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VOORWOORD 
 
Voor u ligt mijn adviesrapport voor de gemeente Smallingerland over de implementatie van 
de Sustainable Development Goals.  
 
In onze veranderende wereld wordt duurzaamheid een steeds belangrijker principe. De aarde 
is een gesloten systeem en ons huidige lineaire gebruik ervan kan niet langer doorgaan. 
Duurzaam handelen dienen we op grote schaal, maar ook op individueel niveau te doen. 
Iedereen draagt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. 
 
Maar duurzaamheid is voor velen een lastig begrip. Het is zo’n containerbegrip geworden dat 
het voor iedereen net iets anders betekent. Het is daarom belangrijk om concrete manieren 
te ontwikkelen die een duurzame verandering teweeg kunnen brengen. Alleen wanneer 
iedereen zijn of haar steentje bijdraagt kunnen we samen toewerken naar een duurzame 
toekomst. 
 

“De grootste bedreiging voor onze planeet is de overtuiging dat iemand 
anders haar zal redden” 

 
 
 

DANKWOORD 
 
De afgelopen maanden waren niet alleen heel interessant en leerzaam, maar ook erg leuk. Ik 
wil Anke de Vries en Jantie van der Laan bedanken voor hun tijd en energie. Dankzij al hun 
kennis die zij met mij gedeeld hebben, hun enthousiasme over het onderwerp en ervaring is 
deze stage voor mij een leerzame periode geweest waarin ik mij met veel plezier heb kunnen 
inzetten voor een onderwerp wat mij dierbaar is.  
 
Daarnaast wil ik graag de gemeente Smallingerland bedanken voor de ruimte die zij mij 
hebben gegeven de afgelopen maanden. Zowel fysiek door het bieden van een stageplek, als 
door mij de ruimte te geven te kunnen groeien en ontwikkelen.  
 
Tot slot wil ik ook graag mijn begeleiders van de Rijksuniversiteit Groningen bedanken: Jorien 
Zevenberg en Gertjan van Dijk. Hun feedback en tips hebben ervoor gezorgd dat ik in dit 
rapport wetenschappelijke kennis kon toepassen in een maatschappelijke context. Onder hun 
begeleiding heb ik zo veel kunnen leren in de laatste periode van mijn studie. 
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DWJM  Website ‘Drachten wil je meemaken’ 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
Onze wereld staat aan de vooravond van een mondiale transitie, die noodzakelijk is om te 
kunnen omgaan met de uitdagingen die er liggen. De fossiele brandstoffen raken op, de 
effecten van klimaatverandering zijn steeds beter zichtbaar, en het gat tussen arm en rijk 
wordt eerder groter dan kleiner. Thema’s zoals sociale inclusie, biodiversiteit en duurzame 
economische groei zijn belangrijker dan ooit.  
 
De Verenigde Naties heeft daarom 17 doelen opgesteld, de zogenoemde Sustainable 
Development Goals (SDGs), die een handvat bieden voor landen om zich actief te kunnen 
inzetten op duurzame ontwikkeling. Alle 193 lidstaten hebben deze doelen aanvaard, dus ook 
Nederland. Dit biedt een uitdaging voor lokale overheden, omdat zij op lokaal niveau ook 
moeten bijdragen aan deze mondiale doelen. 
 
De gemeente Smallingerland wil zich als Gemeente4GlobalGoals actief inzetten op de SDGs. 
Er is daarom onderzoek gedaan naar hoe de mondiale doelen vertaald kunnen worden naar 
de lokale realiteit van de gemeente en hoe de SDGs vervolgens geïmplementeerd zouden 
kunnen worden.  
 
Onderzoek binnen de gemeente heeft aangetoond dat drie SDGs het beste aansluiten bij de 
kern van Smallingerland: SDG 3 (gezondheid & welzijn), SDG 10 (sociale inclusie) en SDG 13 
(klimaatactie). Deze drie SDGs vormen de basis voor een langetermijnvisie voor de 
gemeentelijke regio. 
 
De SDGs zijn verweven met elkaar – inzet op de ene SDG kan andere SDGs zowel positief als 
negatief beïnvloeden. De kern-SDGs als langetermijnvisie en de kennis over hun relaties met 
de andere SDGs resulteren in een afwegingskader voor de gemeentelijke organisatie. Keuzes 
die worden gemaakt kunnen afgewogen worden op basis van de bijdrage die het levert aan 
het behalen van de langetermijnvisie.  
 
Huidige transities binnen de gemeentelijke organisatie bieden een goed klimaat voor het 
implementeren van de SDGs. Zo is de organisatie momenteel bezig met het opstellen van een 
concernplan. Onderdeel van dit plan is een missie voor de gemeente. Om inhoud te geven 
aan deze missie kunnen de drie kern-SDGs gebruikt worden, samen met het bijbehorende 
afwegingskader. Op deze manier vormt de missie een langetermijnvisie voor de inwoners van 
de gemeente.   
 
Dit is een haalbare en goede eerste stap richting implementatie van de SDGs binnen de 
gemeentelijke organisatie. Om verdere implementatie mogelijk te maken is actief leiderschap 
en sturing op basis van het afwegingskader noodzakelijk. Echter, wanneer hieraan voldaan 
wordt kan het gebruik van de SDGs helpen bij het ontwikkelen van geïntegreerd beleid en is 
het op de lange termijn kostenbesparend. Daarnaast draagt de gemeente zo niet alleen zorg 
voor de burgers van nu, maar ook voor de inwoners van de toekomst.  
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INTRODUCTIE 
ACHTERGROND 

In 2015 ondertekenden 197 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) de Agenda 2030 voor 
Duurzame Ontwikkeling. Een onderdeel van deze agenda zijn de 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs): 17 doelen die als basis fungeren voor een duurzame toekomst [1].   
 
Werken voor een duurzamere toekomst is van essentieel belang. Ons huidige gebruik van 
fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen over de hele wereld zorgt ervoor dat 
de aarde uitgeput raakt. Er wordt gezegd dat we ons momenteel bevinden in het Antropoceen 
– een nieuw voorgesteld geologisch tijdperk. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door de effecten 
van de mensheid op het Aardse klimaat en de atmosfeer. Hoewel deze term (nog) niet de 
officiële aanduiding is van het tijdperk waarin wij ons nu bevinden, toont de populariteit die 
deze term heeft gekregen wel aan hoe drastisch de veranderingen in de wereld zijn door 
menselijk toedoen, en hoezeer dit speelt binnen zowel de wetenschappelijk wereld als de 
politieke [2]–[6].   
 
Daarnaast is er ook nog steeds te veel sprake van ongelijkheid tussen mensen. Uiteindelijk 
hangt een duurzamere toekomst niet alleen af van onze mogelijkheden om het klimaat aan 
te pakken, het hangt er ook van af of wij slagen in het ontwikkelen van een gelijkere toekomst, 
waarin iedereen mee kan komen met de ontwikkelingen. Dit is ook noodzakelijk om 
wereldwijde problemen aan te pakken. Wanneer alleen rijkere landen het zich kunnen 
veroorloven om bijvoorbeeld andere (schonere) vormen van energie te gebruiken zullen we 
nog steeds op mondiaal niveau last ondervinden van de vervuiling uit andere delen van de 
wereld [1], [7].  

 
Er zijn drie pijlers die aan de basis staan van duurzame 
ontwikkeling staan: Economie, ecologie en maatschappij. 
Wanneer alle drie worden meegenomen kunnen we spreken 
van duurzame oplossingen voor een toekomstbestendige 
maatschappij. Figuur  toont deze drie pijlers en het resultaat 
wanneer twee of drie van de pijlers elkaar overlappen [8]. 
 
De 17 SDGs zijn gebaseerd op bovenstaand principe voor 
duurzame ontwikkeling, en de doelen sluiten aan bij één van 
de drie pilaren. Met name de relaties tussen de doelen 
zorgen voor de overlap tussen de domeinen. Ook SDG 17 
(partnerschap voor de doelen) is cruciaal om die overlap te 
bewerkstelligen (zie figuur 2) [8]–[10]. 

FIGUUR 1: DE DRIE PIJLERS VAN 
DUURZAME ONTWIKKELING [8]. 
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De 17 SDGs worden ondersteunt door in 
totaal 169 subdoelen (zie appendix 1). 
Ze bieden een raamwerk om beleid 
richting te geven en te ondersteunen bij 
de transitie naar duurzame ontwikkeling 
[11], [12].  
 
Nederland is een van de lidstaten die de 
Agenda 2030 heeft ondertekend, en zij 
dient zich de komende jaren dus in te 
zetten om de doelen te behalen. Dit 
geeft echter ook een uitdaging aan 
lokale overheden. Om de SDGs op lokaal 
niveau in te vullen moeten zij aansluiten 
bij de behoeften en wensen van dat 
lokale niveau. De mondiale SDGs dienen 
vertaald te worden naar de lokale realiteit [13], [14].  
 
Veel van de thema’s die aangehaald worden door de SDGs hebben al raakvlakken met de 
opgaven waar gemeenten aan werken, zoals de omgevingsvisie, de energietransitie of 
armoedebestrijding. Veel van de verschillende SDGs sluiten dus al nauw aan bij bestaand 
beleid van lokale overheden [14].  
 
Daarnaast kunnen de SDGs door lokale overheden op verschillende manieren 
geïmplementeerd worden. Sommige gemeenten hebben de SDGs opgenomen in hun 
coalitieakkoord, zoals de gemeente Oss en Delft. Dit helpt onder andere om de samenhang 
tussen de verschillende thema’s inzichtelijk te maken en te laten zien hoe inspanningen voor 
sociale, economische en ecologische duurzaamheid verweven zijn [15], [16].  
 
De gemeente Smallingerland heeft de ambitie om de SDGs te implementeren. De gemeente 
hecht waarde aan integrale beleidsvorming om zo de beleidsafstemming tussen betrokken 
afdelingen te verbeteren, en alle verschillende aspecten van een thema te betrekken. Dit is 
te zien in bijvoorbeeld het integrale gezondheidsbeleid of de duurzaamheidsvisie. Daarnaast 
is de gemeente bezig met het implementeren van een omgevingsvisie welke ook een meer 
integrale aanpak biedt voor beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De SDGs lijken 
een mooie tool om deze integratie nog breder te trekken en alle verschillende velden (sociaal, 
economie en omgeving) samen te pakken. Ze kunnen een kader vormen om de integrale 
beleidsvisie verder te optimaliseren, en bieden inzicht in de samenhang tussen verschillende 
projecten [9], [14], [17].  
 
Dit adviesrapport zal een inzicht bieden in hoe de gemeente Smallingerland de SDGs het beste 
kan benutten, en of ze inderdaad de beste tool zijn om integraal beleid te ontwikkelen. 
Daarnaast biedt het inzicht in de verwevenheid van de SDGs met elkaar, en wordt gekeken 
hoe dit gebruikt kan worden als afwegingskader om de SDGs zo te benutten om keuzes binnen 
de organisatie te optimaliseren. De hoofdvraag van deze stage luidt dan ook: 
 

FIGUUR 2: DE SDGS GEKOPPELD AAN DE DRIE PIJLERS VAN 
DUURZAME ONTWIKKELING [10]. 
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Hoe kunnen de SDGs vertaald worden naar de lokale realiteit van de gemeente 
Smallingerland en op welke manier zouden de SDGs het beste geïmplementeerd kunnen 
worden? 
 
DE STAGE 

Het doel van deze stage is om te onderzoeken hoe de SDGs het beste geïmplementeerd 
zouden kunnen worden binnen de gemeente, en hoe zij vertaald kunnen worden naar de 
lokale realiteit. Het resultaat dient een advies te zijn waarin concreet is gemaakt welke 
stappen de gemeente kan ondernemen, en zijn de SDGs vertaald naar lokaal niveau om tot 
prioriteitsdoelen te komen.  
 
Omdat er veel verschillende manieren zijn waarop de SDGs geïmplementeerd kunnen worden 
wordt gekeken naar de implementatie bij andere gemeenten, zowel binnen Nederland als 
over de grens. Daarnaast is het belangrijk om te achterhalen hoe de organisatie werkt, en 
welke problemen er op lokaal niveau zijn om zo een optimale keuze te maken betreffende 
strategie voor implementatie. Tot slot, om de SDGs te kunnen gebruiken als afwegingskader, 
wordt er ook literatuuronderzoek gedaan naar de onderliggende relaties tussen de SDGs.  
 
Daarnaast wordt onderzocht of er draagvlak is voor het implementeren van de SDGs, en zo 
ja, op welke manier. Hiervoor wordt gekeken wat de potentie is van de SDGs bij huidige 
projecten en transities. Dit zal mede bepalen wat de haalbaarheid is van mogelijke 
implementatie van de SDGs.   
 
De stage is uitgevoerd als onderdeel van de MSc opleiding Biology met de Science+ Business 
& Policy track in de periode van januari – juli 2019, onder begeleiding van Jorien Zevenberg 
(SBP-begeleider), Anke de Vries (werkvloerbegeleider) en Gertjan van Dijk (bèta-begeleider).  
 
AANPAK 

Allereerst gaan we in de rest van deel I (Introductie & Achtergrond) kijken naar de opbouw 
van de gemeente Smallingerland, waarna we nog dieper in op het belang van de SDGs en 
duurzame ontwikkeling en worden de modellen geïntroduceerd welke later gebruikt zullen 
worden.  
 
In deel II (De SDGs & Smallingerland) kunnen we vervolgens kijken hoe de SDGs aansluiten bij 
de lokale realiteit van Smallingerland. Met behulp van een contextanalyse worden de 
prestaties van zowel Nederland als Smallingerland op de SDGs geanalyseerd. Hier zal ook de 
eerste prioritering plaatsvinden, door te bepalen op welke SDGs de gemeente zich het beste 
kan focussen. Tot slot worden huidige beleidsstukken gekoppeld aan de SDGs om te zien wat 
er nu al gebeurt op de geprioriteerde SDGs.  
 
Na deze analyse kunnen we in deel III (Verwevenheid van de SDGs) kijken naar de 
verwevenheid van de SDGs – wat voor effect heeft actie op de ene SDG op de andere SDGs. 
Hierin ligt de focus op de kern-SDGs welke uit de contextanalyse naar voren zijn gekomen, en 
wat de verwevenheid is specifiek voor de lokale realiteit van de gemeente Smallingerland.  
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Alle verkregen informatie leidt uiteindelijk tot een implementatieplan en advies (deel IV: 
Implementatie & Advies). Hierin zal worden ingegaan op de beste manier voor Smallingerland 
om de SDGs te implementeren en bij welke projecten de SDGs al zijn aangehaakt. Nadat is 
toegelicht hoe de SDGs als afwegingskader gebruikt kunnen worden eindigen we met een 
discussie en het eindadvies.  
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DE GEMEENTE SMALLINGERLAND 
De gemeente Smallingerland is een 
gemeente in de provincie Friesland 
(zie figuur 3). Om een beeld te 
krijgen van het soort gemeente 
waar dit advies voor wordt 
ontworpen kijken we allereerst 
naar de samenstelling van de 
inwoners van de gemeente 
Smallingerland [18]. 
 
INDELING VAN DE GEMEENTE 

De gemeente kent 55.939 
inwoners, verdeeld over een gebied 
van 126,18 km2. Het grootste deel 
(45.168 inwoners) van de bevolking 
woont in de enige grote plaats van 
de gemeente; Drachten (zie figuur 
4) [19].   
 
 
GROENE EN GRIJZE DRUK 

Wanneer we het hebben over 
groene en grijze druk wordt 
gekeken naar de verhouding tussen 
zogenoemde ‘productieven’ 
(mensen die werken) en niet-
werkenden. Groene druk duidt de 
verhouding van 0- tot 20-jarigen 
ten opzichte van deze 
‘productieven’ en grijze druk duidt 
het aantal 65-plussers ten opzichte 
van ‘productieven’ aan [19].  
 
Binnen de gemeente 
Smallingerland is de groene druk al 
enkele jaren stabiel, maar de grijze 
druk neemt nog steeds gestaag toe 
(zie figuur 5). Er is dus sprake van 
vergrijzing binnen de gemeente [19].  

FIGUUR 3: KAART DIE DE LIGGING VAN DE GEMEENTE 
SMALLINGERLAND TOONT T.O.V. DE PROVINCIE FRIESLAND EN 
NEDERLAND [18].  

FIGUUR 4: AANTAL INWONERS VAN DE GEMEENTE 
SMALLINGERLAND PER KM2 IN 2010 [19].  

FIGUUR 5: VERLOOP VAN GROENE EN GRIJZE DRUK BINNEN DE 
GEMEENTE SMALLINGERLAND SINDS 1900 [19]. 
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SOCIAALECONOMISCHE STATUS 

De sociaaleconomische status 
(SES) gaat over de positie van 
inwoners op de 
maatschappelijke ladder. 
Afhankelijk van indicatoren 
zoals opleidingsniveau, 
beroepsstatus en hoogte van 
het inkomen staan mensen 
hoger of lager op die 
maatschappelijke ladder. Het 
hebben van een lagere of 
hogere SES heeft ook invloed 
op andere factoren in iemands 
leven, zoals bijvoorbeeld 
gezondheid.  
 
De gemeente heeft een grote 
groep inwoners die onder de 
lage SES categorie vallen. In 
vergelijking met het 
gemiddelde van Nederland 
kent de gemeente 
Smallingerland een relatief 
groot percentage huishoudens 

met een inkomen rond het sociale minimum (zie figuur 6) [20].   
 
Dergelijke informatie is belangrijk voor het maken van de vertaalslag van de mondiale doelen 
naar de lokale realiteit. Door inzicht in de samenstelling van de bevolking binnen de gemeente 
wordt duidelijk welke problemen zich op lokaal niveau voordoen en welke thema’s belangrijk 
zijn voor Smallingerland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUUR 6: DE SOCIAALECONOMISCHE STATUS VAN DE GEMEENTE 
SMALLINGERLAND T.O.V. FRIESLAND EN NEDERLAND. DE GEBRUIKTE 
INDICATOREN ZIJN OPLEIDINGSNIVEAU, ARBEIDSMARKTPOSITIE EN HET 
INKOMEN. DE CIJFERS STAAN T.O.V. EEN NULLIJN WELKE HET 
NEDERLANDS GEMIDDELDE OVER DE PERIODE 1998-2010 IS [20].  
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HET BELANG VAN DUURZAME 
ONTWIKKELING 
Onze wereld staat aan de vooravond van een mondiale transitie, die noodzakelijk is om te 
kunnen omgaan met de uitdagingen die er liggen. De fossiele brandstoffen raken op, de 
effecten van klimaatverandering zijn steeds beter zichtbaar, en het gat tussen arm en rijk 
wordt eerder groter dan kleiner. Thema’s zoals sociale inclusie, biodiversiteit en duurzame 
economische groei zijn belangrijker dan ooit [7].  
 
Kortom, we dienen duurzamer om te gaan met onze wereld. Duurzaamheid is echter een 
breed begrip. Waar de een voornamelijk denkt aan groene energie, is het voor een ander 
kleding die in degelijke werkomstandigheden is gemaakt. Dat het inmiddels zo’n 
‘containerbegrip’ is geworden is vaak een valkuil. Hoe wordt het begrip ‘duurzaamheid’ 
beschouwt in dit rapport? En waarom is duurzame ontwikkeling zo belangrijk [21]?  
 
We beginnen de effecten van klimaatverandering steeds meer te ervaren. Het aantal 
natuurrampen is de laatste decennia snel gestegen (zie figuur 7), en hittegolven zijn ook een 
steeds meer voorkomend fenomeen. De temperaturen worden op veel plekken extremer 
(figuur 8). De energiesector is verantwoordelijk voor bijna 60% van de totale wereldwijde 
uitstoot van broeikasgassen, en daarmee een van de grootste bijdragers aan 
klimaatverandering [22]–[25].  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nederland zal (zeker op de lange termijn) beïnvloed worden door deze wereldwijde 
klimaatverandering. Enerzijds merken we zelf ook al extremer weer en in de toekomst kunnen 
we alleen nog maar meer hittegolven en zwaardere neerslag verwachten. Door de 
globalisering zijn we daarnaast afhankelijk van andere landen die nog extremer weer ervaren 
door klimaatverandering. Rampspoed op andere plekken kan dan afstralen op Nederland. 
Figuur 9 geeft een overzicht van factoren die beïnvloed worden door klimaatveranderingen 
en zo effect kunnen hebben op Nederland in de komende decennia [25].  

FIGUUR 8: AANTAL WAARGENOMEN NATUURLIJKE 
RAMPEN SINDS 1900 [23]. 

FIGUUR 7: WARMTEKAART VAN DE AARDE. [25]. 
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FIGUUR 9:OVERZICHT VAN FACTOREN DIE BEINVLOED WORDEN DOOR KLIMAATVERANDERING EN WELKE EEN 

EFFECT KUNNEN HEBBEN OP NEDERLAND [25]. 

 
Maar ook de sociale ongelijkheid groeit, zowel tussen landen als tussen genders. Afgelopen 
jaar bezaten 26 mensen evenveel geld als de 3.8 miljard mensen die bij de armste helft van 
de wereldbevolking horen. Daarnaast bezitten mannen 50% meer van de rijkdom van de 
wereld dan vrouwen, en beheren mannen meer dan 86% van de bedrijven wereldwijd [26].   
De ongelijkheid groeit en de effecten van klimaatveranderingen worden steeds duidelijker. 
Wanneer we niet nu streven naar een duurzamere vorm van ontwikkeling zijn de effecten van 
dergelijke processen niet te overzien. Om onze wereld leefbaar, houdbaar en rechtvaardig te 

houden moeten we ervoor zorgen dat onze omgang met de 
planeet en elkaar toekomstbestendig is. Uiteindelijk draait 
het bij duurzaamheid om “het uithoudingsvermogen van 
systemen en processen”. Wanneer ons gebruik van de planeet 
duurzaam is, kunnen aardse systemen stand blijven houden 
[7], [21], [27].  
 
De afbeelding uit figuur 10 werd al geïntroduceerd in de 
introductie. Het toont aan welke pijlers we moeten werken 
om een daadwerkelijke duurzame ontwikkeling tot stand te 
brengen: De ecologische pijler, de economische pijler en de 
sociale pijler. Werken aan deze pijlers houdt in werken aan 
alle bovengenoemde problemen (en meer) [8].  
 

Thema’s die van belang zijn in een dergelijke transitie naar een duurzamere vorm van 
ontwikkeling zijn van belang op zowel internationaal als lokaal niveau (en alle niveaus daar 
tussen in). Wanneer ingezoomd wordt op onderwerpen die binnen deze thema’s relevant zijn, 
zoals de energietransitie, de omgevingsvisie of het verkleinen van sociaaleconomische 
verschillen, dan zien we hier een uitdaging voor lokale overheden. Gemeenten werken op 

FIGUUR 10: DE DRIE PIJLERS VAN 
DUURZAME ONTWIKKELING [8]. 
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dagelijkse basis al aan deze onderwerpen, en zouden er ook naar moeten streven om mee te 
werken aan de mondiale transitie naar duurzamere oplossingen [16].  
 
We moeten toewerken naar het teweeg brengen 
van meerwaarde-creatie. Hierbij draait het niet 
meer enkel om monetaire winst, maar zijn de 
sociale en ecologische winst van gelijke waarde. 
Dit verbetert niet enkel een moreel aspect, maar 
vergroot ook de algehele winst, met name op de 
lange termijn. Economische groei is een middel om 
welvaart te verbeteren, maar wanneer het geen 
groene en inclusieve groei is kan het de welvaart 
juist tegenwerken, omdat, bijvoorbeeld, de 
leefomstandigheden achteruit gaan [28], [29].  
 
Dit inzicht begint een steeds grotere rol aan te 
nemen binnen de bestuurlijke en de 
bedrijfswereld. De wint valt te behalen tussen de 
‘environmental ceiling’ (milieu-plafond) en de 
‘social foundation’ (sociale fundering) (zie figuur 
11) Hierin schuilt ook het idee dat het (met name Westerse) lineaire denken gedateerd is, en 
we ons steeds meer bewust moeten worden van het feit dat onze aarde een gesloten circulair 
systeem is. Meerwaarde-creatie begint zelfs in veel businessmodellen erkent en toegepast te 
worden [28], [29].  
 
Deze ideeën zijn van belang om te begrijpen waarom een geïntegreerd raamwerk voor 
duurzame ontwikkeling belangrijk is voor het milieu evenals voor de samenleving, en hoe 
focus op alle drie de pilaren (economisch, ecologisch en sociaal) niet hoeft af te doen op de 
winstmogelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUUR 11: DE ‘DONUT-ECONOMIE’, WAARBIJ 
UITGEGAAN WORDT VAN EEN SOCIALE 
FUNDERING EN EEN MILIEU-PLAFOND [27]. 
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EEN RAAMWERK VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELING 
Bij het streven naar een duurzamere vorm van ontwikkeling is meerwaarde creatie van belang. 
Doordat de SDGs op alle drie de pijlers van duurzame ontwikkeling zitten kunnen zij een 
gedegen raamwerk vormen om die meerwaarde te creëren. Ze bieden een mogelijke tool 
voor regeringen en lokale overheden om duurzame ontwikkeling te integreren en 
implementeren met het huidige beleid [30]. 
 
Een belangrijk aspect van de SDGs wat hen een geschikte tool maakt is de verwevenheid van 
de SDGs, oftewel het effect wat resultaat op het ene doel kan hebben op de andere doelen. 
Bij veel van de thema’s die aangehaald worden kan er namelijk sprake zijn van een uitdijend 
effect. Wanneer je bijvoorbeeld armoede bestrijdt (SDG 1) creëer je ook de mogelijkheid voor 
arme mensen om meer en beter eten te kunnen aanschaffen (SDG 2). Het is ook belangrijk 
om hierbij stil te staan, om zo mogelijke trade-offs te identificeren. Een vergrootte koopkracht 
om voedsel aan te schaffen zorgt namelijk ook voor een vergrootte druk op de landbouw en 
de hoeveelheid beschikbare grond daarvoor. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor 
bijvoorbeeld SDG 15 (leven op het land) [30].    
 
Door deze verwevenheid in beschouwing te nemen kunnen de SDGs helpen bij het behalen 
van een algehele winst op de lange termijn en op alle fronten. Deze winst opbrengst is echter 
alleen te behalen wanneer er een gedegen onderzochte fundering ten grondslag ligt aan de 
SDGs en hun verwevenheid. Het is daarom belangrijk om de wetenschappelijk basis van de 
SDGs te ontrafelen. Dit geeft niet alleen een beter begrip van de SDGs, maar kan ook relevante 
opties voor SDG-implementatie identificeren, door de inzichten die het biedt betreffende de 
relaties tussen de SDGs evenals mogelijke best-practices [2], [30].  
 
De verwevenheid van de SDGs wordt onder andere in één van de subdoelen erkend (subdoel 
17.4) door te stellen dat beleidscoherentie versterkt dient te worden om de SDGs te kunnen 
behalen. Dit subdoel is gebaseerd op het gegeven dat overheden veelal opgesplitst worden 
in afzonderlijke afdelingen. De ene afdeling houdt zich bezig met het sociaal domein, terwijl 
een andere afdeling zich focust op economische zaken. Deels door deze silo-aanpak is het 
voor overheden vaak onduidelijk welke interacties er zijn en is er weinig overzicht over hoe 
beleid binnen de ene afdeling vooruitgang binnen een andere afdeling helpt of juist 
tegenwerkt [6], [17], [31].  
 
Om coherent beleid te vormen welke afdelingsgrenzen overschrijdt, of strategieën te 
ontwikkelen binnen een overheidsorganisatie is er een mechanisme nodig om de interacties 
systematisch in kaart te brengen en deze te kunnen linken aan de lokale realiteit. Dit biedt 
inzicht in welke samenwerkingen tussen afdelingen gevormd moeten worden en welke 
collega’s betrokken moeten zijn bij besluitvorming [9].  
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HET MODEL VAN NILSSON 

De SDGs hebben de potentie een dergelijk mechanisme te zijn. Om de SDGs dusdanig te 
kunnen gebruiken voor geïntegreerd beleid en besluitvorming, is het noodzakelijk om die 
verwevenheid van de SDGs te onderzoeken op lokaal niveau: welke synergiën vinden er plaats, 
evenals welke trade-offs?  
 
Zoals zojuist aangegeven kunnen de interacties tussen de SDGs dus twee kanten opgaan. Er 
kan sprake zijn van een negatieve interactie (trade-off), waarbij vooruitgang op het ene doel 
de mogelijkheid tot het behalen van een ander doel verminderd. Wanneer er sprake is van 
een positieve interactie (synergie) bevordert vooruitgang op het ene doel de mogelijkheid om 
een ander doel te behalen. Binnen deze twee richtingen zitten gradaties, en het model van 
Nilsson biedt de mogelijkheid om deze gradaties weer te geven [9].  
 
Wanneer er sprake is van een positieve relatie tussen twee SDGs kan dit benut worden bij het 
opstellen van beleid, wat resulteert in onder andere kostenbesparing, en een vergrootte 
impact. Een voorbeeld van het benutten van positieve interacties wordt onder andere 
gegeven door McCollum et al (2011). Zij toonden aan dat wanneer je gelijktijdig werkt aan 
energievoorzieningszekerheid, luchtvervuiling en klimaatverandering binnen de 
energiesector, je alle drie de doelen kunt behalen. De kosten hiervoor liggen slechts een klein 
beetje hoger dan wanneer je alleen focust op klimaatverandering, maar de winst voor het 
milieu is sterk vermeerderd [32].  
 
Het is net zo essentieel om kennis te hebben over de positieve interacties als over de 
negatieve interacties. Het identificeren van mogelijke trade-offs creëert de mogelijkheid om 
te mitigeren. Energie installaties zoals zonneparken hebben bijvoorbeeld land nodig, maar dit 
ruimtegebruik wordt dan afgenomen van de mogelijkheid om er voedsel op te produceren, 
of voor de natuur en de ecosysteemdiensten die zij levert. Door stil te staan bij zulke effecten 
kan slimmer nagedacht worden over de indeling van ruimte, om ervoor te zorgen dat een 
zonnepark zo min mogelijk conflicten veroorzaakt met andere doelen [17]. 
 
Nilsson et al (2016) hebben een raamwerk opgesteld om die verbanden tussen de SDGs te 
kunnen scoren, en te achterhalen waar de negatieve en positieve interacties plaatsvinden. 
Dit model dient de empirische basis van interacties in kaart te brengen om zo besluitvorming 
betreffende prioritering te ondersteunen. Dit score-model zal de basis zijn voor het 
onderzoek naar de verwevenheid van de SDGs in dit rapport. Het model stelt een 
zevenpuntige schaal voor, met een score die loopt van -3 tot +3. Een overzicht van de scores 
en de bijbehorende betekenis is te zien in tabel 1. In deel III (Verwevenheid van de SDGs) 
wordt bovenstaande tabel ingevuld voor de doelen die het meest relevant zijn voor de 
gemeente Smallingerland [9].  
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TABEL 1: INTERACTIETABEL MET OVERZICHT VAN DE MOGELIJKE SCORES VOLGENS HET MODEL VAN NILSSON 
(2016). 

Interactie label Betekenis 

+3    Onlosmakelijk verbonden Voortgang op het ene doel leidt automatisch tot 
voortgang op een ander doel. 

+2    Versterkend Voortgang op het ene doel maakt het makkelijk 
om voortgang op het andere doel te realiseren. 

+1    In staat stellend Voortgang op het ene doel creëert condities die 
voortgang op een ander doel in staat stelt. 

0      Consistent Er is geen significante relatie tussen twee doelen 
hun voortgang. 

-1     Beperkend Voortgang op het ene doel beperkt de opties om 
voortgang te realiseren voor een ander doel.  

-2     Tegenwerkend Voortgang op het ene doel maakt het moeilijker 
om voortgang op een ander doel te realiseren.  

-3      Annulerend Voortgang op het ene doel leidt automatisch tot 
een negatieve impact op een ander doel.  

 

VERTALEN VAN DE SDGS NAAR DE LOKALE REALITEIT 

Voor het bepalen van de scores voor een regio is het belangrijk om te bedenken dat landen 
en regio’s elk hun eigen geografische, demografische, sociale, institutionele en politieke 
klimaat hebben. Het is daarom belangrijk om deze variabelen mee te nemen in het bepalen 
van een lokale implementatie van de mondiale doelen en dus in de score van interactie tussen 
SDGs. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat veel van de interacties tussen SDGs context-
afhankelijk zijn, en dat voornamelijk factoren zoals geografische context, mogelijke 
hulpmiddelen, en het soort overheid bepalen welke kant een relatie opgaat, en of het gaat 
om trade-offs of synergiën [31], [33].  
 
Wanneer bovenstaand model voor het scoren van de relaties tussen de SDGs gebruikt wordt, 
dient dus te worden uitgegaan van de lokale betekenis van een SDG. Hoewel algemene kennis 
over de interacties tussen de mondiale SDGs een basis vormt, is de sterkte van een interactie 
afhankelijk van de lokale context, en de keuzes die door de gemeente worden gemaakt.  
 
De SDGs hebben de potentie om als raamwerk gebruikt te worden. De juiste inzet en 
aansturing op bepaalde SDGs bevordert zo alle drie de vormen van winst (economisch, 
ecologisch en maatschappelijk) en creëert een meerwaarde ten opzichte van de klassieke 
enkelwaardige winst.  
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KANSEN VOOR BELEIDSINTEGRATIE 
HET BELEIDSRAAM 

Er is momenteel sprake van een ‘beleidsraam’ binnen de gemeente betreffende integrale 
beleidsvorming, doordat er drie stromen samenkomen: de oplossingsstroom, de politieke 
stroom en de probleemstroom (zie figuur 12) [34].  
 
 

 
FIGUUR 12: HET STROMENMODEL VAN KINGDON, WAARBIJ DE SAMENKOMST VAN DE OPLOSSINGEN-, 
POLITIEKE EN PROBLEEMSTROOM LEIDEN TOT EEN BELEIDSRAAM (‘WINDOW OF OPPORUTINITY’) [33]. 

 
Op basis van verscheidene gesprekken en overleggen is duidelijk geworden dat meerdere 
afdelingen binnen de gemeente op dit moment hetzelfde probleem ervaren, namelijk het 
gemis van meer verbinding en samenhang tussen verschillende afdelingen. Daarnaast wordt 
integrale beleidsvorming en het maken van de juiste beslissingen nu meer noodzakelijk, 
doordat er bezuinigingen aankomen. Het is daarom van belang om een afwegingskader te 
hebben op basis waarvan keuzes met betrekking tot de bezuinigingen kunnen worden 
gemaakt.  
 
Het huidige college is daarnaast ook op zoek naar een meer integrale samenwerking binnen 
de gemeente. Veel thema’s zijn nou eenmaal portefeuille-overschrijdend en de aanpak zou 
dat dus ook moeten zijn. Ook de raad wil zich committeren aan duurzame ontwikkeling en 
heeft de SDGs opgenomen in het raadsprogramma 2018-2022 [35].   
 
Tot slot wordt er al veel gewerkt aan integraal beleid, maar mist er nog een overkoepelend 
mechanisme. Tot nu toe is er nog geen integratie die alle beleidsthema’s samenvoegt. Zo is 
er bijvoorbeeld momenteel een proces gaande waar de omgevingsvisie uit zal rollen, maar 
ook bij deze integrale visie van de omgeving vallen er thema’s van onder andere het sociaal 
domein en economische zaken buiten. 
 
De SDGs hebben de potentie om een overkoepelend mechanisme te zijn, waar andere visies 
meer specifiek voor een specifiek domein onder kunnen vallen als een soort kapstok. Ook de 
relaties tussen de SDGs bieden inzicht in welke strategie of keuze het meest kosteneffectief 
is. 
 
Doordat de SDGs gebruikt worden door meerdere gemeenten binnen Nederland, de 
Nederlandse overheid, en internationale overheden evenals buitenlandse gemeenten bieden 
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ze daarnaast dus ook de mogelijkheid om gebruik te maken van andermans oplossingen. Zo 
is er een jaarlijkse monitor die de stand van Nederland op de SDGs scoort, zijn er meerdere 
gemeenten (ook in de nabijheid van Smallingerland) die zich willen inzetten voor de SDGs en 
werken veel bedrijven als met strategieën die de SDGs hebben geïmplementeerd. Eerder 
werd ook al de toename van (wetenschappelijke) initiatieven omtrent implementatie van en 
onderzoek naar de SDGs genoemd [2], [15], [36].  
 
WAAROM DE SDGS ALS BELEIDSMODEL 

De SDGs zijn echter natuurlijk niet de enige manier om een oplossing te bieden voor de 
integraliteitswens van de gemeente. Er zijn ook mogelijkheden om tot meer integrale 
beleidsvorming te komen zonder gebruik te maken van de SDGs. Er is echter vanuit de 
gemeente een sterke voorkeur voor het gebruik maken van de SDGs. Daarnaast schuilen er 
voordelen in het gebruik van de SDGs die ze tot een logische keuze maken. Er is echter ook 
kritiek op het gebruik van de SDGs, welke hier ook besproken zal worden.  
 
VAN MILLENIUMGEMEENTE NAAR GEMEENTE4GLOBALGOALS 

De gemeente Smallingerland was voorheen een Millennium-gemeente, wat inhield dat zij zich 
inzette voor de Millennium Goals (de voorganger van de SDGs). Nu deze term verouderd is 
heeft de VNG een vervangende campagne voor gemeenten die zich nu willen inzetten voor 
de SDGs: De Gemeente4GlobalGoals. De VNG wil gemeenten dan ook stimuleren zich 
hiervoor in te zetten, en helpen hierbij waar nodig. Zo hebben zij onder andere een nationaal 
beleidsmodel ontwikkelt welke door meerdere gemeenten gebruikt wordt, evenals door de 
nationale overheid [16], [37], [38]. 
 
Dit is een belangrijk voordeel van de SDGs. Doordat de SDGs door veel (lokale) overheden 
gebruikt worden, kan gebruik worden gemaakt van dit netwerk. Gemeenten kunnen leren 
van elkaars processen, en de VNG ondersteunt deze processen. Door het brede draagvlak van 
de SDGs is er veel ruimte voor samenwerking, en worden de SDGs ook snel gekoppeld aan 
andere nationale ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de omgevingsvisie. Zo heeft de VNG 
momenteel een praktijkproef opgesteld om te onderzoeken hoe de SDGs gebruikt kunnen 
worden als afwegingskader voor de omgevingsvisie. Uit deze praktijkproef rolt uiteindelijk 
een opgestelde afwegingskader waar gemeenten gebruik van kunnen maken bij het 
ontwikkelen van hun eigen omgevingsvisie [38], [39].  
 
BREDER DAN DE OVERHEID 

Verder betekent dit ook dat andere organisaties buiten de overheid zich bezighouden met de 
SDGs. Zo zijn er organisaties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die zich 
bezighouden met het monitoren van de stand van zaken betreffende de SDGs in Nederland. 
Ook worden er allianties gevormd tussen bedrijven en (lokale) overheden en ontstaan er 
initiatieven zoals de SDG Charter, SDG Gateway en SDG Netwurk Fryslân, die 
belanghebbenden ondersteunen in het implementeren en behalen van de SDGs [40]–[43].  
 
De SDGs zijn daarnaast ook van belang voor bedrijven. Vele bedrijven implementeren de SDGs 
momenteel in hun strategie, om zo ook meerwaarde creatie teweeg te brengen. Een 
kritiekpunt hiervan is echter dat het ook tot green washing kan leiden. Een bedrijf zoals Shell 
draagt zeker positief bij aan enkele van de SDGs (wat op deze manier naar buiten gebracht 
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kan worden), hoewel het duidelijk is dat ze ook een negatief effect hebben op enkele van de 
andere SDGs (welke vaak buiten beschouwing worden gelaten) [36], [44], [45].  
 
Toch biedt het feit dat bedrijven de SDGs meer en meer implementeren in onder andere hun 
strategie ook mogelijkheden voor de gemeente Smallingerland. Binnen de gemeente zit het 
innovatiecluster, en de SDGs bieden een aanpak voor nog meer samenwerking tussen de 
gemeente en dat innovatiecluster (en andere bedrijven binnen de gemeente). De gemeente 
Rheden probeert zich bijvoorbeeld ook op deze manier te verbinden aan bedrijven binnen die 
regio, en gaat samen met de bedrijven werken aan de meerwaarde creatie voor de regio [46].  
 
MONDIALE SAMENWERKING EN INPUT 

Deze samenwerking blijft niet enkel bij het nationale niveau, maar is een mondiaal netwerk 
van alle lidstaten en organisaties die zich samen inzetten voor een duurzame ontwikkeling 
met behulp van de SDGs. Het behalen van de SDGs vraagt ook om zo’n nauwe samenwerking 
tussen de verschillende actoren betrokken bij implementatie van de SDGs [3], [4]. 
 
En niet alleen andere overheden of bedrijven zijn van belang hierbij. Ook de academische 
wereld is nodig om de SDGs te kunnen benutten. Wetenschappers en beleidsambtenaren zijn 
beiden afzonderlijk niet in staat om de 2030 Agenda te realiseren. Wetenschap, politiek, 
economie en de maatschappij dienen allemaal een gezamenlijk begrip te hebben van de 
kwesties die er liggen, en wat hun rol is voor oplossingen [12].  
 
Wanneer overheden het raamwerk van de SDGs willen benutten is er een nauwe 
samenwerking nodig met onderzoekers, voornamelijk voor een wetenschappelijke 
onderbouwing van de relaties tussen SDGs, en de beste oplossingen om die relaties te 
benutten en de doelen te behalen. Door de mondiale inzet op de doelen is er het voordeel 
dat er over de hele wereld initiatieven worden opgezet om die verbinding te creëren en 
bewijs te verzamelen voor mogelijke best-practices. Een voorbeeld van zo’n initiatief is het 
mondiale onderzoeksinitiatief ‘Future Earth’. Hierin worden wetenschappers uit 
verschillende onderzoeksgebieden met elkaar in verbinding gebracht om samen onderzoek 
te doen, in samenwerking met beleidsmakers en andere stakeholders [12], [47].  
 
Uiteindelijk zijn de SDGs een dusdanig breed-gedragen mechanisme voor duurzame 
ontwikkeling, dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn voor kennisvergaring, 
praktijkervaring en samenwerking. Door gebruik te maken van een mondiaal raamwerk kan 
er meegelift worden met de initiatieven die wereldwijd ontkiemen.  
 
 
KRITIEK OP DE SDGS 

Hoewel er veel voordelen lijken te zitten aan de SDGs, is er ook kritiek op de duurzame 
ontwikkelingsdoelen. Zo zijn de SDGs het resultaat van een politiek proces waarbij wordt 
onderhandeld en compromissen worden gesloten [2]. 
 
Dit betekent onder andere dat de doelen en ook subdoelen niet altijd specifiek genoeg zijn, 
omdat ze toepasbaar moeten zijn voor alle lidstaten van de VN die allen een eigen 
geografische, politieke en maatschappelijke context hebben. Doordat deze specificiteit bij 
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bepaalde (sub-)doelen mist wordt 
implementatie bemoeilijkt. Een 
analyse door het International 
Council for Science (ICSU) heeft 
geconcludeerd dat slechts 29% 
van de subdoelen goed 
ontwikkeld zijn qua doelstelling 
en onderbouwing. 54% zou 
specifieker moeten zijn, en 17% 
van de subdoelen vergen nog veel 
werk eer zij goed genoeg 
gespecificeerd zijn (zie figuur 13) 
[2].  
 
Deze kritiek kan deels worden opgelost door de SDGs niet één op één over te nemen, maar 
eerst de vertaalslag te maken naar het juiste socio-economische palet van de regio. Hierdoor 
worden de SDGs specifieker (voor de regio) en wordt toegespitst op uitdagingen die relevant 
zijn voor de regio [2], [16], [30].  
 

 

 

 

 

 

FIGUUR 13: PERCENTAGE GOED ONTWIKKELDE DOELEN, DOELEN DIE 
NOG SIGNIFICANT WERK NODIG ZIJN EN WELKE NOG 
GESPECIFICEERD DIENEN TE WORDEN [2].  
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CONTEXTANALYSE 
Een belangrijke eerste stap in het proces om de SDGs te koppelen aan het eigen gemeentelijke 
beleid is te toetsen hoe de gemeente momenteel scoort op de SDGs. De volgende 
contextanalyse is bedoeld om inzicht te krijgen in het profiel van de gemeente Smallingerland, 
evenals de huidige stand van zaken betreffende de SDGs. Uiteindelijk dient deze analyse te 
helpen met het prioriteren van de SDGs, omdat het inzichtelijk maakt welke doelen relevanter 
zijn voor datgene wat er speelt binnen de gemeente. We zullen eerst kijken naar de stand van 
de SDGs op nationaal niveau, om vervolgens in te zoomen op de gemeente Smallingerland 
[48].   
 
SDGS IN NEDERLAND 

Nederland probeert zich actief in te zetten voor de SDGs met behulp van een nationale SDG-
coördinator binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en organisaties zoals de SDG 
charter en campagnes van de VNG. Daarnaast onderzoeken meerdere instituties en 
organisaties de stand van de SDGs op verschillende niveaus. Voor een analyse van de score 
van Nederland is gekeken naar de resultaten van vier organisaties [49]–[53]: 

§ SDG Index 
§ Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD) 
§ Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) 
§ Telos 

Tabel 2 is een overzicht van de scores volgens de vier organisaties. Zoals te zien zijn de 
resultaten nogal verschillend. Hoewel Nederland bijvoorbeeld goed scoort op SDG 1 volgens 
OECD en de SDG Index, wordt hier juist slecht op gepresteerd volgens het CBS [49]–[52].  
 
Deze tegenstrijdige resultaten zijn enerzijds te verklaren doordat het CBS heeft gekeken naar 
de ontwikkeling op een SDG, in plaats van enkel de huidige score (‘momentopname’). Het CBS 
geeft de goede score aan SDGs waar momenteel een positieve ontwikkeling te zien is. 
Hierdoor kan het dus zijn dat het CBS een goede score geeft aan SDG 12, omdat de 
ontwikkeling hier momenteel erg positief is. De SDG Index geeft SDG 12 echter een slechte 
score, omdat (wellicht ondanks de positieve ontwikkeling) de huidige prestatie nog steeds 
ondermaats is. Daarnaast kunnen de variërende scores ook worden verklaard door het 
wisselend gebruik van indicatoren om de prestaties te scoren [49]–[52].  
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TABEL 2: SCORE VAN NEDERLAND OP DE SDGS VOLGENS DE OECD, DE SDG INDEX, HET CBS EN TELOS [43]–
[46] . 

 Goede prestatie Slechte prestatie 
OECD 

 

 
SDG Index 

 

 
CBS 

 

 

Telos 
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SDGS IN SMALLINGERLAND 

Telos heeft niet alleen Nederland als geheel gescoord, maar ook haar afzonderlijke 
gemeenten en provincies. De score van Smallingerland (uit een totaal van 100) is te zien in 
figuur 14. In het overzicht is te zien dat Smallingerland het beste scoort op SDG 6 (schoon 
drinkwater en waterkwaliteit) en het slechts op SDG 8 (economische groei en fatsoenlijk 
werk). In dit overzicht staan slechts 16 van de 17 SDGs. SDG 14 (leven in het water) is buiten 
beschouwing gelaten, omdat dit bijna volledig gaat over zeeën en oceanen, en dus voor de 
lokale overheid minder tot niet van belang is [51], [54].  
 

 
FIGUUR 14: OVERZICHT VAN DE SCORE VAN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND PER SDG (SCORE UIT EEN 

TOTAAL VAN 100) [48]. 

Vervolgens kunnen we de score van Smallingerland naast die van Nederland leggen. Voor 
Nederland wordt de score van Telos gebruikt.  
 

 
FIGUUR 15: OVERZICHT VAN DE SCORE VAN NEDERLAND (GRIJZE BALK) EN DE SCORE VAN SMALLINGERLAND 

(STIPPEN). RODE STIP = VEEL LAGER DAN NEDERLANDSE REFERENTIE, ORANJE STIP = LAGER DAN REFERENTIE, 
GEEL = NABIJ DE REFERENTIE, GROEN = HOGER DAN REFERENTIE [48].  
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Over het algemeen scoort Smallingerland beter dan het Nederlandse gemiddelde – op 13 van 
de 16 gebruikte SDGs scoren ze ongeveer hetzelfde of zelfs hoger dan de referentie. SDGs 
waar ze slechter op scoren zijn SDG 8 (economische groei en fatsoenlijk werk), SDG 15 
(bescherming van land en bodem) en SDG 17 (samenwerkingsverbanden).  
 
INDICATOREN 

Zoals al duidelijk werd bij de verschillende onderzoeken naar de prestatie van Nederland op 
de SDGs, bepalen de gebruikte indicatoren de score op een SDG, en andere indicatoren 
kunnen een compleet ander beeld opleveren.  
 
Dit werd duidelijk voor het beeld van Nederland, omdat meerdere instanties en onderzoeken 
met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit kan echter niet voor de gemeente Smallingerland, 
omdat slechts één organisatie op gemeentelijk niveau heeft gekeken naar de prestaties van 
een gemeente per SDG. Het is daarom belangrijk om de Telos-scores niet als absoluut te 
beschouwen, en ze slechts te gebruiken om richting te geven. Wanneer we de SDG-scores 
gebruiken om prioriteiten te bepalen wordt dus ook altijd gekeken naar de verhouding van 
de score van Smallingerland tot die van Nederland, en niet op zichzelf staand [51], [54].  
 
Daarnaast zijn bij het onderzoek van Telos enkel indicatoren gebruikt welke relevant zijn voor 
Nederlandse gemeenten. Uit de lijst van 241 indicatoren van de VN die horen bij alle 
subdoelen van de SDGs is dus slechts een selectie gebruikt voor de monitor van Telos. 
Hierdoor zijn er echter SDGs waar maar 2 indicatoren de score bepalen. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij SDG 5 (gendergelijkheid). De enige twee gebruikte indicatoren om de score te 
bepalen is het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden en het persoonlijk inkomen van 
vrouwen ten opzichte van het gemiddelde [51], [54].  
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SDG PRIORITERING 
De contextanalyse geeft een basis voor de prioritering van de SDGs. Hoewel alle doelen 
logischerwijs belangrijk zijn voor het creëren van een duurzame toekomst kunnen er wel 
doelen zijn die relevanter zijn voor de gemeente Smallingerland. Inzetten op alle zeventien 
SDGs is een te grote opgave en daarom is een dergelijke prioritering belangrijk. Een focus op 
de SDGs waar je het juist erg goed op doet kan helpen om als voorbeeldfunctie te fungeren. 
Een focus op SDGs waar je het juist niet zo goed op doet zorgt ervoor dat je hierin kunt 
verbeteren.  
 
Om deze focusdoelen te achterhalen wordt gekeken naar enkele aspecten, namelijk wat het 
DNA van de gemeente is, waar zij de meeste impact kan hebben, en op welke doelen 
noodzakelijk dient te worden ingezet (doordat hier nu bijvoorbeeld slecht op gepresteerd 
wordt). Voor deze prioritering is deels gebruik gemaakt van een methode van de VNG. Deze 
methode wordt door meerdere Nederlandse gemeenten toegepast, zoals de gemeente Den 
Haag, om te onderzoeken hoe de SDGs aansluiten bij de gemeente [48], [55].  
 
Uiteindelijk zal de uitkomst van deze prioritering een aantal kern-SDGs zijn. Deze kern-SDGs 
zullen leidend zijn voor het vervolgproces waaruit zal blijken hoe de gemeente de SDGs het 
beste kan implementeren om ze optimaal te benutten.  
 
DNA VAN SMALLINGERLAND 

Het blijkt lastig te zijn om het DNA van de gemeente te achterhalen. Hoewel er op papier een 
visie bestaat wordt hier niet op gestuurd, waardoor deze visie niet lijkt te zijn doorgesijpeld 
binnen de organisatie. Daarnaast wordt de gemeente in verschillende documenten 
verschillend geprofileerd. Er lijkt dus nog geen sprake te zijn van een vast DNA [56].  
 
Dat deze kern er niet is wordt ervaren als een gemis. Er is daarom voor gekozen om te 
onderzoeken of we met behulp van deze analyse en de SDGs tot een kern, of DNA, van de 
gemeente kunnen komen. Er wordt gekeken naar terugkerende thema’s binnen de 
beleidsonderwerpen en het collegeprogramma om kern-SDGs te bepalen die aansluiten bij 
de gemeente.   
 
Naar aanleiding van het huidige collegeprogramma zijn er vier hoofdthema’s te 
onderscheiden waar het college op wil inzetten [57].  

§ Leefomgeving 
§ Sociaal Domein 
§ Economie 
§ Duurzaamheid & Energietransitie 

Deze thema’s zullen gekoppeld worden aan afdelingen binnen de organisatie, en 
onderwerpen waar beleid op wordt gemaakt om zo tot een DNA te komen die geschikt is 
voor de lange termijn, en zich dus niet enkel door de politieke agenda’s van periodes van 
vier jaar laat leiden. Voor nu vormen zij echter een mooie start, omdat ze aansluiten bij de 
drie domeinen van duurzame ontwikkeling. Figuur 16 toont deze thema’s, gekoppeld aan de 
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verschillende beleidsonderwerpen, evenals de sub-thema’s op beleidsniveau. Mondiaal 
beleid is toegevoegd als thema, doordat dit het internationale aspect van de SDGs 
weergeeft. Daarnaast kwam de ambitie voor Smallingerlands deelname aan de VNG-

campagne ‘Gemeente4GlobalGoals ook vanuit dit domein, omdat hier destijds ook de 
Millenniumdoelen aan gekoppeld waren [37], [57]. 
 
DE MEESTE IMPACT 

Volgens de VNG kan een gemeente de meeste impact hebben op de thema’s waar zij nu al 
haar focus op leg, oftewel de kern van de gemeente. Omdat Smallingerland nu nog geen echte 
kern heeft waar op gestuurd wordt kunnen we deze nu niet gebruiken om de SDGs te bepalen 
waar de gemeente de meeste impact op kan hebben [48], [56]. 
 
Een andere manier om te ontdekken waar de gemeente de meeste impact kan hebben is 
kijken naar op welke SDGs Smallingerland beter scoort dan Nederland. Dit zijn doelen waarop 
zij eventueel een voorbeeldfunctie kan zijn. Figuur 17 toont om welke doelen het hier gaat, 
We zullen naar deze SDGs verwijzen als ‘impact-SDGs’. [48], [54].  
 

FIGUUR 16: OVERZICHT VAN DE 5 HOOFDTHEMA’S VAN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND (BLAUWE CIRKELS 
ZIJN DE THEMA’S UIT HET COLLEGEPROGRAMMA EN ORANJE CIRKEL IS HET EXTRA DOMEIN VANUIT WAAR DE 

AMBITIE VAN DE SDGS VOORTKWAM). DE ZWARTE KADERS ZIJN DE SUBTHEMA’S OP BELEIDSNIVEAU PER 
HOOFDTHEMA. DE RODE KADERS ZIJN DE SUB-THEMA’S VANUIT HET COLLEGEPROGRAMMA [51]. 
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FIGUUR 17: DE ZEVEN SDGS WAAR DE GEMEENTE SMALLINGERLAND POTENTIEEL DE MEESTE IMPACT OP KAN 
HEBBEN.  

NOODZAKELIJKE SDGS 

Daarnaast kan gekeken worden welke doelen noodzakelijk zijn, oftewel waar Smallingerland 
slechter op presteert dan Nederland. Deze worden weergegeven in figuur 18. Dit zijn de 
noodzakelijke SDGs, omdat de gemeente op deze doelen blijkbaar achterloopt ten opzichte 
van het Nederlands gemiddelde en zich dus actief moet inzetten om de score op deze doelen 
te verbeteren. We zullen naar deze SDGs verwijzen als ‘noodzakelijke SDGs’ [48], [54].    
 

 
 

FIGUUR 18: NOODZAKELIJKE SDGS VOOR DE GEMEENTE SMALLINGERLAND 

 

RELEVANTE SDGS VOOR SMALLINGERLAND 

Als we kijken naar de overlap tussen thema’s uit het collegeprogramma en de 
beleidsprogramma’s, de impact-SDGs en noodzakelijke SDGs vallen de volgende zaken op.  
 
Allereerst worden alle drie de noodzakelijke SDGs aangeraakt in de thema’s van het 
collegeprogramma: de economie (SDG 8), de leefomgeving (onderdeel van SDG 15) en het 
mondiale beleid (niet uit het collegeprogramma, maar wel een gekozen thema binnen de 
gemeente) evenals de samenwerkingen met bedrijven binnen economie (SDG 17). Daarnaast 
wordt slechts 1 impact-SDG aangeraakt in de thema’s (SDG 13: klimaatactie).  
 
Op SDG 4 (kwaliteitsonderwijs) en SDG 6 (schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen) 
scoort Smallingerland beter dan Nederland gemiddeld, maar dit zijn thema’s waarop vanuit 
de gemeente weinig directe invloed uitgeoefend kan worden. Deze thema’s zullen daarom 
vanaf nu niet mee in beschouwing worden genomen [14].  
 
Op SDG 2 en 12 wordt ingezet binnen het thema ‘duurzaamheid’, namelijk via de sub-thema’s 
‘voeding & gezondheid’ en ‘afval en grondstoffen’. Echter vatten deze sub-thema’s het 
domein duurzaamheid niet volledig samen en wanneer we zouden kiezen voor deze SDGs als 
belangrijkste bij dat domein zou dit geen recht doen aan de overige onderwerpen die worden 
aangekaart. In dit geval is daarom gekozen voor twee andere SDGs die de kern van dit domein 
beter samenvatten, namelijk SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen) en SDG 7 
(duurzame energie) [58].  
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Ook voor het sociaal domein is een SDG gekozen welke niet in de contextanalyse naar voren 
kwam, om dezelfde redenen als voor het domein duurzaamheid. Hoewel het sociaal domein 
zich namelijk bezig houdt met enkele van de impact-SDGs omvatten deze niet de kern van het 
domein. Uiteindelijk is er daarom voor gekozen om SDG 1 (eind aan armoede) als 
belangrijkste SDG voor dit domein te kiezen. 
 
Tabel 3 vat bovenstaande resultaten samen en toont de hoofd-SDGs per thema. Via de sub-
thema’s binnen de verschillende domeinen wordt er alsnog gewerkt aan de impact-SDGs 2 
en 12 die nu niet in de tabel staan en kunnen deze alsnog benut worden en als voorbeeld 
worden gebruikt.  
 
TABEL 3: SDGS GEKOPPELD AAN DE VERSCHILLENDE THEMA’S. 

Thema Meeste impact SDGs Noodzakelijk Overig 
Leefomgeving  

 

 

Sociaal Domein   

 
Economie  

 

 

Duurzaamheid en 
energietransities 

  

 
Mondiaal beleid  

 

 

 
Zo zijn er uiteindelijk nog wel enkele impact-SDGs die nog geen plaats hebben gekregen, maar 
wel belangrijke focuspunten kunnen zijn voor de gemeente: SDG 3 (gezondheid en welzijn), 
SDG 10 (sociale inclusie) en SDG 13 (klimaatactie. Dit zijn thema’s die worden genoemd als 
belangrijke aspecten in het collegeprogramma, onder sub-thema’s zoals ‘verkleinen 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen’. Daarnaast passen ze bij bepaalde onderwerpen 
waar de gemeente al mee bezig is (zoals preventie voorliggend veld, gezondheidsbeleid en 
initiatieven zoals schone energie beschikbaar maken voor inwoners met een smalle beurs), 
en past ze bij de context van de regio. De gemeente Smallingerland kent namelijk onder 
andere een groot aantal lage-SES bewoners, en heeft een groot ziekenhuis (Nij Smellinghe) 
[57], [58]. 
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Ook sluiten deze drie onderwerpen aan bij de uitkomst van het eerdere onderzoek voor een 
integrale toekomstvisie voor de gemeente. Ze lijken dus terugkerende thema’s te zijn die een 
belangrijk onderdeel zijn van de kern van de gemeente [56].   
 
SDG 3, SDG 10 en SDG 13 zijn veelal een resultaat van actie op een ander doel (bijvoorbeeld 
een groenere omgeving resulteert in gezondere inwoners) of die een voorwaarde zijn voor 
duurzame ontwikkeling (zorgen dat burgers met een smallere beurs ook toegang krijgen tot 
schonere energie). Vanuit dit perspectief zijn dit dus goede kernthema’s, omdat er via andere 
SDGs winst op valt te behalen. Deze SDGs zijn een belangrijk aspect voor een 
toekomstbestendige bevolking, en zullen daarom voor nu in de kern komen. Vanaf nu zullen 
we naar deze SDGs refereren als ‘kern-SDGs’ [30], [48].  
 
 

   
 

FIGUUR 19: DE KERN-SDGS VOOR DE GEMEENTE SMALLINGERLAND. 
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BELEIDSPROGRAMMA’S EN DE SDGS 
Nu helder is wat de kern-SDGs zijn en de SDGs die bij de thema’s horen, kan gekeken worden 
hoe het huidige beleid aansluit bij die SDGs. Hiervoor is een sessie georganiseerd waarin 
collega’s van de verschillende domeinen konden kennismaken met de SDGs en hun eigen 
beleidsplannen en projecten konden koppelen aan de SDGs. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in appendix 2.  
 
De beleidsplannen die aansluiten bij de kern-SDGs en de SDGs die bij de thema’s horen zijn 
dus gekoppeld aan de SDGs. Een overzicht hiervan is weergegeven in figuur 20. Hoewel dit 
overzicht absoluut nog niet uitputtend is heeft het wel een eerste overzicht van de 
verhoudingen van beleid tot de SDGs, en dus ook tot elkaar.  
 
 

 
FIGUUR 20: OVERZICHT VAN DE BELEIDSPLANNEN HORENDE BIJ DE KERN-SDGS EN DE SDGS DIE BIJ DE 

THEMA’S HOREN. 

 
Wanneer beleidsprogramma’s gekoppeld worden aan SDGs wordt er inzicht gecreëerd in de 
verhoudingen van beleidsprogramma’s tot elkaar. Dit helpt de ontwikkeling van een integraal 
gedachtegoed, doordat je ook verbindingen ziet met programma’s van buiten een eigen 
afdeling.  
 
De SDGs zijn bruikbaar om een eenheid van taal te creëren onder verschillende afdelingen. 
Een dergelijke eenheid van taal is de eerste stap naar een meer integrale aanpak binnen de 
organisatie. Daarnaast zorgt een DNA van de organisatie voor een gezamenlijke blik in 
dezelfde richting wanneer dit DNA vertaald is in een langtermijnvisie. Het is daarom van 
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belang het DNA, in dit geval de drie 
kern-SDGs (SDG 3, 10 en 13) te 
vertalen naar een dergelijke 
langetermijnvisie die aangeeft waar 
de gemeente wil staan in de 
toekomst.  
 
Zo kun je een kapstok creëren zoals 
afgebeeld in figuur 21, waarbij er 
boven alle verschillende afdelingen 
een gezamenlijke langtermijnvisie 
hangt, gebaseerd op de kern-SDGs. 
Daaronder hangen de verschillende 
domeinen, met elk hun eigen 
programma’s en sub-thema’s. Die 
laatsten zouden vervolgens wel 

domein-overschrijdend moeten zijn om zo tot optimale en integrale oplossingen te komen. 
 
Bovenstaande zou een werkende implementatiestrategie kunnen zijn voor de gemeente. 
Zoals eerder aangegeven is er momenteel sprake van weinig integraliteit tussen afdelingen 
en wordt dit beschouwd als een gemis. Daarnaast draagt het hebben van een 
langetermijnvisie waar op gestuurd wordt ook bij aan een gezamenlijk doel, maar deze visie 
ligt er momenteel nog niet. De gevonden kern-SDGs kunnen dit gat opvullen en sluiten nauw 
aan bij datgeen waar de gemeente zegt voor te willen staan [35], [57], [58].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUUR 21: KAPSTOK VAN DE SDGS 
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VERWEVENHEID VAN DE SDGS 
Een kernonderdeel van duurzame ontwikkeling is dat het een holistische aanpak vereist die 
de economische, sociale, en ecologische dimensies integreert. Het raamwerk van de SDGs 
verbindt deze drie dimensies met elkaar en laat zien waar de relaties tussen de verschillende 
doelen en subdoelen liggen. Een dergelijk raamwerk is nodig om de SDGs als afwegingskader 
te kunnen gebruiken [9], [30]. 
 
Wat volgt is een uiteenzetting van respectievelijk de relaties tussen SDG 3 (gezondheid & 
welzijn) en de overige SDGs, SDG 10 (sociale inclusie) en de overige SDGs en SDG 13 (actie 
tegen klimaatverandering) en de overige SDGs. Bij alle scores is stil gestaan bij de lokale 
realiteit van Smallingerland en wat de effecten van de ene SDG op de andere zouden zijn in 
die context. Wat volgt is dus niet alleen een overzicht van de verwevenheid van de SDGs, 
maar ook al een vertaalslag van de SDGs naar de lokale realiteit van de gemeente 
Smallingerland. Om de relaties te scoren wordt, zoals eerder genoemd, het model van Nilsson 
(2016) gebruikt. Tabel 4 toont nogmaals de scores met bijbehorende toelichting [9], [30].  
 
 
TABEL 4: INTERACTIETABEL MET OVERZICHT VAN DE MOGELIJKE SCORES VOLGENS HET MODEL VAN NILSSON 
(2016). 

Interactie label Betekenis 

+3    Onlosmakelijk verbonden Voortgang op het ene doel leidt automatisch tot 
voortgang op een ander doel. 

+2    Versterkend Voortgang op het ene doel maakt het makkelijk 
om voortgang op het andere doel te realiseren. 

+1    In staat stellend Voortgang op het ene doel creëert condities die 
voortgang op een ander doel in staat stelt. 

0      Consistent Er is geen significante relatie tussen twee doelen 
hun voortgang. 

-1     Beperkend Voortgang op het ene doel beperkt de opties om 
voortgang te realiseren voor een ander doel.  

-2     Tegenwerkend Voortgang op het ene doel maakt het moeilijker 
om voortgang op een ander doel te realiseren.  

-3      Annulerend Voortgang op het ene doel leidt automatisch tot 
een negatieve impact op een ander doel.  
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SDG 3: GEZONDHEID EN WELZIJN 

Er zitten duidelijke relaties tussen SDG 3 en de overige SDGs. Uiteindelijk is ‘gezondheid & 
welzijn’ aan de ene kant een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, waarbij een slechte 
staat van gezondheid en welzijn de kans op duurzame ontwikkeling verkleint. Anderzijds is 
het een uitkomst, waarbij vooruitgang op andere SDGs uiteindelijk positief bijdragen aan SDG 
3 [31], [59].  
 
De verbanden tussen SDG 3 en de overige SDGs zijn gescoord aan de hand van het model van 
Nilsson et al. (2016). Deze scores zijn te vinden in figuur 22. Appendix 3 toont een uitgewerkt 
overzicht van de relatie van SDG 3 tot de andere SDGs [9].  
 

 
FIGUUR 22: INTERACTIE SCORE VAN SDG 3 MET DE OVERIGE SDGS. 

Hoewel er uit het onderzoek weinig negatieve trade-offs komen, betekent dit niet dat dit 
altijd het geval is. Bij meerdere SDGs zijn de keuzes die gemaakt worden van belang, en hier 
moet dus rekening mee worden gehouden wanneer een SDG gescoord wordt – het dient altijd 
te gaan om duurzame oplossingen [13]. 
 
Figuur 23 toont een schematische weergave van de verbanden tussen SDG 3 en de overige 
(voor Smallingerland relevante) SDGs. Sommige doelen dragen sterker bij aan een goede 
gezondheid en welzijn, zoals bijvoorbeeld SDG 1, SDG 8, SDG 10, SDG 11 en SDG 15. Een 
natuurlijk omgeving met meer groen heeft bijvoorbeeld veel positieve effecten op de 
gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Ook armoedebestrijding heeft een positieve bijdrage, 
doordat mensen minder stress ervaren wanneer er minder schulden zijn, of meer inkomen te 
besteden hebben aan gezondheidszorg en betere voeding. Wanneer er op deze doelen 
ingezet wordt zal dit op de korte en/ of lange termijn bijdragen aan de gezondheid en het 
welzijn van de inwoners van de gemeente [10], [30], [59]–[63].  
 
Er valt te zien in figuur 23 dat er onder andere veel invloed uitgeoefend kan worden op de 
gezondheid door in te zetten op de leefomgeving. Hier zit een wisselwerking aan relaties 
welke ervoor zorgen dat inzet op het ene doel veel effect kan hebben op SDG 3.  
 
Het effect dat gezondheid kan hebben op andere SDGs wordt vaak veroorzaakt doordat een 
slechte gezondheid voor verminderde participatie kan zorgen in bijvoorbeeld het onderwijs 
of op het werk. Onderzoek van het RIVM heeft bijvoorbeeld aangetoond dat 80% van de 
mensen die een goede gezondheid ervaren werkt, ten opzichte van ongeveer de helft van 
mensen die een minder goede gezondheid ervaren [61].  
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Sommige relaties die zijn behandeld worden minder (snel) zichtbaar wanneer de bevolking 
bijvoorbeeld al een hoog inkomen heeft, of goed geschoold is. Bij lage SES-bevolkingsgroepen 
valt dus sneller en meer winst te behalen omtrent de gezondheid. Door het grote percentage 
lage SES-bevolking binnen de gemeente Smallingerland zal inzet op SDGs zoals SDG 1 en SDG 
8 veel effect kunnen hebben [19], [20], [33], [63].  
 
 
 
 

 
FIGUUR 23: EEN OVERZICHT VAN DE RELATIE VAN SDG 3 TOT DE OVERIGE (VOOR DE GEMEENTE 

SMALLINGERLAND RELEVANTE SDGS). DE DUNNE LIJN TOONT DE RELATIE +1, DE MIDDELDIKKE LIJN +2 EN DE 
DIKSTE LIJN +3. EEN RODE LIJN BETEKENT EEN NEGATIEVE RELATIE. EEN BLAUWE LIJN ZIJN THEMA’S BINNEN 
HET SOCIAAL DOMEIN, EEN GROENE LIJN THEMA’S BINNEN DE FYSIEKE LEEFOMGEVNG EN EEN ZWARTE LIJN 

BINNEN ECONOMISCHE ZAKEN EN ONTWIKKELING.  
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SDG 10: SOCIALE INCLUSIE 

Ook voor de relaties tussen SDG 10 en de overige SDGs zijn de verbanden gescoord aan de 
hand van het model van Nilsson et al. (2016). Deze scores zijn te vinden in figuur 24.  
 

 
FIGUUR 24: INTERACTIE SCORE VAN SDG 10 MET DE OVERIGE SDGS. 

Sociale inclusie lijkt meer een voorwaarde te zijn voor duurzame ontwikkeling dan een 
uitkomst. Het motto van de SDGs is “leave no one behind”, en dit zou ook een toetsing moeten 
zijn bij iedere vorm van inzet voor andere SDGs – hoe kun je ervoor zorgen dat er met een 
beleidsplan of project niemand wordt achtergelaten. Hierbij is het belangrijk om niet enkel 
naar het gemiddelde te kijken van een bevolkingsgroep, maar juist ook naar de onderste laag 
van die groep welke vaak vergeten wordt en wanneer met het gemiddelde gewerkt wordt 
alsnog buiten beschouwing wordt gelaten. Dit vergroot veelal de ongelijkheid doordat het de 
verschillen tussen alle mensen buiten het gemiddelde vergroot [30].    
 
Veel van de andere SDGs kunnen een sterk effect hebben op het versterken van sociale 
inclusie, maar dit komt voornamelijk omdat er bij veel van die SDGs de mogelijkheid is om de 
juiste keuze te maken die de sociale ongelijkheid moet verkleinen. Een voorbeeld hiervan is 
dat wanneer er een plan wordt opgesteld voor de regio die het gebruik van zonne-energie 
moet stimuleren je ook stil dient te staan bij hoe dit plan geïmplementeerd kan worden bij 
mensen met een smalle beurs. Een ander voorbeeld is bij het groenbeleid van de regio niet 
alleen groen implementeren bij wijken die zelf het initiatief nemen of het geld er voor hebben, 
maar ook bij andere wijken meer groen implementeren. Dit zou moeten helpen in het 
verkleinen van verschillen tussen wijken [30], [33], [58], [64].  
 
Zoals eerder genoemd kent de gemeente Smallingerland een grote groep inwoners met een 
lage sociaaleconomische status (SES). Deze groep mensen heeft over het algemeen een 
slechtere gezondheid en verminderde algehele vitaliteit dan mensen met een hoge SES. Dit 
komt veelal door meerdere factoren, zoals stress (door bijvoorbeeld schulden), maar ook 
doordat gezond voedsel vaak duurder is, en er dus gekozen wordt voor goedkopere opties 
met meestal meer toegevoegd zout en suiker. Daarnaast heeft onderzoek gevonden dat 
mensen met een lage SES veelal een sociale ondergeschiktheid ervaren, wat ook negatieve 
effecten heeft op de gezondheid. Om de andere kern-SDG (SDG 3) te behalen is het dus ook 
belangrijk om de sociaaleconomische verschillen binnen de gemeente te verkleinen [33], [63], 
[65].  
 
Een logische relatie ligt tussen sociale ongelijkheid en economische groei, en er wordt dan 
ook beargumenteerd dat economische groei een centrale rol dient te spelen in de aanpak van 
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sociale ongelijkheid. Wanneer gekeken wordt naar de lange termijn is duurzame economische 
groei noodzakelijk om in andere sociale behoeften te voorzien. Echter, in een welvarend land 
zoals Nederland dient deze economische groei niet meer als eerste te worden verzadigd 
voordat er stil kan worden gestaan bij de andere thema’s. Hoewel er ook in Nederland nog 
financiële ongelijkheid bestaat, en er gezinnen zijn die nauwelijks tot niet rondkomen iedere 
maand, is het over het algemeen het effectiefst om op andere zaken in te zetten die burgers 
kan helpen om van een lage SES positie naar een middel SES posities te komen. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld onderwijs [33], [65]–[67].  
 
In figuur 25 zijn de scores vertaald naar een schematisch overzicht. Het meeste resultaat lijkt 
te kunnen worden behaald door actieve inzet op het sociaal domein. Echter is het uiteindelijk 
het belangrijkst om te realiseren dat sociale ongelijkheid vooral een brede aanpak nodig heeft, 
waarbij verschillende dimensies worden meegenomen en het principe van “leave no one 
behind” doorsijpelt bij beleid binnen alle domeinen.  
 
 

 
FIGUUR 25: EEN OVERZICHT VAN DE RELATIE VAN SDG 10 TOT DE OVERIGE (VOOR DE GEMEENTE 

SMALLINGERLAND RELEVANTE SDGS). DE DUNNE LIJN TOONT DE RELATIE +1, DE MIDDELDIKKE LIJN +2 EN DE 
DIKSTE LIJN +3. EEN RODE LIJN BETEKENT EEN NEGATIEVE RELATIE. EEN BLAUWE LIJN ZIJN THEMA’S BINNEN 
HET SOCIAAL DOMEIN, EEN GROENE LIJN THEMA’S BINNEN DE FYSIEKE LEEFOMGEVNG EN EEN ZWARTE LIJN 

BINNEN ECONOMISCHE ZAKEN EN ONTWIKKELING.  
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SDG 13: KLIMAATACTIE 

Ook tussen SDG 13 (actie tegen klimaatverandering) en de overige SDGs zitten relaties, 
hoewel deze over het algemeen lastiger te scoren zijn. Hier zal straks verder op ingegaan 
worden. De scores van deze relaties zijn weergegeven in figuur 26.  
 

 
FIGUUR 26: INTERACTIE SCORE VAN SDG 13 MET DE OVERIGE SDGS. 

 
Ook in dit geval gaat het veelal om het soort keuzes die worden gemaakt wat ervoor zorgt of 
de effecten positief of negatief zijn. Een voorbeeld is de relatie tussen SDG 9 (industrie, 
innovatie & infrastructuur) en SDG 13. Afhankelijk van het soort industrie is het effect op actie 
tegen klimaatverandering positief of negatief. Maar ook bijvoorbeeld het effect van SDG8. Bij 
SDG 8 gaat het niet enkel over economische groei, maar specifiek over duurzame 
economische groei waarbij we wisselen naar een groenere en circulaire economie [7], [28], 
[30], [32], [53], [68].  
 
Recentelijk is er een groeiend aantal onderzoeken geweest die stelt dat klimaatverandering 
verschillende effecten heeft op verschillende groepen mensen. Zo worden volgens sommige 
onderzoeken vrouwen of andere minderheden veelal zwaarder getroffen. Vooral bij het 
verschil tussen mannen en vrouwen heeft dit echter te maken met een meer traditionelere 
rolverdeling. Een dergelijke rolverdeling is in Nederland, en ook Smallingerland, minder sterk 
aanwezig dan in de ontwikkelingslanden gebruikt voor het genoemde onderzoek, waardoor 
de relatie hier hoogstwaarschijnlijk minder sterk zal zijn [69]–[75].  
 
Zoals zojuist genoemd is het echter lastig om de mogelijke relaties tussen SDG 13 en de 
overige SDGs goed in beeld te krijgen. Veel van de effecten zijn langetermijneffecten, welke 
we nu in sommige gevallen nog niet hebben ervaart, en waar verschillende onderzoeken nog 
met wisselende conclusies over komen. Dit geldt voornamelijk voor de verbindingen tussen 
klimaatverandering en sociale of economische aspecten. Wat logischerwijs duidelijker naar 
voren komt is dat de SDGs met betrekking tot de biosfeer het meeste effect hebben op 
klimaatverandering. Hier is inmiddels ook de meeste eensgezindheid over, en hier liggen de 
meest directe effecten. Dit is ook terug te zien in het schematische overzicht van de scores 
zoals afgebeeld in figuur 27 [69], [70], [76].   
 
Daarnaast is klimaatverandering voor veel Nederlanders nog een fenomeen wat relatief ver 
van hen af staat, doordat de effecten hier minder extreem zijn dan in andere delen van de 
wereld. Hoewel het veranderende klimaat (zoals bijvoorbeeld meer hittegolven in de zomer) 
wel wordt erkend, leidt het in Nederland daardoor nog niet tot onder andere verhoogde 
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stress zoals het dat wel doet in andere delen van de wereld. De relatie tussen 
klimaatverandering en de mentale gezondheid is voor Nederland momenteel nog moeilijk tot 
niet in te schatten, hoewel er dus waarschijnlijk momenteel nog geen directe relatie zit [77], 
[78].   
 
Desondanks is het ook in Nederland belangrijk om actief in te zetten op actie tegen 
klimaatverandering. Niet alleen omdat we ook in Nederland wel degelijk de veranderingen in 
het weer en het klimaat merken, maar omdat klimaatverandering een wereldwijd probleem 
is waar we allemaal ons gezamenlijk voor moeten inzetten. Bij duurzame ontwikkeling gaat 
het niet alleen om het ‘hier en nu’, maar ook om het ‘later en elders’ [7], [25].  
 
 
 
 

 
FIGUUR 27: EEN OVERZICHT VAN DE RELATIE VAN SDG 13 TOT DE OVERIGE (VOOR DE GEMEENTE 

SMALLINGERLAND RELEVANTE SDGS). DE DUNNE LIJN TOONT DE RELATIE +1, DE MIDDELDIKKE LIJN +2 EN DE 
DIKSTE LIJN +3. EEN RODE LIJN BETEKENT EEN NEGATIEVE RELATIE. EEN BLAUWE LIJN ZIJN THEMA’S BINNEN 
HET SOCIAAL DOMEIN, EEN GROENE LIJN THEMA’S BINNEN DE FYSIEKE LEEFOMGEVNG EN EEN ZWARTE LIJN 

BINNEN ECONOMISCHE ZAKEN EN ONTWIKKELING.  
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CONCLUSIES 

De SDGs zijn sterk met elkaar verbonden en verbinden zo de drie pijlers van duurzame 
ontwikkeling met elkaar. Door deze relaties inzichtelijk te maken voor de drie hoofd-SDGs, 
kunnen ze gebruikt worden als afwegingskader voor het maken van keuzes of het zoeken van 
verbinding.  
 
Het is echter belangrijk om stil te staan bij het feit dat of relaties positief of negatief zijn veelal 
afhangt van het soort keuzes die worden gemaakt, voornamelijk bij SDG 10 en SDG 13. Hierbij 
is het van belang om bedachtzaam te zijn over de inhoudelijke betekenis van de SDGs. Bij alle 
SDGs draait het om duurzame ontwikkeling en dus om duurzame keuzes. Wanneer er een 
ernstig vervuilende fabriek zich vestigt binnen de regio dan is dit dus niet een bijdrage aan 
SDG 9 (industrie, innovatie & infrastructuur), omdat het hier niet gaat om duurzame industrie. 
Het idee hierachter is dat er zo dus op alle fronten wordt nagedacht over duurzame 
ontwikkeling, wat dit inhoudt en hoe we dit kunnen bereiken [7], [13].   
 
Uiteindelijk lijkt het erop dat het mogelijk is om voortgang te bereiken op de hoofd-SDGs 
zonder daar specifiek op in te zetten, maar door verstandige keuzes te maken op andere 
thema’s welke bijdragen aan de progressie op de kern-SDGs. Het is wel van belang om bij het 
maken van die keuzes stil te staan bij het ultieme doel (de kern-SDGs en de langetermijnvisie) 
welke je probeert te bereiken.   
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IMPLEMENTATIE VAN DE SDGS IN 
SMALLINGERLAND 
De SDGs kunnen op verscheidene manieren benut worden door lokale overheden. Enerzijds 
kan het huidige beleid of de thema’s uit het collegeprogramma gekoppeld worden aan de 
relevante SDGs, om zo aan te tonen waar een gemeente al mee bezig is. Dit is een vorm van 
minimale inzet, waarbij de koppeling met de SDGs wordt gemaakt ter verduidelijking, maar 
ze verder niet gebruikt worden om beleid meer te integreren of anderzijds te optimaliseren. 
Veel gemeenten die momenteel al een ‘Gemeente 4 Global Goals’ zijn hebben tot nu toe 
ingezet op deze variant, zoals de gemeente Leeuwarden en de gemeente Opsterland [15], 
[79].  
 
Een vorm van maximale inzet is de SDGs incorporeren in de strategie van de gemeente, de 
teams in te delen op basis van de SDGs, en de communicatie met externe partners te baseren 
op de SDGs. De gemeente Rheden loopt voorop in een dergelijke maximale inzet van de SDGs 
voor de lokale overheid [80].  
 
Door te kijken naar huidige ontwikkelingen binnen de gemeente kan bepaald worden op welk 
niveau de gemeente Smallingerland de SDGs het beste kan inzetten. Is dit een minimale of 
maximale inzet, of wellicht ergens tussenin?  
 
Belangrijk is het betrekken van de verschillen partijen die gemoeid zijn met een dergelijke 
implementatie. Onderstaande resultaten zijn dan ook een voortvloeisel uit overleggen en 
samenwerkingen met de betrokken partijen.  
 
 
SMALLINGERLAND IS #INBEWEGING 

De gemeente Smallingerland kent momenteel een transitiefase. Per 1 juli zullen de teams 
heringedeeld zijn, en de directie werkt aan een nieuw concernplan waarin de ambities voor 
de dienstverlening van de gemeente voor de komende vier jaar wordt vastgesteld. Het hele 
proces hiervoor valt onder de noemer ‘#InBeweging’ [81].  
 
Deze transitie biedt mogelijkheden voor de SDGs, maar ook beperkingen. Waar bij de 
gemeente Rheden bijvoorbeeld de teams zijn ingedeeld op basis van de SDGs, zal dat hier 
geen optie zijn doordat er juist recentelijk veel tijd en aandacht is geweest voor een nieuwe 
teamindeling [80], [82].  
 
Maar de transitie biedt, zoals gezegd, ook mogelijkheden. Doordat er sowieso veranderingen 
plaatsvinden, zouden deze direct gekoppeld kunnen worden aan de SDGs. Dat er momenteel 
gewerkt wordt aan een nieuw concernplan voor de gemeente geeft ook de optie om de SDGs 
te implementeren in een dergelijk plan. Figuur 28 toont een transitieproces volgens Laes et 
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al. (2014). Bij de start bevindt de 
situatie zich nog in de status quo 
van systeem A, maar in dit systeem 
beginnen kleine veranderingen 
plaats te vinden die ruimte maken 
voor een mogelijk nieuw systeem 
(systeem B). De gemeente heeft al 
veel voorwerk verricht (‘pre-
development’) en zit momenteel in 
de ‘take-off’-fase. Doordat de 
veranderingen nog bezig zijn hun 
plek in te nemen is dit een goed 
moment om iets zoals de SDGs te 
introduceren, omdat het kan 

meeliften met het momentum van de transitie van de gemeentelijke organisatie [83].  
 
Toch zit er ook een keerzijde aan. De huidige transitie is er een met een grote impact en de 
medewerkers van de organisatie krijgen al veel veranderingen voor de kiezen. Wanneer hier 
nog iets bij komt zoals de SDGs kan dit wellicht juist voor afkeer zorgen omdat dit het 
zoveelste nieuwe concept is in een al erg grote transitie.  
 
 
HET CONCERNPLAN 

Bij deze transitie horen enkele onderdelen. Allereerst wordt er een identiteit van de 
gemeentelijke organisatie bepaalt. Deze wordt vastgesteld in het concernplan 2018-2022. 
Hierin staat wat voor soort organisatie de gemeente Smallingerland wil zijn, en hoe zij haar 
dienstverlening wil zien. Onderdeel van dit concernplan is ook een missie, welke meer gaat 
over de visie voor de gemeentelijke regio – wat is de missie van de gemeente voor haar 
inwoners (zie figuur 30 op pagina 52) [84].  
 
Voor deze missie wil je een 
langtermijnvisie tot 2040 welke 
verdergaat dan collegeprogramma’s 
welke steeds slechts over vier jaar 
gaan (zie figuur 29). De 
langetermijnvisie zet in op thema’s 
welke meer dan vier jaar vragen om 
progressie te zien en waar dus over 
meerdere colleges heen naartoe 
gewerkt kan worden. Er is gekozen 
voor 2040, omdat deze datum ook al 
voor andere visies binnen de 
gemeente wordt gebruikt, zoals bij de 
‘routekaart Duurzaamheid’ [58]. 
 

FIGUUR 28: TRANSITIEPROCES VOLGENS LAES ET AL. (2014). 

FIGUUR 29: LANGETERMIJNVISIE VAN DE GEMEENTE DIENT 
OVER DE COLLEPROGRAMMA’S HEEN TE GAAN WELKE STEEDS 
SLECHTS OVER VIER JAAR GAAN. 
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In overleg met de directie die over het concernplan gaat is geconcludeerd dat de SDGs een 
passende invulling kunnen zijn voor de missie. Daarnaast sluiten de SDGs die van belang voor 
Smallingerland zijn goed aan bij de voorgestelde programma’s. Uiteindelijk heeft dit erin 
geresulteerd dat de bevindingen van dit onderzoek zijn toegevoegd aan het concernplan zoals 
afgebeeld in figuur 30.   
 
DE MISSIE VAN DE GEMEENTE 

Eerder werd al genoemd dat de kern-SDGs inhoud kunnen geven aan een langetermijnvisie, 
en de missie van het concernplan lijkt een goede plaats hiervoor te zijn. De missie biedt zo 
een inhoudelijke langetermijnvisie voor de gemeentelijke regio en haar inwoners.  
 
Een extern bureau heeft al in opdracht de missie voor het concernplan vorm gegeven, maar 
deze lijkt nog een concrete inhoudelijke opgave te missen. Daarom is er besloten de drie 
hoofd-SDGs aan de beschreven missie toe te voegen om zo de inhoudelijke opgaven te 
concretiseren. De volledige missie is te vinden in appendix 4. In kader 1 staat de kernmissie 
met de toevoeging van de SDGs. 
 
 

KADER 1: MISSIE SMALLINGERLAND 
Missie 
Onze belangrijkste opdracht: signalen uit de omgeving vertalen naar heldere 
ambities die we samen met de omgeving realiseren. 

 
Wat is goed voor Smallingerland? Zodat iedereen in Smallingerland plezierig kan 
leven, wonen, werken en ontspannen. 

 
Toevoeging van de SDGs 
Om ervoor te zorgen dat de bewoners plezierig kunnen leven, wonen, werken 
en ontspannen zet de gemeente in op drie doelen: 

 
Gezondheid & Welzijn 

o Want een goede gezondheid beïnvloed iemands mogelijkheid 
om te kunnen ondernemen en actief deel te nemen aan de 
samenleving. 
 

Sociale Inclusie 
o Door een Smallingerland voor iedereen te creëren wordt 

niemand achtergelaten en kan iedereen meedoen.  
 

Actie tegen klimaatverandering 
o Wanneer we plezierig willen blijven leven moeten we ons 

inzetten tegen klimaatverandering. Een veerkrachtige regio is 
noodzakelijk zodat onze toekomstige generatie ook plezierig 
kan wonen, werken, ontspannen en leven.  

 
Door de sterke onderlinge relatie van deze drie hoofdthema’s kan gelijktijdig 
en in samenhang aan alle drie worden gewerkt.  
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LINK SDGS EN PROGRAMMA’S 

Eerder hebben we gekeken naar de verschillende beleidsdomeinen binnen de organisatie en 
hoe deze aansluiten bij een mogelijke kernvisie (zie figuur 16). De beleidsdomeinen vallen 
allen onder een van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling, en kunnen aan de SDGs 
gekoppeld worden (zie figuur 31, 32 en 33). 
 
Zo wordt inzichtelijk hoe de gemeente werkt aan alle drie de pijlers van duurzame 
ontwikkeling (zie figuur 33, voor een grotere versie van de afbeelding zie appendix 5). 
Daarnaast sluiten de SDGs die gekoppeld zijn aan de beleidsdomeinen ook aan bij de opgaven 
zoals genoemd in het concernplan (zie p. [x]).  
 

 

   
 

 
 

FIGUUR 33: DE BELEIDSDOMEINEN EN SUB-THEMA’S BINNEN DE DRIE PIJLERS VAN DUURZAME ONTWIKKELING 
GEPLAATST. PAARS = SOCIAAL, BLAUW = ECONOMIE EN GROEN IS ECOLOGIE.   

FIGUUR 32: DE DRIE PIJLERS VAN DUURZAME 
ONTWIKKELING 

FIGUUR 31: DE SDGS HORENDE BIJ DE 
BELEIDSDOMEINEN. 



 65 

SDGS IN DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

De SDGs kunnen zo een bruikbare plek innemen in de gemeentelijke organisatie, waarbij de 
weloverwogen kern-SDGs leidend zijn voor de inhoudelijke langetermijnvisie. Voor deze visie 
moet een strategie opgesteld worden die helder maakt hoe de visie behaalt dient te worden. 
De verschillende beleidsdomeinen kunnen zo elk hun eigen bijdrage leveren aan het behalen 
van die visie (zie figuur 34). 
 

 
 

FIGUUR 34: SDGS IN DE STRATEGIE VAN DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

 
HET PROCES 

Zoals zojuist genoemd hoort er een strategie 
bij de visie welke uiteenzet hoe de visie 
behaalt zal worden. Wat volgt is een voorstel 
voor een proces om de SDGs binnen de 
organisatie te implementeren. Voor deze 
aanpak is het SDG-kompas gebruikt welke 
het proces in 5 stappen indeelt: bekend 
worden met de SDGs, prioriteiten stellen, 
strategie bepalen en doelen stellen, 
integreren en rapporteren en 
communiceren (zie figuur 35) [85].  
 
De eerste stap (bekend worden met de SDGs 
is een doorlopend proces, maar al wel 
geïnitieerd tijdens deze stage. De tweede 
stap (prioriteiten stellen) is ook een 
onderdeel geweest van het afgelopen half 
jaar, door het uitwerken van de 

FIGUUR 35: DE VIJF STAPPEN VAN SDG-IMPLEMENTATIE 
VOLGENS HET SDG-KOMPAS [80; EIGEN VERTALING]. 
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contextanalyse en dus het bepalen van de belangrijkste SDGs voor zowel in de visie (de kern-
SDGs) als per beleidsdomein. In de komende periode dient stap 3 verder uitgewerkt te 
worden, waarin de definitieve visie gedefinieerd wordt en de bijbehorende strategie bepaald 
wordt. Het voorgestelde tijdspad voor het gehele proces van het implementeren van de SDGs 
is afgebeeld in figuur 36.  
 
 

 
FIGUUR 36: VOORSTEL VOOR HET TIJDSPAD OM DE SDGS TE IMPLEMENTEREN. 

 
METEN & RAPPORTEREN 

Een belangrijk onderdeel van dit proces is het kunnen meten van de doelstellingen (stap 5 
van het SDG-kompas). Bij de visie dienen concrete doelstellingen te worden uitgewerkt welke 
vaststelt waar de gemeente op alle vlakken wil staan in 2040.  
 
Er zijn meerdere opties om mogelijke voortgang op de gestelde doelen te meten. Allereerst 
zou de gemeente zelf een set indicatoren kunnen opstellen en deze iedere 2 of 5 jaar 
analyseren om te zien of er vooruitgang is geboekt.  
 
Daarnaast kan de gemeente, wanneer zij gebruik maakt van de SDGs, ook meeliften op 
nationale ontwikkelingen op dit gebied. Momenteel is de VNG in samenwerking met het CBS 
bezig een monitor te ontwikkelen die de stand van gemeenten in Nederland op de SDGs 
inzichtelijk maakt. Het CBS monitort inmiddels al jaarlijks de stand van Nederland op de SDGs, 
maar voor de lokale monitor wordt een apart set indicatoren ontwikkelt (die dus afwijkt van 
de VN indicatoren die bij de SDGs horen) om ze zo relevant mogelijk te maken voor lokale 
overheden [86].  
 
Deze laatste optie kan ervoor zorgen dat het relatief makkelijk is om jaarlijks of meer-jaarlijks 
een rapportage te maken over de ontwikkelingen betreffende de visie. Dergelijke landelijke 
ontwikkelingen kunnen dus nuttig zijn voor de gemeente en een afweging zijn in het besluit 
wel of niet voor de SDGs te kiezen. Mocht de gemeente gebruik maken van een dergelijke 
monitor blijft het belangrijk om de gebruikte indicatoren kritisch te beoordelen of zij ook 
relevant zijn voor de gestelde missie en de lokale realiteit van de gemeente.  
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EXTERN TRAJECT 

Tot nu toe wordt voornamelijk een intern traject beschreven, waarin de SDGs worden 
opgenomen in de langetermijnvisie van de gemeentelijke organisatie, welke sturend kan zijn 
voor de medewerkers en integraal werken faciliteert.  
 
Naast dit interne traject kunnen de SDGs ook gebruikt worden bij een extern traject, om zo 
bedrijven, scholen, organisaties en burgers te betrekken bij de transitie naar duurzame 
ontwikkeling. Door de functie en rol van de gemeente is het belangrijk om deze actoren ook 
te betrekken bij de SDGs. 
 
QUADRUPLE HELIX MODEL 

Het quadruple helix model is een uitbreiding op het klassieke triple helix model. Waar het bij 
de triple helix alleen om de drie O’s ging (overheid, ondernemers, onderwijs), vormen bij het 
quadruple helix model burgers een even belangrijke schakel om tot nieuwe oplossingen en 
ideeën te komen (zie figuur 37). Juist door deze groep ook bij ontwikkelingen te betrekken 
garandeer je de input van potentiele eindgebruikers, zeker bij het werk van een gemeente 
[87].  
 

 
FIGUUR 37: HET QUADRUPLE HELIX MODEL [82; EIGEN VERTALING]. 

Dit helix-model kan leidend zijn voor het externe traject, omdat dit de groepen bevat welke 
je zou moeten betrekken bij ontwikkelingen binnen de gemeente. Daarnaast zijn het groepen 
welke veelal al samenwerken met de gemeente. Vanuit de politiek wordt het ook erg 
belangrijk gevonden om zoveel mogelijk te co-creëren met de inwoners [57], [87].  
 
De gemeente kan in dit externe traject meerdere rollen aannemen. Enerzijds kunnen zij een 
facilitator zijn die de actoren begeleidt in het implementeren of benutten van de SDGs. 
Anderzijds kunnen zij ook een communicerende rol hebben waarbij zij een platform bieden 
waarop de actoren hun inzet voor duurzame ontwikkeling kunnen delen. De actoren kunnen 
zo ook hun steentje bijdragen aan de langetermijnvisie van de gemeente of krijgen een 
platform om andere vormen van duurzame ontwikkeling te promoten.  
 
 
RANDVOORWAARDEN 

Om dit proces goed te laten verlopen zitten er wel enkele randvoorwaarden aan verbonden. 
De volgende randvoorwaarden zijn conclusies uit onder andere contact met de gemeente 
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Rheden, artikelen over SDG-implementatie en onderzoek naar voorwaarden voor geslaagde 
transitieprocessen.  
 
Leiderschap en actieve sturing zijn nodig om de visie breed gedragen te krijgen, en om de 
ambities te behalen. Er moet een duidelijke keuze voor het sturingskader worden gemaakt, 
en er dient vervolgens actief gestuurd te worden vanuit de directie. Voor de borging is het 
ook van belang om een aanjager implementatie of SDG coördinator in te zetten. Dit zorgt 
ervoor dat, met name in het begin van de transitie, de verantwoordelijkheid bij één persoon 
ligt [80], [88], [89].  
 
Dat laatste is ook een belangrijk onderdeel van de volgende randvoorwaarde: het dient helder 
te zijn welke taken en verantwoordelijkheden bij wie liggen. Zeker wanneer er (nog) geen SDG 
coördinator of aanjager is moet het proces al wel gedragen en uitgevoerd worden. Wanneer 
er onduidelijkheid is over wie welke verantwoordelijkheid heeft zal een dergelijk proces niet 
van de grond komen, en wordt het lastig om op de lange termijn de beoogde visie te behalen.  
 
Een breed draagvlak is ook belangrijk om de ambities te halen. Hoewel er enerzijds een top-
down benadering nodig die actief stuurt op de ambities, moeten deze in het hart van de 
organisatie komen en dus in die van alle medewerkers.  
 
 
PROCESVOORSTEL 

Het meeste van de bovenstaande informatie staat ook beschreven in het procesvoorstel, 
welke is aangeboden aan het DT van de gemeente, en in samenwerking met hen tot stand is 
gekomen. De bevindingen en voorgestelde trajecten zijn het resultaat van een gezamenlijk 
proces en het gehele procesvoorstel zoals deze uiteindelijk is goedgekeurd is te vinden in 
appendix 6.  
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GEÏNITIEERDE PROJECTEN 
Om te beoordelen of de SDGs binnen de beleidsdomeinen benut zouden kunnen worden zijn 
ze gekoppeld aan enkele bestaande trajecten en projecten. Wat volgt is een beknopt 
overzicht van de manieren waarop de SDGs tot nu toe zijn gebruikt binnen de gemeentelijke 
organisatie.  
 
TEAMINDELINGEN 

Bij de transitie van de organisatie hoort ook een nieuwe teamindeling. De nieuwe teams zijn 
gekoppeld aan de SDGs die bij de vijf opgaven uit het concernplan horen, om zo inzichtelijk 
te maken welke teams zich voornamelijk met welke opgaven bezighouden. Het overzicht van 
de nieuwe teams gekoppeld aan de SDGs staat in appendix 7 [82].  
 
Door de teams onder te verdelen in de vijf opgaven met bijbehorende SDGs is een eerste stap 
richting meer integraliteit gezet. Het is zo inzichtelijke welke teams aan welke hoofdopgaven 
werken, wat helpt bij het creëren van een eenheid van taal.  
 
KOPPELING SDGS EN SUB-THEMA’S AFDELINGEN 

De SDGs zijn daarnaast ook gekoppeld aan alle sub-thema’s waar op de verschillende 
afdelingen aan gewerkt wordt. Dit is gedaan voor economische zaken, het sociaal domein, 
duurzaamheid en leerlingzaken. Daarnaast zijn de SDGs ook gekoppeld aan de (sub-)thema’s 
uit het collegeprogramma. De overzichten hiervan zijn te vinden in appendix 8.   
 
OMGEVINGSVISIE 

Alle gemeenten in Nederland zijn momenteel bezig het opstellen van een dergelijke 
omgevingsvisie, omdat dit als instrument wordt beschouwd voor het uitvoeren van de nieuwe 
nationale omgevingswet. De VNG begeleidt gemeenten in dit proces door afwegingskaders 
aan te bieden die kunnen helpen bij het maken van keuzes binnen de omgevingsvisie. 
Momenteel lopen meerdere praktijkproefen waar zulke afwegingskaders uit moeten rollen, 
waaronder een proef die kijkt naar de mogelijkheden van de SDGs als afwegingskader [39], 
[90].  
 
De gemeente is op dit moment bezig met het opstellen van de omgevingsvisie voor 
Smallingerland, waarin het langetermijnbeleid voor de gehele fysieke leefomgeving wordt 
vastgesteld. Daarnaast doet zij ook mee aan deze praktijkproef waarin met enkele andere 
gemeentes onder begeleiding van de VNG wordt gekeken naar hoe de SDGs nuttig kunnen 
zijn als afwegingskader voor het opstellen van de omgevingsvisie. De resultaten hiervan 
zouden vervolgens toegepast kunnen worden op het huidige eigen proces [91].  
 
PROJECT PREVENTIE EN HET VOORLIGGEND VELD 

Binnen het sociaal domein wordt momenteel gewerkt aan de visie preventie en het 
voorliggend veld. Bij dit project is de kapstok van de SDGs gebruikt om de relaties aan te tonen 



 70 

tussen de sub-thema’s waar op dagelijks niveau aan gewerkt wordt en de langetermijnvisie 
van de organisatie (zie figuur 38). Enerzijds zou dit kunnen helpen bij het creëren van eenheid 
van taal, maar ook bij het bepalen van een ultiem doel waar gezamenlijk naartoe gewerkt 
wordt.    
 

 
FIGUUR 38: OVERZICHT VAN DE SDGS OP CONCERNNIVEAU, DOMEINNIVEAU EN SUB-THEMANIVEAU. 

 
FAIR TRADE 

Smallingerland is een Fair Trade gemeente en heeft een werkgroep die zich hiervoor inzet. 
Het blijkt echter dat Fair Trade een (klein) imagoprobleem begint te krijgen. Daarom wordt er 
momenteel gekeken naar hoe de Fair Trade werkgroep zich zou kunnen aanpassen. Een van 
de opties is meer te focussen op een bredere vorm van duurzaamheid door bijvoorbeeld te 
werken met de SDGs.  
 
Fair Trade is al een heel goed voorbeeld van hoe de je op meerdere SDGs tegelijk kan inzetten 
en hoe actie op de ene SDG effect heeft op andere SDGs. Het is daarom een kleine stap om 
dit verder door te zetten en alle SDGs mee te nemen. Meerdere Fair Trade organisaties spelen 
met dit idee. Door hoe Smallingerland zich momenteel inzet voor de SDGs is zij daarom 
gevraagd om de eerstvolgende halfjaarlijkse inspiratiedag voor Fair Trade Noord-Nederland 
te organiseren waarin de link met de SDGs wordt toegelicht [92].   
 
EVENEMENTEN 

Naast de Fair Trade inspiratiedag organiseert de gemeente ook Festival B, over de bodem van 
je gezondheid. Dit is een goed evenement om de SDGs bij te betrekken en dit zal naar alle 
waarschijnlijkheid ook gebeuren. Door de SDGs te betrekken bij dit evenement creëer je ook 
meer bekendheid bij inwoners van de regio en helpt het dus met het eerder genoemde 
externe traject [93].  
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Naast dat je kenbaarheid creëert voor de SDGs bij inwoners en deelnemende organisaties kun 
je de SDGs ook gebruiken om het evenement zelf duurzamer te maken. De “Principles for 
Sustainable Events” zijn te vinden in appendix 9 [94].  
 
COMMUNICATIE VIA DWJM 

Ook communicatie via de website www.dwjm.nl (Drachten wil je meemaken) helpt bij het 
bekendmaken van de SDGs bij inwoners en organisaties. Deze site dient als 
communicatiemiddel naar de inwoners over onder andere projecten binnen de gemeente. Er 
is voor gekozen om een pagina toe te voegen aan deze website waarin inwoners meer kunnen 
lezen over de SDGs. Daarnaast worden de SDGs gekoppeld aan bestaande nieuwsartikelen, 
zodat inwoners inzicht krijgen in aan welke doelen bepaalde projecten bijdragen [95].  
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SDGS ALS AFWEGINGSKADER 
De SDGs kunnen dus op meerdere manieren toegepast worden. Enerzijds bieden ze een 
visuele tool, maar hebben ook de potentie om inhoud te geven. Hoewel het visuele aspect 
ook nuttig is, heeft het inhoudelijke aspect de meeste impact. Er is daarom voor gekozen om 
verder te gaan dan alleen de bijbehorende SDGs te koppelen aan beleidsthema’s, maar te 
onderzoeken of de SDGs ook als afwegingskader kunnen worden gebruikt.  
 
THE LOGIC MODEL 

Figuur 39 toont een aangepast versie van ‘the logic model’, welke de hypothetische keten van 
oorzaken en gevolgen toont welke leiden tot een bepaalde uitkomst. Wanneer je weet welke 
uitkomsten en impact je wil hebben aan het einde van deze keten kun je hier bij de input al 
rekening mee houden [55], [96].  
 
De kern-SDGs die onderdeel zijn van de langetermijnvisie zijn in dit geval de socio-culturele 
uitkomst en economische en ecologische impact van dit model en bepalen wat je ultiem wil 
bereiken. Door dit model onderdeel te maken van de strategie die bij de visie hoort kun je 
beleid sturen [55]. 
 

 
FIGUUR 39: THE LOGIC MODEL, AANGEPAST AAN DE SDGS [50; EIGEN VERSIE]. 

De gemeente Rheden werkt al op een vergelijkbare manier. Bij nieuwe beleids-, raads- en 
B&W-voorstellen moet inzichtelijk worden gemaakt aan welke SDGs het zal bijdragen, 
oftewel wat de socio-culturele uitkomst en economische en ecologische impact zal zijn. Iets 
vergelijkbaars zou kunnen helpen om binnen Smallingerland ook het besef van de 
langetermijndoelen te creëren [97].    
 
Een langetermijnvisie creëert op zichzelf al een afwegingskader, omdat de ambities dus in 
ieder geval dienen bij te dragen aan die visie. Dit kan al helpen in het maken van keuzes 
betreffende welke projecten wel of niet geïnitieerd worden.   
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VERWEVENHEID VAN DE SDGS VOOR DE AFWEGING 

Echter is het niet alleen belangrijk om te kijken naar de drie kern-SDGs als afwegingskader. 
De verwevenheid van die SDGs tot elkaar en de overige SDGs is ook erg belangrijk, omdat je 
hier een daadwerkelijke afweging kan maken. Op basis van de relaties tussen de SDGs wordt 
duidelijk welk beleid meer of minder bijdraagt aan de kern-SDGs.  
 
Wanneer er vervolgens keuzes moeten worden gemaakt omdat er bijvoorbeeld bezuinigingen 
dienen plaats te vinden kunnen deze sterktes van de relaties mogelijk een doorslaggevende 
factor zijn. Wanneer er in tijden van bezuinigingen wordt ingezet op de sterkste relaties kan 
er op een kostenbesparende manier nog steeds gewerkt worden aan de langtermijnvisie.  
 
INTEGRALITEIT 

Wanneer we de logic model en de verwevenheid van de SDGs samenvoegen krijgen we een 
afwegingskader zoals afgebeeld in figuur 40. Per beleidsdomein staat de logic model 
weergegeven waarbij bij het opstellen van beleid stil wordt gestaan bij de gewenste uitkomst.  
De verwevenheid van de SDGs geeft daarnaast inzicht in de synergiën en trade-offs die er met 
andere beleidsdomeinen zijn en waar je rekening mee moet houden. Door dit te combineren 
krijg je een uitkomst welke domein-overschrijdend is. Deze vorm van werken zal op de lange 
termijn ook kostenbesparend zijn, omdat er niet nog later in het proces aanpassingen gedaan 
hoeven te worden, wat veelal tot hogere kosten leidt dan wanneer iets in het begin al was 
meegenomen [98].  
 

 
FIGUUR 40: AFWEGINGSKADER SDGS VOOR BELEID. 
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DISCUSSIE 
Het voorgestelde afwegingskader voor beleid en de langetermijnvisie in het concernplan zijn 
de eerste stappen naar meer integrale beleidsvorming. Er zijn echter wel enkele punten waar 
bij stil moet worden gestaan. 
 
Allereerst bevindt de gemeentelijke organisatie zich in een politieke arena waarbij er keuzes 
worden gemaakt die kunnen afhangen van de regerende partijen en waar zij voor staan. 
Daarom is er voor gekozen om de SDGs als eerste te implementeren in het concernplan, welke 
minder politiek geladen is. Het gaat bij duurzame ontwikkeling om het welzijn van de burgers 
(zowel nu als in de toekomst) en om het klimaat en niet meer om sectoraal belang. Daarom 
moet het mogelijk zijn om afwegingen te maken die wellicht financieel of politiek lastiger zijn.  
 
Dit kan mogelijkerwijs wel frictie creëren met het politieke klimaat. In de huidige analyse is 
gekeken naar het collegeprogramma, en de gekozen thema’s sluiten dus deels aan bij de 
inhoud van dat programma. Wanneer er echter over enkele jaren een nieuw college komt kan 
het zo zijn dat er minder waarde wordt gehecht aan de keuzes die nu zijn gemaakt. Enerzijds 
is dit de reden waarom er voor is gekozen om de SDGs op te nemen in het concernplan (wat 
verder buiten de politiek zit). Anderzijds kan dit er dus wel voor zorgen dat de langtermijnvisie 
iedere vier jaar weer opnieuw besproken dient te worden. 
 
Het proces van implementatie blijkt een heikel punt. Vele neuzen dienen dezelfde kant op te 
gaan staan en, zeker omdat het om een politiek getinte organisatie gaat is dit een erg lastige 
opgave. Dit is ook bij andere gemeenten het geval gebleken en maakt of breekt veelal het 
proces om de SDGs te implementeren. De plek vanuit waar de SDG implementatie 
gestimuleerd wordt is daarom van belang, zodat er genoeg draagkracht ontwikkelt kan 
worden.  
 
Daarnaast is het lastige aan een langetermijnvisie dat het vaak op de korte termijn om 
investeringen vraagt. Dit betekent dat er nu geld moet worden gestoken in onderwerpen die 
pas op de lange termijn winst opleveren. Daarnaast is het moeilijk om van tevoren in te 
schatten om hoeveel winst dit zal gaan, en of het draait om monetaire winst. Hoewel dit 
rapport het belang van meerwaarde creatie heeft toegelicht vraagt dit veelal nog om een 
verandering van mind-set – iets wat tijd nodig heeft. Uiteindelijk is het echter van belang dat 
er beslissingen voor de lange termijn worden genomen op basis van de maatschappelijke 
meerwaarde en niet enkel de financiële overwegingen.  
 
Ook betreffende de analyse en het proces zijn er enkele punten welke toegelicht moeten te 
worden. Allereerst hoeft de analyse zoals deze gedaan is voor de gemeente Smallingerland 
hoeft niet noodzakelijk toepasbaar te zijn voor andere gemeenten. Vooral bij de 
contextanalyse kunnen bij andere gemeenten andere vraagstukken spelen. Verder kan er 
sprake zijn van een andere manier van werken, of een andere organisatiestructuur. Deze 
analyse kan wel een basis vormen vanuit waar andere gemeenten zelf verder kunnen bouwen 
met hun eigen lokale realiteit in het achterhoofd.  
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Uit de analyse zijn drie kern-SDGs gekomen: 3, 10 en 13. Deze thema’s sluiten aan bij andere 
visies welke tot nu toe waren geformuleerd binnen de gemeente. Toch zou het zo kunnen zijn 
dat een andere aanpak of een andere methode (bijvoorbeeld zonder de SDGs) een andere 
nuance zou geven aan wat de kern van de gemeente zou moeten zijn. Gedurende de 
afgelopen maanden is er echter door meerdere partijen binnen de gemeente gekeken naar 
de drie kern-SDGs, en de medewerkers konden zich goed vinden in deze thema’s als 
onderdeel van de kern van de gemeente.  
 
Zoals genoemd zit de gemeente momenteel in een transitiefase, waardoor er een goed 
momentum lijkt te zijn waarop de SDGs mee kunnen liften. Echter kan dit ook weerstand 
oproepen doordat er te veel nieuwe onderwerpen tegelijk binnen de organisatie 
geïntroduceerd worden. Het is dan ook belangrijk om de implementatie tijd te geven.  
 
Verder is een van de belangrijkste aspecten bij het hebben van een missie het meten en 
rapporteren van de voortgang op het behalen van die missie. Hoewel de VNG en het CBS 
momenteel werken aan een monitor die de voortgang op SDGs op lokaal niveau meet ligt er 
nu dus nog geen concreet instrument om te rapporteren op de visie. Zelfs wanneer de 
monitor van de VNG en het CBS er ligt moet hier eerst nog kritisch naar gekeken worden om 
te bepalen hoe toepasbaar deze is voor het lokale klimaat van Smallingerland.  
 
Tot slot nog een laatste punt over integraliteit. De eerste stap naar integraliteit is op de 
hoogte zijn van de synergiën en trade-offs die er tussen de beleidsafdelingen kunnen 
plaatsvinden en deze benutten of er rekening mee houden bij het initiëren van nieuwe 
projecten. Het afwegingskader biedt zo een mogelijkheid om over domeingrenzen heen te 
werken en de eenheid van taal helpt ook in het stimuleren van dialoog tussen afdelingen. 
 
Toch zit er ook bij deze aanpak nog de valkuil dat er te veel in afdelingen en thema’s wordt 
gedacht. Integraal werken heeft een andere mind-set nodig, en dit is iets wat gestimuleerd 
kan worden maar niet over één nacht ijs bewerkstelligt kan worden. Dit zal de eerstkomende 
tijd een blijvend proces zijn waar actief op ingezet moet worden. Door meer te gaan sturen 
op programma’s wordt een dergelijke transitie naar integraal werken al meer geborgd.  
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ADVIES 
De SDGs zouden door de gemeente Smallingerland als afwegingskader gebruikt kunnen 
worden, en kan hiervoor het beste worden opgenomen in de langetermijnvisie van de 
gemeentelijke organisatie. Zo bieden ze een inhoudelijke visie voor de inwoners van de 
gemeente, evenals een mogelijkheid om keuzes te maken en richting te geven. De SDGs 
zouden daarom opgenomen moeten worden in de missie van het concernplan welke deze 
langetermijnvisie dekt.  
 
Door de transitie waar de gemeente Smallingerland momenteel in zit is er ruimte om de SDGs 
te kunnen implementeren, omdat zij mee kunnen liften op het momentum van deze transitie 
en onderdeel kunnen worden van plannen die bij deze transitie horen. Specifiek betekent dit 
dat de SDGs geïmplementeerd kunnen worden in het concernplan. Daar hebben zij de 
mogelijkheid om inhoud te geven aan de missie van dat plan en de visie uit te stippelen die 
de gemeente heeft voor haar inwoners en de regio. 
 
Omdat de SDGs over thema’s gaan die veelal lang de tijd nodig hebben om aangepakt te 
worden moeten ze onderdeel zijn van een visie die de vierjarenroulatie van de politiek binnen 
de gemeentelijke organisatie overstijgt. De beste plek voor implementatie is daarom bij het 
directieteam (DT) of de beleidsambtenaren. Zij hebben de positie een langetermijnvisie uit te 
dragen en zorg te dragen voor het behalen van die visie.  
 
Er zitten wel enkele cruciale randvoorwaarden aan implementatie van de SDGs op het 
voorgestelde niveau. Zonder te voldoen aan deze condities is het goed denkbaar dat de 
implementatie van de SDGs zal stranden. 
 
Allereerst heeft een dergelijke transitie leiderschap nodig en een plek waar de 
verantwoordelijkheid ligt totdat de SDGs volledig door de organisatie heen zijn gestroomd. 
Dergelijk leiderschap zou in de eerste fase van implementatie voornamelijk top-down moeten 
plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de SDGs geborgen worden binnen de organisatie. Voor 
die borging is het van belang om een aanjager implementatie of SDG coördinator in te zetten 
zodat één persoon de verantwoordelijkheid draagt.  
 
Een dergelijk persoon heeft dan ook de ruimte om op de hoogte te blijven van de meest 
recente ontwikkelingen betreffende de SDGs. Doordat het om een (inter-)nationaal gedragen 
agenda gaat zijn er veel ontwikkelingen gaande, waar de gemeente Smallingerland gebruik 
van zou kunnen maken. Zo hoeft niet constant het wiel opnieuw uitgevonden te worden. 
Daarnaast zijn veel gemeenten en organisaties (binnen de provincie Friesland, maar ook in de 
rest van Nederland) bezig met de SDGs. Smallingerland loopt momenteel voorop in kennis 
over de SDGs en hoe ze benut kunnen worden en kan hierin een voorbeeldfunctie aannemen 
voor anderen zodat zij ook kunnen profiteren van de kennis die Smallingerland heeft 
opgebouwd.  
 
Hoewel de SDGs kunnen meeliften op het momentum van de huidige transitie kan dit ook 
een afkeer teweegbrengen doordat er te veel nieuws tegelijk wordt geïntroduceerd. Voor nu 
is het daarom het meest handelbaar om de SDGs te gebruiken voor de inhoud van de missie 
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in het concernplan. In een later stadium kan dan verder worden gegaan met de overige 
stappen voor het implementeren van de SDGs in de rest van de organisatie. Daar waar de 
SDGs al geïntroduceerd waren kunnen zij gebruikt blijven worden. Dit kan enerzijds later de 
implementatie vergemakkelijken, maar anderzijds zorgt het nu ook al voor een verder 
leerproces over mogelijke implementatie waarin getoetst kan worden tot in hoeverre het al 
werkt en waar nog verbeterpunten liggen.  
 
Actieve sturing op de langetermijnvisie (oftewel de missie uit het concernplan) is noodzakelijk 
om de gestelde doelen te behalen, ongeacht of deze gebaseerd is op de SDGs of niet. Zonder 
deze sturing is de kans groot dat een dergelijke visie in de la belandt. Medewerkers zijn dan 
niet op de hoogte van de visie en kunnen daardoor ook niet bijdragen aan het behalen van 
die visie.   
 
 
 
Het huidige rapport biedt een inhoudelijke optie voor een langetermijnvisie van de gemeente 
Smallingerland. Zelfs wanneer er niet voor verdere implementatie van de SDGs wordt 
gekozen kan die kennis helpen bij het bepalen van de missie in het concernplan. De 
verwevenheid van de SDGs biedt namelijk vervolgens een afwegingskader waar op gestuurd 
kan worden om de gestelde missie te behalen.  
 
Toch hebben de SDGs veel te bieden waardoor verder implementatie geadviseerd wordt. Ze 
bieden namelijk niet alleen een afwegingskader, maar ook een communicatiemiddel naar 
buiten – naar burgers, bedrijven, scholen en andere overheden – welke samenwerkingen en 
co-creatie kan initiëren. Daarnaast helpen ze een gedachtegoed te ontwikkelingen binnen de 
gemeentelijke organisatie waarbij duurzaamheid een van de belangrijkste aspecten is in het 
maken van keuzes. En een dergelijk gedachtegoed is noodzakelijk om een gemeente te 
ontwikkelen die er niet alleen voor de burgers van nu is, maar ook voor de inwoners van de 
toekomst.  
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APPENDIX 2: BELEIDSINVENTARISATIE 
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APPENDIX 3 – SDG 3 & RELATIE 
OVERIGE SDGS 
Allereerst betekent gezondheid in deze context meer dan de afwezigheid van ziektes. Bij deze 
SDG wordt uitgegaan van de bredere definitie zoals vastgelegd door de 
Werelgezondheidsorganisatie, waarbij gezondheid wordt gezien als “a state of complete 
physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease of infirmity”. 
Deze definitie sluit deels aan bij hoe de gemeente Smallingerland gezondheid definieert. 
Volgens Waage et al (2015) kan SDG 3 bijvoorbeeld alleen behaald worden wanneer andere 
SDGs, zoals 1 (einde aan armoede), 4 (educatie), 5 (gendergelijkheid), 10 (verminderen van 
ongelijkheden), 13 (klimaatverandering aanpakken) en 15 (leven op het land) worden 
aangehaald. Dit toont al aan hoe breed de definitie van gezondheid is, dat al deze aspecten 
er invloed op uitoefenen.  
Wat volgt is een overzicht van de relaties tussen SDG3 en de overige SDGs.  
 

Er is een wederzijdse relatie tussen armoede en gezondheid. Wanneer 
armoede verminderd, wordt de gezondheid veelal verbeterd – een 
verhoogd inkomen maakt bepaalde gezondere keuzes en basisbehoeften 
toegankelijker, waardoor het dus positief bijdraagt aan de gezondheid en 
het welzijn van de mensen. Een goede gezondheid draagt op haar beurt 
weer bij aan effectieve armoedebestrijding – een gezonde bevolking is een 

voorwaarde voor ontwikkeling, omdat het de motor is voor economische groei.  
De sterkte van deze wederzijdse relatie is wel afhankelijk van het niveau van armoede, en 
bovengenoemde effecten zijn dus minder duidelijk zichtbaar na een bepaalde hoogte. Deze 
drempelwaarde ligt hoogstwaarschijnlijk rond het punt waarbij het inkomen voldoende is om 
aan bepaalde basisbehoeften te komen, en mensen niet meer lijden aan armoede-
gerelateerde verschijnselen zoals ondervoeding en verhoogde kindersterfte. Er valt nog 
steeds wel winst te behalen bij het makkelijker maken van gezondere keuzes. In ontwikkelde 
landen is het voor mensen onder de armoedegrens vaak aantrekkelijker om producten te 
kopen die vol met suiker zitten, omdat deze goedkoper zijn dan verse groente en fruit.  
Armoede heeft verder ook een sterk effect op iemands mentale gezondheid. Schulden of 
moeite met het verkrijgen van voldoende eten levert veel stress op. Uiteindelijk resulteert dit 
vaak in fysieke klachten die bijdragen aan een eventuele arbeidsongeschiktheid.  
 

Gezondheid en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
grotendeels door de relatie tussen voeding en armoede (zoals besproken in 
de vorige paragraaf). De inname van voldoende voedingsrijk voedsel is een 
voorwaarde voor een goede gezondheid. Een vermindering of 
verslechtering van voedselinname heeft, zowel op de korte termijn als op 
de lange termijn, blijvende effecten op de mentale en fysieke gesteldheid 
en ontwikkeling.  

Verbeterde voedselinname draagt zo positief bij aan een goede gezondheid. Echter heeft het 
verhogen van productie van voedsel een groot effect op het milieu, en heeft zo de potentie 
om ook negatieve effecten voor de gezondheid teweeg te brengen door bijvoorbeeld 
vervuiling van de lokale omgeving via het gebruik van pesticiden.  
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Er ligt ook een relatie tussen toegang tot kwalitatief onderwijs en goede 
gezondheid, op zowel individueel niveau als op gemeenschapsniveau. Zo 
heeft de educatie van ouders effect op de gezondheid van hun kinderen. 
Het voordelige effect van met name educatie van moeders heeft 
aangetoonde voordelige effecten in zowel ontwikkelings- als ontwikkelde 
landen.  

Slechte voorlichting kan daarnaast leiden tot slechte gezondheidskeuzes, en daarom is niet 
alleen scholing van belang, maar ook voorlichtingsprogramma’s en andere manier om burgers 
te informeren. Ook dit geldt niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar ook voor ontwikkelde 
landen. Een voorbeeld is dat ook in ontwikkelde landen met vaccinatieprogramma’s een 
(klein) deel van de bevolking veelal alsnog tegen vaccinaties is vanuit bijvoorbeeld 
geloofsovertuiging, of doordat ze ervan overtuigt zijn dat vaccinaties bijvoorbeeld autisme 
teweeg brengen. Betere voorlichting over vaccinaties kan met name die tweede groep van 
gedachten doen veranderen.   Zo kunnen inlichtingen en educatie het gedrag van de bevolking 
stimuleren om gezondere keuzes te maken, of gebruik te maken van moderne technieken en 
preventieprogramma’s.  
Verder heeft educatie effect op de lange termijn-gezondheid van de bevolking, doordat het 
bijdraagt aan een verhoogd inkomen (waarvan we de relatie tot gezondheid in de paragraaf 
over armoede hebben toegelicht), verbeterde kansenmogelijkheden, verhoogde 
zelfredzaamheid en zelfbeschikking.  
De relatie tussen gezondheid en educatie is bi-directioneel: een slechte gezondheid limiteert 
namelijk ook de mogelijkheid om aanwezig te zijn op school.   
 

Hoewel de levensverwachting van vrouwen langer is dan die van mannen, 
zijn vrouwen tijdens hun leven meer ziek en liggen hun zorgkosten veel 
hoger. Dit laatste vergroot hun economische last, welke vaak al hoog is bij 
vrouwen omdat zij minder vaak financieel onafhankelijk zijn.  
Daarnaast is de gezondheidszorg gebaseerd op het (functioneren van het) 
mannelijke lichaam, en er wordt bij wetenschappelijk onderzoek weinig stil 
gestaan bij het vrouwenlichaam. Hierdoor is de gezondheidszorg veelal 

minder passend voor vrouwen, en ervaren zij bijvoorbeeld andere bijwerkingen waar niet 
goed genoeg voor is getest.  
 

De kwaliteit van drinkwater en beschikbaarheid van sanitaire voorzieningen 
is van essentieel belang voor een goede gezondheid. En hoewel veel 
negatieve effecten van slecht water zich met name in ontwikkelingslanden 
voordoen (zoals besmettelijke ziekten die zich verspreiden via 
verontreinigd water), is vervuiling van het milieu en waterkwaliteit ook van 
belang voor veel ontwikkelde landen.  

Over het algemeen is er een eenrichtingsrelatie waarbij een slechte gezondheid veelal weinig 
effect heeft op waterkwaliteit en sanitaire voorzieningen.  
 
Vervuilende vormen van energie kunnen gezondheidsproblemen opleveren. Verontreinigde 
stoffen in de lucht dragen bij aan klimaatverandering, maar zijn ook ongezond om in te 
ademen. Dit kan op grotere schaal (vervuilde lucht in een stedelijk gebied), maar ook op kleine 
schaal (zoals gaskachels of gasovens binnenshuis).  
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Regionale aspecten beïnvloeden de mate waarin energie effect kan hebben 
op gezondheid. Afhankelijk van de geografische ligging van een regio, 
evenals lokale industriegebieden en landbouwactiviteiten en hun uitstoot 
is er een verminderd of versterkt effect. Daarnaast hangt het soort relatie 
(een synergie of een trade-off) af van de keuzes die op lokaal niveau worden 
gemaakt. Wordt er gekozen voor enkel duurzame en schone energie, dan is 

er een versterkend effect voor de positieve gezondheid. Wanneer er wordt gekozen voor 
zwaardere vervuilende industrieën zal er een negatief effect zijn op de gezondheid.  

 
Er ligt een complexe relatie tussen SDG 3 en 8, en of de effecten positief of 
negatief zijn is veelal contextafhankelijk. Daarnaast komen veel van de 
koppelingen tussen beide SDGs doordat SDG 8 bijdraagt aan een andere 
SDG. Op het moment dat economische groei armoede reduceert (SDG 1) 
kunnen er positieve gezondheidseffecten optreden, doordat de inkomens 
van burgers omhoog gaat (zie de paragraaf over armoede). Er kan echter 

ook een te snelle economische groei plaatsvinden wat op haar beurt weer negatieve 
invloeden heeft op de gezondheid, omdat het bijvoorbeeld een negatief effect heeft op het 
milieu (waar verder op zal worden in gegaan bij de paragraaf over SDG 13 en SDG 15).  
Zoals net genoemd draagt economische groei op de korte termijn bij aan inkomen en degelijk 
werk. Daarnaast draagt een nationale economische groei op de lange termijn veelal bij aan 
algehele verbeteringen van de gezondheid van de bevolking, door een gemiddeld verhoogd 
inkomen, betere gezondheidszorg, betere educatie, et cetera. De nationale winst door de 
economische groei wordt dan namelijk veelal gebruikt om het welzijn van de burgers te 
verhogen door te investeren in de eerder genoemde sectoren.  
Verder wordt de relatie tussen gezondheid en economische groei sterk beïnvloed door de 
aanwezigheid en kwaliteit van sociale opvangnetten. Deze zorgen er namelijk voor dat 
wanneer een burger werkeloos wordt, de negatieve effecten op de gezondheid beperkt 
kunnen blijven door het aanbieden van een maandelijkse financiële bijdrage en 
zorgverzekering.  
De relatie is tweeledig: een slechte gezondheid kan ertoe leiden dat mensen minder kunnen 
werken, daardoor minder verdienen, en dus minder kunnen uitgeven en minder kunnen 
bijdragen aan de economie.  

 
De mogelijke relaties tussen doel 3 en 9 hangen voornamelijk af van de 
voorkeurskeuzes welke door de lokale overheid worden gemaakt 
betreffende het type industrieën, innovaties en infrastructuren.  
Over het algemeen is er een positieve relatie tussen 3 en 9, waarbij de 
ontwikkeling van industrie, infrastructuur en innovatie veelal voordelig 
uitpakt voor de gezondheid door bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

medische innovaties en het genereren van banen.   
Er kan echter ook een keerzijde aanzitten, voornamelijk door landgebruik en urbanisatie van 
een regio (respectievelijk SDG 15 en SDG 11). Door in te zetten op infrastructuur wordt een 
betere doorstroming gecreëerd voor voertuigen in een gebied, maar het brengt ook meer 
luchtvervuiling met zich mee, het vergroot de kans op ongelukken en verleidt burgers om met 
auto’s of openbaar vervoer te reizen in plaats van de fiets te pakken en zelf fysiek bezig te 
zijn. Aandacht naar de infrastructuur voor fietsers kan deze negatieve uitwerking wellicht 
mitigeren.  
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Over het algemeen is de relatie tussen infrastructuur en gezondheid eenzijdig, hoewel een 
slechte gezondheid wel effect kan hebben op iemands mogelijkheden gebruik te maken van 
bijvoorbeeld infrastructuur voor de fiets.  
 

Er zit een sterke relatie tussen het behalen van SDG 3 en het behalen van 
SDG 10, omdat sociale ongelijkheden veel negatieve effecten kunnen 
hebben op gezondheid. Zo zorgt ongelijkheid voor verhoogde psychosociale 
stress, het vertonen van ongezond gedrag zoals roken, en leven mensen 
met een lagere sociaaleconomische status vaak onder slechtere 
omstandigheden (zoals in gebieden met meer luchtvervuiling, omdat 

huizen hier goedkoper worden aangeboden).  
Deze relatie werkt beide kanten op en kan feedback-loops creëren met negatieve gevolgen: 
een slechtere gezondheid heeft effect op het inkomen (doordat er minder gewerkt kan 
worden, of een persoon zelfs arbeidsongeschikt raakt), waardoor ze goedkoper moeten 
wonen en vaak geforceerd worden om naar een buurt te gaan welke een minder gezonde 
omgeving biedt, wat nog meer negatieve effecten heeft op de (al slechte) gezondheid. De 
mogelijkheden tot herstel is in een niet-inclusieve samenleving moeilijk te bewerkstelligen. 
Daarnaast versterkt de verslechterde gezondheid van mensen de sociale exclusie, doordat de 
ongelijkheid groeit en de groepen steeds meer afgezonderd worden van elkaar.  
 

Er zit een erkende relatie tussen (stedelijke) omgeving en gezondheid. Hoe 
een stad of gebied ontworpen is heeft veel effect op de gezondheid: goed 
ontworpen steden bevorderen de gezondheid, terwijl slecht ontworpen 
steden het juist verslechten, doordat ze een ongezond milieu bieden, 
burgers ontmoedigen om te bewegen. Daarnaast stellen ze de burgers 
bloot aan gevaren zoals luchtvervuiling en gevaarlijk verkeer, en dragen ze 
bij aan mentale ziektes en niet-overdraagbare ziektes.  

Het is ook van belang dat huizen een gezonde omgeving kunnen zijn die gezondheid 
stimuleren, en dus vrij zijn van vervuilende stoffen en gevaren. Daarnaast is infrastructuur 
ook hier een onderdeel en dient dus, zoals in de vorige paragraaf behandeld, aan 
gezondheidseisen te voldoen, en gezonde keuzes te stimuleren.  
Duurzaam ontwerp van steden en regio’s is een van de meer effectievere manieren om 
effecten door klimaatverandering tegen te gaan (zoals het hitte-eiland effect in steden), 
evenals de omgeving voor de inwoners zo gezond mogelijk te maken, door middel van veel 
groen, de juiste infrastructuur, et cetera. Aangezien meer dan de helft van de 
wereldbevolking in steden woont, is dit een belangrijke omgeving om te optimaliseren.  
De relatie tussen 3 en 11 is over het algemeen eenzijdig, hoewel een slechte gezondheid bij 
de inwoners wel kan leiden tot verminderde participatie en verminderd gebruik van actieve 
vervoersmogelijkheden.  
 

Duurzame productie en consumptie heeft een sterke relatie met 
gezondheid. Allereerst draagt het op de lange termijn bij aan ‘planetaire 
gezondheid’, wat “de gezondheid van de menselijke populatie en de staat 
van de natuurlijke systemen waar zij afhankelijk van is” betekent. Wanneer 
we geen gezonde grond meer hebben voor landbouw, of geen gebruik meer 
kunnen maken van bepaalde ecosysteemdiensten heeft dit een negatief 

effect op onze gezondheid. 
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Op de korte termijn is er juist meer sprake van trade-offs. Zo liggen de kosten voor duurzame 
productie en consumptie vaak hoger, waardoor er een sterkere economie nodig is om het 
überhaupt te kunnen bekostigen. Daarnaast legt duurzame productie een grote last op 
benodigde grond. In combinatie met een groeiende wereldbevolking zal (met name in de 
beginfase) verlies worden gedraaid op meerdere aspecten. Er is beter onderzoek nodig naar 
hoe de wereldeconomie de verliezen die worden teweeggebracht door duurzame 
consumptie en productie kan compenseren. Op het moment dat hier geen mechanismes voor 
kunnen worden gevonden zijn er gevolgen voor de gezondheid, door bijvoorbeeld de 
uitputting van ecosystemen. Dit effect is echter wel minder sterk bij meer ontwikkelde landen, 
doordat de economie meer veerkrachtigheid kent om de lasten van duurzame productie en 
consumptie op te vangen. 
 

Klimaatverandering heeft veel (met name negatieve) invloeden op de 
gezondheid van de mens. De toenemende warmte en hittegolven tijdens 
de zomermaanden heeft gevolgen voor de mogelijkheden van mensen om 
bepaald werk uit te voeren (voornamelijk buitenwerk), maar heeft ook 
toenemende negatieve invloed op de gezondheid van met name zwakkere 
groepen (zoals ouderen). 
De toename van extreme weersomstandigheden zoals droogte, 

overstromingen en hevige stormen hebben ook negatieve effecten op de gezondheid van de 
mens. Dit extremere weer beïnvloed ook de landbouw en beschikbaarheid van voedsel (SDG 
2).  
Hoewel de directe gevolgen op de gezondheid bij actie tegen klimaatverandering veelal 
minimaal is zijn de lange termijneffecten groot, door onder andere de positieve gevolgen op 
de planetaire gezondheid. Ook moet de globale schaal van klimaatverandering hierin erkend 
worden. Wanneer andere landen zich niet inzetten voor klimaatactie kan dit nog steeds 
gevolgen hebben voor de bevolking hier. Het is daarom van belang om steun te bieden aan 
ontwikkelingslanden om hun impact op het klimaat ook te minimaliseren en een algeheel 
planetair gezondheidsvoordeel teweeg te brengen. Dit kan onder andere gedaan worden 
door klimaatvriendelijke ontwikkeling in andere landen te stimuleren.  
 

Vervuiling van de oceanen en het uitputten van de vissenpopulatie kan 
leiden tot slechtere toegang tot voedsel, en bepaalde voedingsstoffen die 
uit vis gehaald worden. Marine ecosystemen worden negatief beïnvloed 
door het verlies van mariene biodiversiteit, wat op haar beurt weer effect 
heeft op de gezondheid doordat de vissenpopulatie afneemt (en dus de 
mogelijkheid tot bepaalde voeding) maar ook de mogelijkheid om nieuwe 
farmaceutische stoffen te vinden via marine bio-prospectie.  

Omdat deze SDG voornamelijk over oceanen en zeeën gaat, is dit op het niveau van de 
gemeente niet relevant. De afname van de vissenpopulatie (en dus van de beschikbaarheid 
van voedingsstoffen uit vissen) kan invloed hebben op de bewoners binnen de gemeente, 
maar de gemeente is zelf niet in de mogelijkheid om zich hier actief voor in te zetten.  
 
De omgeving wordt steeds meer aangepast door menselijk toedoen, waardoor er onder 
andere verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten plaatsvinden. Dit heeft veelal 
negatieve gevolgen voor de gezondheid. Zo zorgt een afname van de bijenpopulatie en 
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andere bestuivers ervoor dat er verminderde landbouwopbrengst is. 
Daarnaast bieden ecosysteemdiensten onder andere regulatie van 
waterkwaliteit en temperatuur, beschutting en CO2-opname, maar ook 
spirituele en recreatievoorzieningen. Natuur heeft ook veel positieve 
effecten op de mentale gezondheid, doordat het bijvoorbeeld stress kan 
reduceren (wat op haar beurt weer een verbetering van de fysieke 

gesteldheid oplevert).  
Het is dus van essentieel belang om stil te staan bij de natuurlijk omgeving om SDG 3 te 
behalen. Een goede omgeving is een basis voor een gezonde bevolking.  
 

Een sterke overheid/ instituties zijn van belang voor het teweegbrengen 
van een goede gezondheid bij haar burgers. Wanneer er geen sterke 
instituties zijn creëert dit een stagnatie in de ontwikkeling van goede 
gezondheid, evenals een toename van ongelijkheden. Daarnaast hebben de 
overheden (lokaal en nationaal) het meeste te zeggen in veel van de 
bovengenoemde thema’s, en zijn zij verantwoordelijk voor 
gezondheidsdiensten en verzekeringen, infrastructuur, et cetera. 

 
Zoals bovenstaande analyse al aantoont is er sprake van complexe relaties 
tussen verschillende thema’s, en effectieve samenwerking is dus van belang 
om bepaalde problemen aan te pakken. Om een goede gezondheid te 
bewerkstelligen, moet er dus afgezien worden van een silo-aanpak die zich 
enkel focust op, bijvoorbeeld, de economische aspecten bij gezondheid, 
maar ook op de klimaataspecten en de inclusie-aspecten. Dit om ervoor te 

zorgen dat een algehele gezondheid (positieve gezondheid) wordt ontwikkeld, en dat de 
trade-offs of negatieve gevolgen van een bepaald beleid zoveel mogelijk in kaart worden 
gebracht. Cross-sectorale feedback-loops zijn dus belangrijk, zodat niet alleen de trade-offs 
geminimaliseerd worden, maar zodat de positieve effecten geoptimaliseerd worden en het 
meest doeltreffende beleid wordt gekozen.  
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APPENDIX 4 – VOLLEDIGE MISSIE  
Missie 
Trek een cirkel om de drie noordelijke provincies en precies in het hart ligt de gemeente 
Smallingerland. Het is hier goed wonen, werken en ontspannen. Zo hebben wij schouwburg 
de Lawei, ziekenhuis Nij Smellinghe en zwembad de Welle. Wekelijks doen in Drachten meer 
dan 150.000 mensen boodschappen, volgen een opleiding, sporten of recreëren. Rondom het 
stadse Drachten en de omliggende dorpen is volop natuur te vinden, van bos tot water. 
Er wordt volop geleefd! 
  
Onze belangrijkste opdracht: signalen uit de omgeving vertalen naar heldere ambities die we 
samen met de omgeving realiseren. Wat is goed voor Smallingerland? Zodat iedereen in 
Smallingerland plezierig kan leven, wonen, werken en ontspannen. 
  
Dat vraagt om een organisatie die proactief en bewegelijk is en zich blijft ontwikkelen. 
Dat doen wij door te luisteren naar onze omgeving, richting te durven geven en te leren van 
onze ervaringen. Zo werken wij aan het hart van het noorden.  
 
Toevoeging van de SDGs 
Om ervoor te zorgen dat de bewoners plezierig kunnen leven, wonen, werken en ontspannen 
zet de gemeente in op drie doelen: 
 

Gezondheid & Welzijn 
o Want een goede gezondheid beïnvloed iemands mogelijkheid om 

te kunnen ondernemen en actief deel te nemen aan de 
samenleving. 

Sociale Inclusie 
o Door een Smallingerland voor iedereen te creëren wordt niemand 

achtergelaten en kan iedereen meedoen.  
Actie tegen klimaatverandering 

o Wanneer we plezierig willen blijven leven moeten we ons inzetten 
tegen klimaatverandering. Een veerkrachtige regio is noodzakelijk 
zodat onze toekomstige generatie ook plezierig kan wonen, 
werken, ontspannen en leven.  

  
Door de sterke onderlinge relatie van deze drie hoofdthema’s kan gelijktijdig en in samenhang 
aan alle drie worden gewerkt.  
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APPENDIX 5 – OVERZICHT KERN, 
THEMA’S EN SUB-THEMA’S VAN DE 
GEMEENTE 
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APPENDIX 6 – PROCESVOORSTEL 
De SDGs zijn relevant voor 
gemeenten in Nederland, 
omdat ze aanhaken op thema’s 
waar de gemeente dagelijks aan 
werkt, zoals bijvoorbeeld 
inclusiviteit, participatie en de 
omgevingsvisie. Daarnaast 
voegen de SDGs iets toe aan 
deze thema’s, doordat ze een 
geïntegreerd kader bieden die 
de samenhang en coherentie 
van de thema’s duidelijk maakt. 
Omdat de SDGs breed gedragen 
worden (zowel nationaal als 
internationaal) hebben ze de 
kracht om een eenheid van taal 
te creëren, zowel intern (tussen afdelingen) als extern (met andere gemeenten of 
organisaties). Hierdoor bieden de SDGs een basis voor dialoog en samenwerking. Die eenheid 
van taal zorgt er ook voor dat de SDGs nuttig zijn voor internationale betrekkingen en het 
mondiale beleid.  
 
De SDGs bieden een goed kader voor geïntegreerde beleidsvorming. De SDGs kunnen als het 
ware als een kapstok boven de huidige thema’s worden opgehangen. De SDGs kunnen helpen 
bij het opstellen van een langetermijnvisie, waar vervolgens op gestuurd kan worden. Een 
dergelijke langetermijnvisie overstijgt de wisselende vierjarenvisie welke voortkomt uit de 
colleges (zie figuur 1).  
 
Ook zijn de SDGs een basis voor prioritering en sturing. Inzicht in de relaties tussen de doelen 
kunnen helpen als afwegingskader voor keuzes. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de 
SDGs en hun onderlinge samenhang, welke benut kan woorden door de organisatie. 
Daarnaast kan veel geleerd worden van pogingen van andere organisaties en gemeenten, 
zodat Smallingerland niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, maar kan leren van anderen.   
 
Het is belangrijk om te bedenken of de SDGs gebruikt zullen worden voor een overkoepelende 
visie voor de gemeente. Zo ja, welke mogelijke scenario’s zijn er voor implementatie en welk 
scenario wordt op ingezet 
 
Wanneer de gemeente de SDGs omarmt kan dit ook naar buiten gecommuniceerd worden, 
en kunnen samenwerkingen worden aangegaan met bijvoorbeeld bedrijven en 
kennisinstellingen. De commitment vanuit de gemeentelijke organisatie is een 
randvoorwaarde eer er naar buiten gecommuniceerd kan worden. De gemeente kan een 
voorbeeldfunctie uitoefenen en ondernemingen, onderwijs en burgers binnen de gemeente 
meenemen in de duurzame ontwikkelingen. Appendix 2 toont alvast een eerste overzicht van 
mogelijke partners en partijen.  

FIGUUR 1: WEERGAVE VAN EEN LANGETERMIJNVISIE WELKE DE 
WISSELENDE FOCUS VAN COLLEGES (BLAUWE LIJN) OVERSTIJGT.  
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DE STAPPEN 

Het proces om de SDGs te implementeren in de organisatie kent vijf grote stappen, welke zijn 
weergegeven in figuur 2. Voor een voorstel van een tijdspad van deze vijf fases, zie figuur 5.  
 

 
Stap 01 – Bekend worden met de 
SDGs 
Om de SDGs te kunnen integreren 
binnen de gemeente Smallingerland 
dient iedereen bekend te worden 
met de SDGs. Deze stap is al 
geïnitieerd, en inmiddels zijn de SDGs 
daardoor al (deels) bekend bij onder 
andere B&W en verschillende 
afdelingen (economische zaken, 
duurzaamheid, sociaal domein). 
Kennis van de SDGs, en een begrip 
van hoe de SDGs van toegevoegde 
waarde zijn, is belangrijk om een 
goede integratie te bewerkstelligen. 
Hoewel deze stap al geïnitieerd is, 
moet hier blijvend op worden 
ingezet. Zo dient de raad nog te 
worden betrokken bij het proces, en, 
wanneer de externe implementatie 

geïnitieerd wordt, bedrijven en burgers.  
 
Onderdeel van deze fase is het presenteren van de SDGs en hun belang en de waarde voor 
de verschillende partijen. Met behulp van trainingen krijgen medewerkers de handvatten om 
zelf aan de slag te gaan met de SDGs. Dit is het beginpunt van implementatie (zie stap 04).   
 
Stap 02 – Prioriteiten stellen 
Niet alle 17 doelen zijn even relevant, daarnaast zijn het er te veel om op ze allemaal in te 
zetten. Het is noodzakelijk om focus aan te brengen, en daarom moeten er prioriteiten 
worden gesteld. Wat zijn de belangrijkste SDGs voor de gemeente Smallingerland? Hiervoor 
dienen de doelen eerst vertaald te worden naar de lokale realiteit. 
 
Een advies hierover ligt er al grotendeels (zie figuur 3 en 4). De volgende stap is onderzoeken 
of dit advies inderdaad de kern van Smallingerland en de ambities voor de toekomst raakt, of 
dat er bijvoorbeeld nog belangrijke thema’s ontbreken. De prioriteiten vormen de basis voor 
de visie.  
 

FIGUUR 2: DE VIJF GROTE STAPPEN VOOR IMPLEMENTATIE VAN 
DE SDGS 
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FIGUUR 4: HET LINKER FIGUUR TOONT DE DRIE DIMENSIES VAN DUURZAME ONTWIKKELING. HET RECHTER 
FIGUUR TOONT BIJ DIE DRIE DIMENSIES DE FOCUSDOELEN VOOR DE GEMEENTE SMALLINGERLAND. IN DE 

KERN STAAT HET ADVIES OVER DE DOELEN VOOR DE VISIE: SDG 3 (GEZONDHEID & WELZIJN), SDG 10 (SOCIALE 
INCLUSIE) EN SDG 13 (ACTIE TEGEN KLIMAATVERANDERING).  

 
Stap 03 – Strategie bepalen en doelen stellen 
Wanneer de prioriteiten helder zijn kan er een visie ontwikkeld worden, gebaseerd op het 
raamwerk van de SDGs: Waar wil de gemeente Smallingerland staan in 2040, en welke 
opgaven liggen er voor de gemeentelijke organisatie? Er moet hierbij concreet geformuleerd 
worden wat de gemeente wil behalen. 
 
Met behulp van deze visie kan vervolgens een nulmeting worden gedaan (waar staat de 
gemeente nu betreffende de visie – de onderkant van de pijl in figuur 1). Daarnaast moeten 
de ambities betreffende de visie worden opgesteld (waar wil de gemeente staan in 2040 – de 
bovenkant van de pijl in figuur 1). Welke doelstellingen dienen in 2040 behaald te zijn?  
 
Op basis van die ambities en doelstellingen kan een strategie worden opgesteld. Deze 
strategie duidt hoe de gemeente de ambities wil behalen binnen het bepaalde tijdsbestek (is 
dit bijvoorbeeld via opgavegericht-werken, of aan de hand van programmalijnen). Bij deze 
strategie horen ook de randvoorwaarden te worden vastgesteld, welke onder andere 

FIGUUR 3: HET HUIDIGE ADVIES VOOR DE DRIE FOCUS SDGS 
VOOR IN DE VISIE 
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duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de borging van de visie binnen 
beleid. In Juni zal er een advies liggen voor een mogelijke strategie.  
 
Stap 04 – Integreren 
De strategie dient nu intern door vertaald te worden, en met behulp van actieve sturing 
ingebed te worden binnen de organisatie. Leiderschap betreffende de strategie is cruciaal om 
de visie te behalen - bij bijvoorbeeld het opstellen van beleid moet de gewenste uitkomst en 
bijdrage aan de visie vanaf het begin af aan helder zijn. Het gaat niet meer alleen om de output 
van het beleid, maar ook de impact die het heeft op de langetermijnvisie (zie figuur 3). Het 
beleid resulteert in meerwaarde-creatie.  
 

 
FIGUUR 5: BELEID DRAAGT BIJ AAN DE GESTELDE VISIE, EN MOET DIT VANAF HET BEGIN AF AAN IN HET VIZIER 

HEBBEN (FIGUUR GEBASEERD OP ‘THE LOGIC MODEL’).  

 
Een voorbeeld van het integreren van de SDGs en de visie bij beleidsvorming is de aanpak van 
de gemeente Rheden. Zij gebruiken een format voor beleid, maar bijvoorbeeld ook voor 
raadsbesluiten, waarbij er in de openingsalinea aandacht moet worden gegeven aan de SDGs 
waar het beleid aan bijdraagt. Dit soort formats moeten ontwikkeld worden voor nieuwe 
projecten, maar ook voor lopende projecten, zodat duidelijk is hoe die projecten bijdragen 
aan de SDGs en de visie.  
 
Figuur 6 toont hoe er zo op verschillende niveaus aan de SDGs wordt bijgedragen vanuit het 
sociaal domein als voorbeeld. Het begint bij de kernvisie van de gemeente. Vervolgens 
hebben we de subdoelen (welke ook al werden genoemd in figuur 4). Voor het subdoel die 
aansluit bij het sociaal domein kunnen we zien aan welke thema’s gewerkt wordt, en welke 
SDG daar bij hoort.  
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FIGUUR 6: DE SDGS OP DRIE VERSCHILLENDE NIVEAUS – (VAN BOVEN NAAR BENEDEN) DE KERNVISIE VAN DE 
GEMEENTE, DE SUBDOELEN, EN DE THEMA’S ONDER ELK DOMEIN MET AAN WELKE SDG HET BIJDRAAGT. 

 
Een dergelijke integratie gaat dwars door de teams heen, dus er moet worden gekeken op 
welke manier deze stap toch goed geborgd kan worden. Zou bijvoorbeeld een team (zoals 
‘Programma’s & Projecten’) deze verantwoordelijkheid kunnen dragen om de SDGs te borgen? 
Appendix 1 toont de nieuwe teamindeling en de link met de SDGs.  
 
Om te onderzoeken hoe de SDGs geborgd kunnen worden kan gekeken worden naar andere 
gemeenten en hun aanpak. De gemeente Rheden kent bijvoorbeeld een SDG coördinator die 
het proces stuurt, en heeft ambassadeurs verspreid binnen de organisatie die 
verantwoordelijk zijn voor een van de SDGs. Deze ambassadeurs zijn geselecteerd op basis 
van een competentieprofiel, en zorgen ervoor dat alle SDGs breed gedragen worden binnen 
de gemeente.  
 
Stap 05 – Rapporteren, evalueren & bijstellen 
Tot slot dient er jaarlijks een evaluatie van het proces plaats te vinden. Met behulp van 
monitoring wordt duidelijk wat voor vooruitgang er geboekt is op de gestelde ambities. Ook 
kan er zo bijgesteld worden wanneer er niet genoeg vooruitgang is geboekt (of er zelfs sprake 
is van een terugval). Hiervoor kan een interne monitor worden opgesteld. De VNG werkt 
momenteel ook aan een gemeentelijke monitor voor de SDGs, welke uiteindelijk wellicht ook 
benut kan worden bij deze stap.  
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TIJDSPAD 

 

 
 

FIGUUR 7: VOORSTEL VOOR EEN MOGELIJK TIJDSPAD 

De SDGs zouden op verschillende niveaus geïmplementeerd kunnen worden, en bij deze 
andere niveaus horen andere tijdspaden. Bovenstaand tijdspad geeft een indicatie voor het 
niveau van de directie. 
 
 
SAMENHANG MET LOPENDE PROJECTEN 

Om te onderzoeken of de SDGs een haalbare keuze zijn voor de gemeente is gekeken naar de 
samenhang met lopende projecten. Hiervoor is eerst gekeken naar welke SDGs aansluiten bij 
de thema’s waar op verschillende beleidsdomeinen aan gewerkt wordt. Vervolgens is naar de 
verbinding gekeken, welke geïllustreerd is in figuur 7.   
 



 109 

 
FIGUUR 8: DE VERBINDINGEN TUSSEN THEMA’S BINNEN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND. IN HET MIDDEN 

STAAT EEN VISIE (IN DE KERN VAN DE ECOLOGISCHE, ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE DOMEINEN), MET 
EROMHEEN DE BELEIDSDOMEINEN WAAR AAN GEWERKT WORDT. IN DE ZWARTE KADERS STAAN DE THEMA’S 

WAAR IEDER BELEIDSDOMEIN AAN WERKT. IN DE RODE KADERS STAAN DE THEMA’S UIT HET HUIDIGE 
COLLEGEPROGRAMMA. DEZE AFBEELDINGEN IS TE RELATEREN AAN DE AFBEELDINGEN UIT FIGUUR 4. 

 
Op dit moment worden de SDGs benut bij de volgende projecten: 

- Voorliggend veld: De thema’s zijn gekoppeld aan de SDGs, en de kapstok zoals 
afgebeeld in figuur 6 wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de 
thema’s.  

- Omgevingsvisie: De gemeente doet momenteel mee aan een praktijkproef van de 
VNG, waarbij onderzocht wordt of de SDGs een handig afwegingskader zijn voor het 
maken van keuzes bij het opstellen van de omgevingsvisie.  

 
Verder zijn de bijbehorende SDGs in kaart gebracht voor: 

- Economische zaken 
- Routekaart duurzaamheid 
- VN Inclusiepanel 
- Leerlingenzaken 
- Interne duurzaamheid 

 
 
RANDVOORWAARDEN 

Aan het tot een succes komen bij het implementeren van de SDGs in een langetermijnvisie 
zitten enkele randvoorwaarden. Onderstaande randvoorwaarden zijn conclusies uit onder 
andere contact met de gemeente Rheden, en artikelen over SDG-implementatie.  
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§ Leiderschap en actieve sturing zijn nodig om de visie breed gedragen te krijgen, en 

om de ambities te behalen. Er moet een duidelijke keuze voor het sturingskader 
worden gemaakt, en er dient vervolgens actief gestuurd te worden vanuit de directie. 
Voor de borging is het ook van belang om een aanjager implementatie of SDG 
coördinator in te zetten. Eén persoon dient de verantwoordelijkheid te dragen voor 
de implementatie; 

§ Het dient helder te zien welke taken en verantwoordelijkheden bij wie liggen.  
§ Een breed draagvlak is belangrijk om de ambities te halen; 
§ Het kost tijd om het binnen de organisatie te implementeren evenals om het naar 

buiten te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

APPENDIX 7 – TEAMINDELING & DE 
SDGS 
 

Uit de analyse kwamen enkele kern-SDGs naar voren. In 
de kern kan ingezet worden op gezondheid & welzijn, 
sociale inclusie en inzet tegen klimaatverandering, om 
zo aan een duurzame generatie te werken. Eromheen 
staan de overige belangrijke SDGs waar op ingezet kan 
worden om de doelen in de kern te behalen.  
 
De tabel toont aan hoe de SDGs zich relateren aan de 
nieuwe teamindeling. De teams zijn allereerst 
samengevoegd in vier overkoepelende thema’s (rood = 
sociaal domein; blauw = de gemeentelijke organisatie; 

geel = economische zaken; groen = fysieke leefomgeving), en gekoppeld aan de belangrijke 
SDGs uit de eerdere analyse. SDG 16 is hieraan toegevoegd omdat deze gaat over de 
gemeente als organisatie, en veel teams zich hier op inzetten. Daarnaast is gekeken aan welke 
andere doelen een team hoofdzakelijk werkt.  
 
DE HOOFD-SDGS 
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TEAM INDELING 

Rood = Sociaal domein 
Blauw = De gemeentelijke organisatie 
Geel = Economische zaken 
Groen = Fysieke leefomgeving 
 

Team SDG Overige SDGs 
Sociaal geregeld 

 

 
Sociaal ondersteunend 

 
Naar werk 

 
Naar inkomen 

 
Na(ar) school 

 
Samen leven 

 
Belastingen 

 

 
Concern 

 
Organisatie en 
communicatie 

 
Service 

 
Ondersteuners 
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Informatie en analyse 

 
Financiën 

 
Programma’s en 
projecten 

 
Klantcontact 

 
Vergunningen, toezicht 
en handhaving 

 
Ondernemen en 
ontwikkelen 

 

 
Omgeving 

 

 
Omgevingsbeheer 
geregeld 

 
Omgevingsbeheer wijken 

 
Omgevingsbeheer 
schoon 

 
Omgevingsbeheer 
specialisten 
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APPENDIX 8 – THEMA’S EN MEEST 
RELEVANTE SDGS 
De tabellen in deze appendix tonen per afdeling (economische zaken, duurzaamheid, sociaal 
domein) de meest relevante SDGs en de overige bijbehorende SDGs.  
 
APPENDIX 8A: ECONOMISCHE ZAKEN 

Thema’s EZ Kern SDG Overige SDGs 
Versterken 
stadshart 

  

  

Versterken 
zorgcluster 

   

 

Versterken high 
tech cluster 

   

 

Passende 
arbeidsmarkt 

   

 

Ondernemerschap 

  

  

Haveneconomie 

    
Leisure 
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APPENDIX 8B: DUURZAAMHEID 

Duurzaamheidsthema Kern 
SDG 

Overige SDGs 

Energie 

  
Mobiliteit 

  
Afval & Grondstoffen 

  
Ruimtegebruik & 
Leefomgeving 

 

 
Voeding & Gezondheid 

 

 
 
 
 
 
 
 



 116 

APPENDIX 8C: SOCIAAL DOMEIN 

Sociaal domein 
thema 

Kern SDG Overige SDGs 

Opvoeden en opgroeien 

  
Gezonde leefstijl 

  
Wonen, leefomgeving en 
veiligheid 

  
Financiën, armoede en 
schulden 

  
Sociale relaties 

  
Mentaal welbevinden en 
weerbaarheid 

 

 

Werk- en dagbesteding 

  
Laaggeletterdheid en 
taalontwikkeling 
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APPENDIX 8D: LEERLINGZAKEN 

Thema’s Leerlingzaken Kern SDG Overige SDGs 
Leerlingenadministratie 

  
Leerlingenvervoer 

  
Leerplicht & MBO-leerplicht 

   
Voortijdig schoolverlaten 

  
Overstap van jongeren in 
een kwetsbare positie 

  
Schoolbaarheid & 
leerbaarheid van jeugdigen 
die een uitkering aanvragen 

  
Formuleren van beleid en 
coördinatie van projecten 

  
Samenwerking gemeenten 
in regio De Friese Wouden 
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APPENDIX 8E: COLLEGEPROGRAMMA 

Thema uit 
Collegprog
ramma 

Sub-thema Kern 
SDG 

Overige SDGs 

Leefomgeving  

   

  

Wijk- en 
dorpsprofielen 

  

  

Verkleinen 
sociaaleconomisc
he 
gezondheidsversc
hillen 

    

Omgevingsvisie 

    

 

   

Wonen in 
Smallingerland 

 

   

Inclusief 

  

  

Sociaal 
domein 

 

  

   

Transformatie 

 

   

Re-integratie 
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Voorkomen 
schuldenproblem
atiek 

   

 

Kunst en cultuur 

 

   

Inzet op 
duurzaamheid 
en 
energietransiti
e 

 

   

  

Zonneplan 

  

  

Energieneutrale 
wijken 

    
Economie  … 

  

  

Gebiedsontwikkel
in Hege Warren 

  

  

Centrum 
Drachten 

 

   

Innovatiecluster 
Drachten 

  

  

O3 Netwerk 
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APPENDIX 9: PRINCIPES VOOR 
DUURZAME EVENEMENTEN 
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APPENDIX 10 – PROCES 
De implementatie van de SDGs tot nu toe is een proces van co-creatie geweest, waarbij door 
veelvuldig overleg keuzes zijn gemaakt betreffende de kern-SDGs en waar de SDGs het beste 
geïmplementeerd kunnen worden. 
 
Om de SDGs volledig te kunnen integreren binnen de gemeente is het belangrijk om de juiste 
stakeholders mee te krijgen. Hiervoor hebben inmiddels veel gesprekken plaatsgevonden met 
collega’s evenals andere organisaties. Het doel hiervan is enerzijds om iedereen mee te 
krijgen en de eenheid van taal te kunnen ontwikkelen. Anderzijds is het belangrijk om een 
breed draagvlak te creëren waarbij de SDGs geïntegreerd worden op meerdere niveaus en 
afdelingen binnen de gemeente.  

 
Figuur 1: Stakeholdermatrix. Het blauwe vlak toont aan dat deze stakeholders allen op 

dezelfde plaats staan (omgevingsvisie heeft bijvoorbeeld niet minder invloed dan 
economische zaken).  

 
De verschillende stakeholders worden op verschillende manier geïnformeerd. Zeer 
belanghebbende stakeholders worden veel geïnformeerd, en hebben tijdens de overleggen 
invloed op ontwikkelingen. Andere stakeholders worden voornamelijk geüpdatet betreffende 
de stand van zaken.  
 
De meeste informatie-uitwisseling gebeurt in overleggen. Daarnaast heb ik een 
lunchbijeenkomst georganiseerd om met collega’s te sparren over de SDGs en hoe hun 
dagelijkse werkzaamheden aansluiten bij de SDGs. Dit soort bijeenkomsten en overleggen 
zorgen voor bekendheid binnen de gemeente betreffende de SDGs om een start te maken 
met het ontwikkelen van eenheid van taal.  
 


