Vereniging NEDWORC | Ledensurvey SDG’s - teaser
De uitkomsten van de Ledensurvey SDG’s (mei-juni 2020) geven een goed beeld van o.a. de rol van de SDG’s
in recente projecten. De ledensurvey is ingevuld door 50 leden met een breed scala aan SDG-expertises.
Enkele uitkomsten uitgelicht
Er werden opdrachten uitgevoerd voor een breed scala aan opdrachtgevers, donoren en werkgevers.
Respondenten werkten m.n. voor of via NGO’s en consultancy bureaus.
De SDG’s spelen een rol in een meerderheid van de uitgevoerde projecten. 80% van de respondenten kwam
de SDG’s tegen bij 1 of meer projecten sinds januari 2019. In totaal werkten zij in die periode aan ca 170
projecten, waarin bij bijna twee derde van de projecten (64%) de SDG’s een rol speelden (Figuur 1).
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Van 50 projecten werd beschreven hoe de SDG’s daarin een rol speelden. De SDG’s werden hier vooral
gebruikt als leidraad, in projectuitvoering en -sturing, en in stakeholder discussies. Er is nog weinig ervaring
met de SDGs in rapportages (Figuur 2). De SDG’s werden over het algemeen gezien als nuttig instrument.
Er zijn suggesties gedaan voor oa vervolg activiteiten en tools om te delen, en diverse leden willen hieraan
ook actief bijdragen. De SDG werkgroep maakt een uitgebreid verslag, met nieuwe activiteiten als follow-up.

Hoe werden de SDG's gebruikt in deze projecten?
27 respondenten | 50 projecten
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Profilering: SDG's staan prominent in beleid en op de
website van betrokken organisatie(s)
De donor stelde SDG eisen bij de aanvraag van
projectsubsidie
In rapportage: alleen kwalitatieve rapportage op SDG
doelen
In rapportage: uitgewerkte, kwantitatieve SDG criteria
SDG's zijn/waren leidraad in het project
SDG's zijn/worden gebruikt voor projectsturing, dus
als KPI
SDG-tools zijn/worden gebruikt in de
projectuitvoering
SDG's zijn/worden gebruikt in stakeholder discussies
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