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De vruchtbare strook cultuurlandschap langs de Noord-Nederlandse kust is wat we de Blue Delta 
noemen, onze plek op aarde. Met een nieuw, in de regio te verankeren initiatief bouwen we richting 

2030 aan onze missie voor een ‘brede welvaart’ in deze regio. Daarmee sluiten we nadrukkelijk aan op 
het Europese toekomstbeleid voor tal van sociale, economische, ecologische, technologische en 

internationale opgaven. Met deze Blue Delta-missie willen we hier het internationale podium voor 
zijn. Het kloppend hart. 

Dit karakteristieke noordelijke deltagebied zien we breed: het omvat zowel de eilanden en 
Waddenzee als het kleiige kustgebied tot en met de veenweiden en de hoger gelegen zandgronden. 

Hier wordt als een van de eerste Europese regio’s consequent ingezet op welvaart voor iedereen. Dit 
vanuit de wens en urgentie om het Noorden in 2030 tot een plek te maken waar het voor iedereen 

goed wonen, werken en leven is. 

 
  

Blue Delta 
Naar een brede welvaart voor het Noord-Nederlandse deltagebied in 2030 
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1. HET HOE EN WAT VAN SDG NETWURK FRYSLÂN 
 
Het SDG Netwurk Fryslân kreeg vorm in 2018 en had o.a. wortels in het Millenium Netwerk Fryslân en 
het jaarlijkse Millenium Festival 2005 - 2015 in IJlst. In maart 2019 was er de publieke aftrap van het 
SDG Netwurk Fryslân in het Friesland College te Heerenveen met zo’n kleine 200 deelnemers. Daarna 
zijn er diverse SDG bijeenkomsten geweest en is er een netwerk van SDG allianties ontwikkeld. In de 
Corona tijd is op 14 en 15 mei 2020 de ‘Vonketon’ georganiseerd met als resultaat een versterkte 
(door)ontwikkeling van meerdere SDG initiatieven. Nu is het tijd voor de volgende stap. 
 
Het SDG Netwurk Fryslân heeft tot doel brede welvaart en de SDG’s integraal aan te jagen en te 
verbinden aan de opgaven van onze regio en daarbuiten. Vanuit SDG Netwurk Fryslân willen we de 
inwoners beter betrekken bij die brede welvaart missie. Daarvoor bouwen we samen met andere 
partijen aan een betrokken gemeenschap van Friezen en Noordelingen, die niet alleen naar de eigen 
regio kijkt, maar ook de betekenis van de Friese SDG initiatieven elders in de wereld ziet. 
 
 
1.1 SDG Netwurk Fryslân en de Blue Delta brede welvaart ambitie 
SDG Netwurk Fryslân oriënteert zich op de Friese regio binnen de Blue Delta context van Noord 
Nederland. De Blue Delta wordt stap voor stap noordelijk omarmt als term / missie voor onze 
gezamenlijke brede welvaart ambitie. We willen de Blue Delta regio doorgeven aan volgende generaties 
via een missie van brede welvaart die ons voorbij 2030 zal brengen. Met het SDG Netwurk Fryslân willen 
we de brede samenleving betrekken bij die missiegedreven toekomst. De SDG’s zien we daarbij als de 
vensters op de wereld om ook mee naar de toekomst van onze regio te kijken. 
 
 
1.2 Wat verstaan we onder brede welvaart en de relatie met de SDG’s? 
Voor we iets vertellen over de manier waarop we het SDG Netwurk Fryslân verder willen opbouwen is 
het eerst van belang iets te zeggen over wat we verstaan onder brede welvaart en de relatie tot de 
SDG’s. 
 
De brede welvaart definieert zich als volgt: 
 

1. De kwaliteit van leven in het hier en nu 
2. De kwaliteit van leven voor volgende generaties 

o wat betekenen keuzes in het nu voor generaties na de onze? 
3. De gevolgen van kwaliteit van leven hier voor elders in de wereld  

o wat zijn bijdrage en gevolgen van onze kwaliteit van leven voor anderen in de wereld? 
 
De inhoudelijke aspecten van brede welvaart gaan over de balans tussen economische (economy), 
sociaal culturele (society) en ecologische (biosphere) waarden. Dat is ook het kader van de SDG’s. De 
representatie van de SDG’s in dat drie laagsmodel is hieronder weergegeven. Boodschap daarvan is dat  
de biosphere opgaves (schoon water, biodiversiteit, klimaat, ..) het kader vormen voor sociale en 
economische opgaven. 
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SDG weergave (Stockholm Resilience Centre) 

1.3 Monitor Brede Welvaart & SDG’s 
De verschuiving van een op BNP (Bruto Nationaal Product) gerichte samenleving naar een samenleving 
die meer op brede welvaart wordt ingericht krijgt op allerhande plek gestalte. Sinds 2 jaar wordt de 
nationale Monitor Brede Welvaart gepubliceerd (in samenhang met de SDG’s) door het CBS1 en sinds 
eind 2020 is daarvan ook een provinciale / gemeentelijke variant beschikbaar. Inmiddels heeft het Fries 
Sociaal Planbureau haar eerste brede welvaart monitor voor Fryslân2 gemaakt.  In dat inhoudelijke 
raamwerk van de brede welvaart zijn de 17 perspectieven van de SDG’s te herkennen. We plaatsen die 
brede welvaart dan ook in de context van de realisatie van de 17 SDG doelen. 
 

 
SDG / Brede Welvaart visualisatie en BWT/SDG monitor (2020 CBS) 

 

 
1 CBS | Monitor Brede Welvaart (2020) https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/21/monitor-brede-welvaart-de-sustainable-development-goals-2020 
2 FSP | Monitor Brede Welvaart Fryslân (2021) https://www.fsp.nl/nieuws/brede-welvaart-in-fryslan-voor-het-eerst-in-
beeld/#:~:text=Om%20de%20brede%20welvaart%20in,%2C%20werk%2C%20wonen%20en%20milieu. 
 

BREDE WELVAART ALS KIJKVENSTER NAAR DE TOEKOMST
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1.4 SDG’s en brede welvaart in Fryslân 
Inmiddels zijn begrippen als SDG’s en brede welvaart een dieper geworteld begrip aan het worden. Juist 
ook in Fryslân. Dat is hoopvol! 

 
Overheden 
Met ‘Lok op 1’ was provincie Fryslân voorloper met het benoemen van brede welvaart als hart van haar 
politiek/bestuurlijke ambitie. Inmiddels zijn ook 8 van de 18 Friese gemeenten, and we are counting, SDG 
gemeente3 en vormen daarmee als regio de voorhoede van SDG’s en brede welvaart in Nederland. Bij 
gemeenten zijn al diverse SDG coordinatoren actief en stap voor stap worden de SDG’s toegepast in beleid 
(b.v. omgevingsvisies). SDG Vlaggendag wordt inmiddels jaarlijks gevierd en op verschillende manieren 
worden SDG prestaties gewaardeerd bijvoorbeeld in gemeente Leeuwarden4. Gemeente Súdwest-Fryslân 
is een van de drie winnaars van de jaarlijkse Global Goals Gemeenteverkiezing5 van de VNG (naast 
Noordenveld en Den Haag) 
 

 
SDG Gemeenten Nederland (bron VNG) 

De toepassing is daarnaast ook in de internationale context een gezamenlijke taal aan het worden. Dat 
zien we terug in Europees beleid en b.v. het meer missie gedreven innovatie beleid van Europa. De 
contouren voor de Regionale Innovatie Strategie6 (2021-2027) van de Noordelijke provincien zetten, voor 
haar Europese programma’s, ook in op brede welvaart als resultaat van het Noordelijke innovatiebeleid.  
 
Ondernemers 
Bij bedrijven wordt stap voor stap gewerkt aan de bijdrage van de bedrijfsactiviteiten aan de SDG’s. Het 
begint onderdeel van MVO beleid te worden. Brede Welvaart is bovendien als speerpunt door VNO-NCW 
en MKB Nederland7 geformuleerd als dé ondernemersmissie op weg naar 2030.  

 
3 VNG | Gemeenten4GlobalGoals https://vng.nl/artikelen/over-gemeenten-4-global-goals 
4 Gemeente Leeuwarden | https://www.leeuwarden.nl/nl/globalgoals 
5 VNG | Global Goals Gemeenteverkiezing 2021 https://vng.nl/nieuws/prijzen-voor-sudwest-fryslan-noordenveld-en-den-haag 
6 Samenwerking Noord Nederland | RIS-3 strategie https://www.snn.nl/europa/strategie-voor-het-noorden 
7 VNO-NCW | Agenda 2030 (2021) https://www.vno-ncw.nl/content/onze-nieuwe-koers 
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Onderwijs- & kennisinstellingen 
Bij kennis en onderwijs organisaties wordt op allerhande manier gewerkt met de SDG’s. Van middelbaar 
tot hoger en universitair onderwijs richt men zich steeds sterker op SDG’s als gezamenlijke taal.  
 
Netwerken & burgers 
Er zijn in Fryslân al diverse netwerken en initiatieven die de SDG’s omarmen of een perspectief ervan 
invullen. B.v. de Vereniging Freonen fan Fossyl Frij Fryslân vormt al de SDG-7 alliantie in Fryslân (duurzame 
energie) en b.v. het Innovatie Pact Fryslân vormt de basis voor SDG-8 (economie/werkgelegenheid). 

 
 
1.5 De SDG allianties 
Per SDG zijn we gestart met zogenaamde SDG allianties. Dat doen we in het verlengde van SDG allianties8 
op landelijk niveau. In die allianties zitten inhoudelijk betrokkenen uit de regio en afkomstig uit de 
quadruple helix (overheden, ondernemers, burgers, onderwijs/kennis) van de samenleving. Deze SDG 
allianties worden verbonden door aanjagers met passie en inhoudelijke deskundigheid. Binnen zo’n 
alliantie inspireren ze elkaar en verbinden ideeën en co-creëren tot concrete spin-off projecten en 
programma’s. De nu opgebouwde SDG allianties bestaan uit personen uit regionale, noordelijke en 
nationale netwerken. En dat is ook wat onze ambitie is. Een volgende stap kan zijn de bundeling van 
krachten van SDG Netwurk Fryslân tot een SDG Netwerk voor de Blue Delta.  
 
 
1.6 De SDG Uitkijkers 
Binnen die thematische SDG allianties zijn De Uitkijkers9 de mensen die het talent hebben voorbij de 
horizon van 2030 te kijken. Die vormen dus een deel van de SDG alliantie. Welke perspectieven zien zij 
als kans of bedreiging voor onze regio die invloed hebben op onze huidige of toekomstige brede 
welvaart? En welke effecten heeft die kwaliteit van leven hier op plekken elders in de wereld? Deze 
Uitkijkers vormen de “maatschappelijke research & development” van onze Blue Delta samenleving. De 
Uitkijkers maken vaak onderdeel uit van nationale en internationale netwerken en hebben een sterk 
agenderende functie. 
 
Juist deze Uitkijkers willen we vaker betrekken bij de toekomst opgave van onze regio. Dat doen we in 
een soft-space10 context. Dat betekent dat Uitkijkers vanuit een vrije rol kunnen meedenken over 
toekomstige thema’s. Thema’s die voorbij 2030 reiken. Als Uitkijkers of alliantie ideeen uiteindelijk tot 
concepten leiden is het aan de ‘hard-space’ (o.a. de politiek) van de samenleving om daar wel of niet 
keuzes voor te maken.  
 

Vonketon 2020 (www.vonketon.org) 
Ten tijde van de corona perikelen is vanuit de SDG perspectieven een netwerk initiatief georganiseerd 
waar een kleine 200 met name noordelijke deelnemers twee dagen met elkaar hebben gebrainstormd over 
ideeën voor de toekomstige samenleving van de Blue Delta. Dit heeft diverse spin-offs opgeleverd. 
Initiatieven m.b.t. bijvoorbeeld lokaal voedsel, biodiversiteit,  circulaire bedrijventerreinen en 
woonwijken, bloeizones, gebiedscoöperaties, kennis- en beleefcentra, innovatiewerkplaatsen voor leven 
lang leren en het ‘Ekolarium’ zijn in de loop van 2020 en 2021 gedeeld en komen steeds meer samen.  

 

 
8 SDG allianties van SDG Netwerk Nederland https://www.sdgnederland.nl/sdg-allianties/ 
9 De Uitkijkers concept initiatief www.deuitkijkers.nl 
10 Mini-college over soft- en hardspace  van prof Maarten Hajer (Universiteit Utrecht) https://www.youtube.com/watch?v=tCSRvJ9rUQ4 
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1.7 SDG Netwurk Fryslân en de internationale connecties 
Anders dan de Millennium doelen zijn de SDG’s niet alleen gericht op internationale ontwikkeldoelen, 
maar hebben ook een sterke basis in de eigen regio. Niettemin is de doelstelling van SDG Netwurk Fryslân 
ook juist haar sterker te ontwikkelen in internationale samenwerkingen. Ook daarin is Fryslân al een 
sterke speler als het gaat om internationale netwerken gericht op ontwikkelondersteuning. Denk daarbij 
aan de zogenaamde ‘particuliere initiatieven’ van vele pluimage in de Friese regio.  
 
 
1.8 SDG Netwurk Fryslân in Nederland 
Met de Friese allianties proberen we stap voor stap ook aan te sluiten bij de SDG allianties op nationaal 
niveau vanuit o.a. SDG Netwerk Nederland11 en zijn we ook aangesloten bij het zogenaamde SDG 
Houses12 netwerk in Nederland. Op 4 oktober 2021 opent het SDG House van Fryslan in de Leeuwarder 
Kanselarij. 
 
 
  

 
11 SDG Netwerk Nederland SDG Netwerk Nederland https://www.sdgnederland.nl/ 
12 SDG House Network Netherlands www.sdghouse.org 
 



 

 8 

2. VOLGENDE FASE SDG NETWURK FRYSLÂN (2022 - 2023) 
 
Nu er een structuur en aanpak is ontwikkeld, die geleidelijk verder ontwikkelt, is het nu tijd voor 
versnelling en verdieping om de toenemende behoefte te kunnen ondersteunen. Dat betekent dat we 
naar een steviger fundament willen waarop we die ondersteuning kunnen laten groeien in Fryslân en 
daarmee de impact op de SDG / brede welvaart doelen willen vergroten.  
 
 
2.1 Wat is er nodig voor de volgende stap 
Doel voor de komende jaren (2022-2023) is om de aanpak door te ontwikkelen tot steeds meer missie 
gedreven innovatieprojecten en programma’s (landmarks). Het SDG netwerk Fryslân met zijn alliantie 
structuur helpt bij dat aanjagen. Het eigenaarschap van spin-offs (en ook realisatie) ligt qua 
verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemers. Het SDG Netwurk Fryslân wordt geen ‘projectenmachine’ 
maar vooral een verbindingsnetwerk van waaruit project spin-offs kunnen volgen.  
 
Hiervoor willen we nu de randvoorwaarden scheppen zodat die aanjaagfunctie van verbinders de ruimte 
kan krijgen om samen tot meer spin-off te komen. Door continue met partners te werken aan 
innovatieve oplossingen voor onze brede welvaart opgave. Door te initieren, interventies en 
experimenten te faciliteren jaagt het netwerk ontwikkelingen aan. De som van deze ontwikkelingen zal 
leiden tot een stroom aan ideeën die kunnen leiden tot diverse innovatieve spin-offs.  
 

Innovatie- en netwerk strategie 
Om de SDG-allianties verder te ontwikkelen is er een innovatie en netwerk strategie nodig. In deze 
strategie zijn de regels en waarden vastgelegd die er toe moeten leiden dat allianties op een prettige en 
open wijze samen kunnen werken. We willen dit doen vanuit een ‘soft space’ aanpak en het creëren van 
vrije ruimte voor maatschappelijke innovaties  
 
Missiegedreven innovatie is een (nieuwe) professie. Het gaat om het ‘Organiseren van Innovatie’ en het 
‘Innoveren van Organisatie’. Mensen bij elkaar brengen vanuit uit vier verschillende werelden (quadruple) 
helix brengt uitdagingen met zich mee. Ieder heeft een eigen visie op de werkelijkheid, werkwijze en vaak 
ook een eigen taalgebruik. Daarnaast moet er een duidelijk doel worden gecommuniceerd. Waarom doen 
we dit? Wat kun jij bijdragen? en onder welke voorwaarden doe je dit? 

 
 
2.2 Uitbouwen van SDG allianties 
Belangrijk is nu de allianties compleet te maken, niet alle SDG’s zijn nog bezet, en verder uit te bouwen. 
Ook willen we de allianties gerichter kunnen inzetten op vraagstukken. Dat gebeurd nu incidenteel en 
nog ongestructureerd. 
 
Binnen de verschillende SDG-allianties willen we alliantie leden, zoals Uitkijkers, vaker samenbrengen. 
Daarvoor is een SDG alliantie-aanjager nodig die deze groep activeert en stimuleert en ook zorgt dat er 
een goede opbouw in de alliantie plaatsvindt (diversiteit, leeftijden, disciplines, expertise, Uitkijkers, 
..). De alliantie-aanjager zorgt voor een goede ‘onboarding’ van nieuwe alliantie deelnemers. Deze 
onboarding moet ervoor zorgen dat nieuwkomers zich thuis voelen binnen de alliantie, dat het doel en 
de middelen helder zijn en de regels en werkwijzen. Hierdoor is de nieuwe alliantie deelnemer direct 
op de hoogte wat er speelt, kan hij meedoen aan bestaande discussies en projecten en voelt hij of zij 



 

 9 

zich welkom waardoor er het zelfvertrouwen is om te participeren. Openheid en transparantie en een 
platte organisatie zijn hiervoor vanzelfsprekende en belangrijke (voor)waarden. 
  

Tools en Methodes ter ondersteuning 
Ondersteunend aan deze SDG allianties zijn er tools en methodes die helpen om binnen SDG allianties 
maar met name ook tussen SDG allianties het contact en de samenwerking te stimuleren. Het ontwikkelen 
van de online omgeving is daarbij cruciaal. De ontwikkeling van www.sdgnetwurk.frl is daarin de plek van 
ontmoeting. 

 
 
2.3 We starten door... 
Enkele reeds aanwezige SDG allianties zijn al actief (zie hieronder). Deze allianties communiceren 
regelmatig via daarvoor ingerichte whatsapp groepen. Hierdoor weten deelnemers binnen deze 
allianties wat er speelt. Voor de alliantie-aanjager is het een goede manier om te weten wat er speelt 
en welke behoeftes er leven. In de SDG-allianties zijn grotere dan provinciale achterbannen verzameld.  
 

SDG  SDG community SDG community (aantal) 

1 Geen armoede SDG-1 Armoede 15 

2 Geen honger n.t.b. 0 

3 Goede gezondheid 
SDG-3 / Bloeizone whatsapp 

groep app 
15 

4 Kwaliteitsonderwijs 
SDG-4 / Spark the Movement 

app 
40 

5 Geslachtsgelijkheid n.t.b. 0 

6 
Schoon water en sanitaire 

voorzieningen 
SDG-6 alliantie app 25 

7 Duurzame energie n.t.b. 
Diverse platforms / 

communities 

8 
Goede banen en 

economische groei 
SDG-8 alliantie app 25 

9 
Industrie, Innovatie en 

infrastructuur 
SDG-9 alliantie app 

Circular Delta 
39 

10 Verminderde ongelijkheid n.t.b. 0 

11 
Duurzame steden en 

gemeenschappen 
n.t.b. 0 
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12 Verantwoorde consumptie 
SDG-12 (Friese Voedsel 

beweweging) app 
40 

13 Klimaatactie SDG-13 alliantie app 5 

14 Leven onder water n.t.b. 0 

15 Leven op het land SDG-15 alliantie (Kening) app 150 

16 Vrede en recht n.t.b. 0 

17 
Partnerschappen voor de 

doelstellingen 

SDG-17 (ToekomstMakers + SDG 
Partner Netwerk + LF2028) 

apps 

TM: 40 
SDG PN: 30 
LF2028: 15 

 
Naast communicatietools willen we een toolbox aanbieden. Deel van die tools is al beperkt aanwezig 
maar zal op basis van behoefte verder uitgebouwd moeten worden zodat de allianties effectiever 
ondersteunt kunnen worden. Denk hierbij aan het inzetten van online tools (zoals video-applicaties 
(zoals b.v. Whereby e.a.), brainstorm applicaties (zoals Mural) etc.. De toolset en de methodieken 
kunnen vrijelijk gebruikt worden op basis van behoeften die er zijn binnen communities. 
 
Daarnaast zijn activiteiten en methodes die gericht zijn op inhoudelijke ontwikkeling via b.v. 
moonshots, werkateliers, Vonketon of Panorama dialoog bijeenkomsten etc.  
 
Op basis van behoeften kan ook expertise ingevlogen worden. Bijvoorbeeld de behoefte bij hulp aan het 
ontwikkeling van projectideeën (financiën, organisatie, ..) of het ontwikkelen van kennis (master-
classes, ..).  
 
 


