinden 

 

Aanwezigen uitnodigen 
voor circulair café’s, 
streekweek en Festival B 

N2 workshop verbinding 
met elkaar zoeken -  

Gegevens uitwisselen 

SDG 1,2,3,15 

Marlise Vroom - VCF aanjager voedsel 

Carla Boonstra - Living Lab 



Gezond en verantwoord  
voedsel voor iedereen 

Keten verkorten 

Docenten durven niet meer 
kookles te geven met messen etc 

Jong leren koken en eten niet 
alles voorverpakt  

Docenten hebben platform nodig 
met inspiratie 

Geef het goede voorbeeld 
en deel het 

Vers koken 

SDG 1,2,3,15 

Marlise Vroom - VCF aanjager voedsel 

Carla Boonstra - Living Lab 



Going Glocal;  
connecting the global SDGs to 
local challenges 

Partnership for the goals 

Help each other,  
facing each others’ challenges 

Act as a global citizen 

Alle SDGs  

Sander Bos - Provincie Fryslân|Internationalisering  

Vanessa de Oliveira Menezes - Phd RUG|Campus Fryslân 
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