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De SDG’s zijn zeventien 
doelen om van de wereld een 
betere plek te maken in 2030. 
Ze zijn een mondiaal kompas 
voor uitdagingen als armoede, 
onderwijs en de klimaatcrisis. 

Wat zijn de SDGs?
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Bron: https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-
08/5a_Cara%20Williams_Canada_Interlinkages_Report_SlideDoc.pdf

Onderling verbonden

169 subdoelen
241 indicatoren
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Hoe 
staan we 
ervoor?
NL

Volgens
OECD
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Interessant, maar…
Hoe gaat het nu precies, in jouw stad?

Waarom een VLR?
Tamara Grujic, coördinator SDG VLR gemeente Amsterdam 
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Voluntary Local Review gemeente Amsterdam
• De eerste VLR in Nederland
• Kort verslag alle SDGs; zes uitgewerkte SDGs
• Referentiepunten: 

• Official UN indicators
• European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews
• CBS SDG Monitor 
• Andere VLRs (Gent, Stockholm, Helsinki, Barcelona)
• VNG indicatoren set (in ontwikkeling) 

• Eerste check data in ‘Staat van de stad’ 
• Eerste schifting en richting: data, beleid, good practice
• Gestructureerde inventarisatie data en beleid; selectie 
• Concept teksten; feedbackrondes



SDGs ‘in detail’
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Hoe pak je dit nu aan? 
• 10 subdoelen (1-7 en a-c)
• Eerste schifting – wat is lokaal relevant?
• 6 subdoelen uitgewerkt met bestaande data (bv Waar 

staat je gemeente, CBS, gemeente zelf)
• Vergelijkingen door de tijd en/of met NL als geheel
• Koppeling met beleid / doelstellingen gemeente
• Good practices
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• Breed subdoel met verschillende indicatoren 
• Waardering leefomgeving
• Sociale (on)veiligheidsbeleving  
• Luchtkwaliteit
• Geluidsoverlast
• Beschikbaarheid / nabijheid groen

• Beleid, bv rond ontwikkelbuurten, Actieplan 
Schone Lucht

• Overlap met bv SDG 3.4 en 3.9 (gezondheid) 
en 16.1 (veiligheid)

Voorbeeld: SDG 11.7. 
By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green 
and public spaces, in particular for women and children, older persons 
and persons with disabilities.
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• Kijk nog eens naar SDG 11.7
By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green 
and public spaces, in particular for women and children, older persons and 
persons with disabilities.

• Kies een indicator die je interessant vindt

• Zoek op hoe jouw gemeente het doet

• Gebruik het dashboard van ‘waar staat je gemeente’. Of natuurlijk een
andere bron!

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/duurzame-
leefomgeving

Aan de slag!
Hoe doet jouw gemeente het op SDG 11.7?

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/duurzame-leefomgeving
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Tips

• Een Voluntary Review kan per gemeente, maar ook op 
andere niveaus

• Ga op zoek naar welke SDGs voor jouw context het 
meest relevant zijn

• Gebruik data en indicatoren die er al zijn
• Volg en monitor beleid
• Probeer het niet meteen perfect en/of volledig te doen, 

maar maak een begin en leer!
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Contact

Meer weten over de onderzoeksaanpak?
m.hogenstijn@hva.nl

Meer weten over de aanpak vanuit de gemeente? VLR 
ontvangen?
t.grujic@amsterdam.nl; o.buurma@amsterdam.nl

mailto:m.hogenstijn@hva.nl
mailto:t.grujic@amsterdam.nl
mailto:o.buurma@amsterdam.nl
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