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Soms is het eenvoudiger de SDGs uit te leggen aan een blanco publiek dan aan
ingewijden. De laatsten kunnen bijvoorbeeld in het idee zijn blijven steken dat de MDGs
uiteindelijk een roemloze dood zijn gestorven, zoals je nogal eens uit de filantropische
hoek hoort. Ook kan het iets betere maar nog steeds onvolledige beeld bestaan dat de
MDGs zijn opgevolgd door de SDGs, zoals je nogal eens uit de hoek van de
ontwikkelingssamenwerking hoort. Het juiste verhaal is dat de regeringsleiders in 1987
het rapport-Brundtland over duurzame ontwikkeling aanvaardden, daaruit in 2000 een
selectie van MDGs haalden om vaart te maken voor de armste landen en dat deze
aanpak in 2015 wegens groot succes is verbreed naar alle aspecten van duurzame
ontwikkeling, dus naast people ook planet en prosperity.
De SDGs hebben een reeks sterke punten:
- Alomvattend dankzij 17 doelen en 169 subdoelen, in tegenstelling tot alle
eerdere deelverzamelingen.
- Coherent dankzij de onderlinge verbinding. Degene die zegt dat het uiteindelijk
om uitbanning van armoede gaat heeft gelijk, maar zal er achter komen dat het
zonder de andere 16 SDGs niet oplosbaar is. Degene die zegt dat alles draait om
voedsel, om water, om energie of klimaat heeft ook gelijk, maar zal tot dezelfde
conclusie komen.
- Kwantitatief dankzij de tijdshorizon 2030, doelen als géén armoede of
halvering voedselverspilling en de 230 indicatoren.
- Eén gemeenschappelijke taal dankzij aanvaarding door 193 regeringsleiders,
CEOs van grote ondernemingen, NGOs, kennisinstellingen en jongeren van een
agenda voor alles dat nu al plaatsvindt. De SDGs gaan uit boven “do good”
(filantropie) en “do no harm” (MVO), zij ambiëren “do better”.
De implementatie van de SDGs ligt primair op nationaal niveau. Dit niveau kan –
zeker in een land als Nederland – niet los worden gezien van de Europese en mondiale
context. Maar ook het regionale en lokale niveau zijn belangrijk.
Op al die niveaus gaat het om samenwerking tussen alle actoren (SDG 17):
bedrijfsleven/financiële sector, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen,
jongeren/kinderen en overheden.
Alle partijen zijn het er over eens om bij de SDG-implementatie de bestaande
verantwoordelijkheden en initiatieven zo veel mogelijk te respecteren en na te gaan of
de SDGs een extra impuls verschaft in plaats van een zoveelste top-down invuloefening.
Van de rijksoverheid wordt daarbij een coördinerende rol verwacht, die in het huidige
demissionaire kabinet vervuld wordt door Buitenlandse Zaken, maar – kijkend naar
andere Europese en ontwikkelingslanden – ook bij andere ministeries kan worden
belegd.
Alle partijen in Nederland willen de SDGs in 2030 halen.
Er zijn recent veel nationale metingen verricht waar we staan, door ons eigen CBS,
maar ook door de OESO en andere buitenlandse benchmarks. We doen het goed op

terreinen als economie, gezondheid, onderwijs en instellingen. We hebben nog veel te
doen op terreinen als klimaat/energie, gendergelijkheid in het bedrijfsleven, onze
negatieve voetafdruk in ontwikkelingslanden en de kwaliteit van water en natuur.
De diverse actoren brengen hun prestaties ook in beeld dankzij steeds betere
jaarverslagen (non financial information) en overheidsbegrotingen (bijv.
Verantwoordingsdebat).
De actoren willen geen apart inhoudelijk SDG-beleid met bijbehorende personele en
financiële capaciteit komt. Het behalen van de doelen valt binnen de kernactiviteiten.
Dankzij de SDG-aanpak gaat het wel veel integraler en transparanter gebeuren en
worden bredere partnerschappen met de juiste actoren goed ondersteund (bijv. SDG
Charter).
Omdat de SDGs in de ontwikkelingslanden goed ontvangen worden, zullen de
Nederlandse partijen zich hier sterker van bedienen ten gunste van beleidscoherentie.

