Evaluatie jaarverslag Utrecht4GlobalGoals 2020

Op donderdag 12 maart 2020 hield U4GG een enthousiast verhaal op het jaarlijkse VNG-congres over
burgers betrekken, contact maken en de doelen dichterbij brengen. Met het fysieke contact was het
nog diezelfde dag afgelopen, een paar uur later ging Nederland op slot, was de lockdown een feit en
was Corona een deel van ons leven.
Het werd een jaar van nagenoeg geen fysiek contact, geen evenementen, geen U-Award-uitreikingen
en geen Utrechtse Vuelta-start met veel aandacht voor de SDG’s. Maar het werd ook het jaar waarin
duidelijker werd dan ooit dat we wereldwijd 1 taal moeten spreken om problemen echt op te kunnen
lossen, wereldwijde gezondheid hoog op elke agenda kwam, kloven tussen rijk en arm dieper
werden, kortom 2020 werd het jaar waarin iedereen te maken kreeg met de SDG’s.
In september 2020 vierden de doelen in stilte een vijf-jarig jubileum. Daarmee kwam een einde aan de
eerste vijf jaar die vooral bedoeld waren om kennis te maken met de doelen, ze te laten landen en de
stap te maken van mondiale, abstracte doelen naar de concrete, lokale doelen. In Utrecht is dat goed
gelukt, zelfs Corona kon wat dat betreft geen roet in het eten gooien.
Dagelijks worden we benaderd door partijen in de stad die met de goals aan de slag zijn of willen. We
helpen ze op weg, verbinden ze aan de juiste partners en zorgen dat de doelen deel worden van hun
DNA. Dat is toch ook in dit vreemde jaar weer gelukt. Want 2020 was ook het jaar van de eerste SDG
Docu op RTV Utrecht, het jaar waarin we scoren op de SDG’s bij FC Utrecht én het jaar waarin ons
eigen Utrechte SDG-House een feit werd.
Ook was 2020 het jaar waarin onze voorzitter Fabrice Luijten de stap maakte om naar Frankrijk te
verhuizen en het stokje door te geven aan Gwen Jansen-Jager. Veel dank aan Fabrice, voor bijna tien
jaar volle inzet voor de stichting, we gaan je missen!

Communicatie
We werden we met de neus op de feiten gedrukt qua online zichtbaarheid. Waar we eerder de koers
hadden ingezet om juist te zorgen dat andere partijen over de SDG’s zouden gaan praten, online en
offline, bleek in 2020 dat die koers niet houdbaar was in een tijd waarin evenementen niet doorgaan
en fysieke ontmoetingen zelden mogelijk zijn. Dus ging het roer om. Een kersvers communicatieplan,
vernieuwde site en socials en aan de slag! Onze website www.utrecht4globalgoals.nl is in het nieuw
gestoken, de website www.heelutrechtu.nl is nu geïntegreerd is in de U4GG-website. Daar vind je
onder ‘wat doet Utrecht’, de Utrechtse community, met daarin nog altijd de verhalen van inspirerende
Utrechtse initiatieven en een duik nemen in alle activiteit en enthousiasme waarmee Utrecht zich al op
de doelen stort.
Ook de social mediakanalen konden wel een boost gebruiken, dus ook daarin zijn we, met hulp van
Gwen, aan de slag gegaan. Inmiddels is U4GG actief op Instagram, Youtube, FaceBook, LinkedIn en
Twitter.
Helaas geen U-Awarduitreiking dit jaar. Hopelijk kunnen we de volgende U-Awards uitreiken op
SDG ActionDay, 25 september 2021.
www.utrecht4globalgoals.nl
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SDG-House Utrecht
Na de Climate Planet nodigde de Social Impact Factory ons in 2019 uit om bij hen in huis kantoor te
houden. SIF omarmde de SDG’s, alles in de bedrijfsvoering kwam in het teken van de goals te staan.
Van belhokjes tot website, overal zijn de doelen zichtbaar, in 2021 wordt de entree van SIF
gedomineerd door een interactieve SDG-Wall, je raakt met je hand de muur en wordt meegezogen in
de doelen. De evenementen die SIF organiseert krijgen de doelen een plek, de koppeling met
ondernemen wordt natuurlijk gemaakt maar ook voor externe partijen die bij SIF over de vloer
komen, zijn ze een inspiratieplek.
In 2019 spraken we voorzichtig over de mogelijkheid om van SIF het Utrechtse SDG-House te maken,
net als het KIT in Asterdam. In 2020 hebben die plannen hun definitieve vorm gekregen en is het KIT
niet meer het enige SDG-House. Een SDG-House Network van maar liefst 9 Houses is opgetuigd en
werkt samen aan de lokale zichtbaarheid en realisatie van de doelen. In november 2020 was het een
feit: de Social Impact Factory is ons eigen Utrechtse SDG-House! In het jaarplan 2021 lees je meer over
wat daar de komende tijd gaat gebeuren.
https://www.sdgnederland.nl/nieuws/9-duurzame-locaties-vormen-het-sdg-house-network/

RTV Utrecht docu ‘Global Goals in Eigen Stad
Een mooie samenwerking met RTV Utrecht kwam in 2020 tot stand. Samen bereiken we een hele grote
groep Utrechters, ook Utrechters die de goals nog niet kennen, en brengen we de doelen dichterbij,
letterlijk in de huiskamer. Hoe? Door op pad te gaan in de stad, te praten met aansprekende en
inspirerende Utrechters over wat zij wel of niet doen, willen doen of zouden kunnen doen met de
doelen. We waren te gast bij voetbaldirecteur Thijs van Es in zijn FC Utrecht stadion, wandelden van
voedselbos tot paddenstoelenkweek en gingen mooi én verantwoord shoppen met Miss Utrecht.
Documentairemaker Roel Wijngaards-De Meij maakte 'Globals Goals In Eigen Stad'. Hij was in
december 2020 te zien op op UStad en op RTV Utrecht. In april wordt de docu op beide kanalen
herhaald en gesprekken lopen voor een vervolg in 2021.
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/docu/20201206-0800/

SDG ActionDay
Op 25 september 2020 was het vijf jaar geleden dat de doelen in New York geratificeerd werden. In
Utrecht begonnen we de dag met het hijsen van de SDG-vlag bij het Stadhuis door de
Raadsambassadeurs, helaas dit keer zonder Utrechtse scholieren, maar met de cameraploeg van RTV
Utrecht. Vervolgens opende ‘The Green Escape’ in The GreenHouse, een spannende escaperoom
waarin je zonder SDG-kennis hopeloos vastzit. Ook ging de VIPbus van Dennis Nolte op pad om,
Coronaproof, met Utrechters te praten over wat zij zouden doen als ze morgen de nieuwe
burgemeester van de stad zouden zijn. Die wensen en dromen werden vervolgens in gesprek
gekoppeld aan de SDG’s. Raadsambassadeur Jantine Zwinkels (CDA) stapte in en sprak mee. Het
filmpje wat van de rit gemaakt werd, was te zien op het digitale SDG-Festival bij ANNE waar
Utrechters hun SDG verhaal van 2020 konden vertellen voor de camera. Alle Utrechtse initiatieven
werden gedeeld via SDG Nederland waar alle landelijke initiatieven samenkwamen. Zo was het
vijfjarig jubileum toch een feest en kon een mooie start gemaakt worden met wat de VN definieert als
‘The Decade of Action!’
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Global Goals zichtbaar voor iedereen!
We gaan er nog altijd voor om de Global Goals een vanzelfsprekendheid te maken voor elke
Utrechter. Als iedereen weet wat de doelen zijn en waar ze voor staan, of beter nog, er zijn steentje aan
bijdraagt, hebben wij het goed gedaan. We zetten ons op alle fronten in om dat voor elkaar te krijgen.

Global Goals op school. Stichting O3 Effect zet zich in om de SDG’s opgenomen te krijgen in het
vaste curriculum voor de Utrechtse middelbare scholen. De scholenkoepels kwamen in het najaar 2020
bijeen om daarover te spreken en zijn voorzichtig enthousiast. Het lespakket ‘Alle Global Goals zitten
in jouw spijkerbroek’ is in 2020 niet gegeven i.v.m. de sluiting van de scholen.
Global Goals bij bedrijven Steeds duidelijker komt de koppeling tussen (sociaal) ondernemerschap
en de global goals in beeld. Inspirerend omdat er een grote slag geslagen kan worden als een
succesvol ondernemer zijn bedrijf actief en zichtbaar koppelt aan de doelen. Met partners als Impact
030, Social Impact Factory, MAEX en Economic Board Utrecht, spreken we bedrijven die met de
doelen aan de slag willen. Mooi voorbeeld is I-Did, eerst een kleine ondernemer die oude KLM- en
legeruniformen verwerkt tot ander anderen nieuwe laptophoezen, later met personeel met een afstand
tot de arbeidsmarkt de productie vergroot en tenslotte producten levert aan giganten als Ikea.
Global Goals in bestuur: Inmiddels zijn 22 van de Utrechtse gemeenteraadsleden Ambassadeur voor
de Global Goals. Via die weg staan de doelen steeds hoger op de agenda van het stadsbestuur.
Hoogtepunt 2020 was de lancering van de Global Goals Monitor, een instrument waarmee Utrechts
beleid gekoppeld wordt aan de SDG’s. Ook het uitkomen van de brochure ‘Inkopen met Impact’ laat
weer zien dat Fairtrade en SDG’s nog steeds het inkoopbeleid van de gemeente sturen. Met de
boodschap ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen zijn de Global Goals steeds dichterbij, in
gesprekken, in acties en dus ook in besluitvorming.
Global Goals voor elke Utrechter: waar het in dit vreemde jaar mogelijk was, waren we zichtbaar in
de stad. Voor zover hierboven nog niet aanbod gekomen, hieronder een overzicht in vogelvlucht:
•

De Zelfgemaakt Scheurkalender over de SDG’s, oorspronkelijk bedacht om samen af te tellen
naar de Utrechtse Vuelta-start, ging ondanks het wegvallen van de Vuelta gewoon door. Op
de kalender lieten Utrechtse initiatieven zien wat ze doen met de SDG’s. Na de lancering in
de splinternieuwe Centrale Bibliotheek op de Neude ging ‘ie on tour langs de bibliotheken in
Zuilen, Leidsche Rijn en Kanaleneiland, naar het Leidsche Rijn College, de Social Impact
Factory, de redactie van De Utrechter om af te sluiten op SDG ActionDay bij ANNE. Bijdragen
van oo.a. Noest Hout, Duko Student, Onkruid Bestaat Niet, VOKO Utrecht en LiveBuild.
Verder: workshop voor grote groep eerstejaars Nimeto studenten (MBO), Marnix College
(Pabo) , leerlingen van het Leidsche Rijn College en de weekendschool.

•

U4GG begeleidde studenten van de Hogeschool Utrecht. De studenten maken een les voor
VMBO-leerlingen waarin ze leerlingen laten zien dat de SDG’s geen ver-van-je-bedshow zijn,
maar gaan over de dagelijkse keuzes die jij en ik maken. De gemaakte lessen werden
daadwerkelijk gegeven op Utrechtse middelbare scholen.

•

TivoliVredenburg moest over naar online, met de afdeling Kennis&debat zijn we in gesprek
om de Global Goals Cafés te herstarten nu de SDG’s zo hoog op de agenda zijn komen te
staan. To be continued in 2021.

•

De nieuwe Centrale Bibliotheek op de Neude was al voor Corona aan de slag met de SDG’s.
In 2020 kregen de doelen prominente aandacht in het hele programma, onder andere in de
projecten rondom wereldarmoededag. Een van de Tegenlicht Meetups, die de Bibliotheek
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wekelijks na de uitzending van Tegenlicht organiseert, stond in het teken van de wereld van
de toekomst, U4GG mocht spreken over de rol van de SDG’s in die toekomst.
•

U4GG kreeg ook aandacht van over de grens, een Engelse reporter kwam zelfs langs om haar
stuk te schrijven oer hoe Utrecht burgers betrekt bij de Goals. Ook uit Taipei kwam een
verzoek om te spreken over het implementeren van de doelen op lokaal niveau, er ging een
filmpje naar het congres.

•

Fair Fashion Festival ging dit jaar online, er werden influencers ingezet en Young&Fair ging
los op social media. Overall hadden ze een heel groot bereik, groter zelfs dan het fysieke
evenement van eerdere jaren. Online even checken hoe je duurzaam met mode aan de slag
kunt, was actueler dan ooit.

•

Sinds 2020 hebben we samen met ANNE een flinke verzameling SDG-producten en diensten,
je ziet ze verzameld op de www.-ANNE-online.nl. Of het nou gaat om aankleding, inspiratie
of een spel waarmee het SDG gevoel wordt aangewakkerd, het is er.

•

MAEX (de maatschappelijke AEX) kent waarde toe aan maatschappelijke initiatieven. In 2020
werd de MAEX Utrecht pagina gelanceerd waarin je je kan aanmelden voor een landelijk
duurzaam SDG netwerk en in aanmerking komt voor incidentele subsidies. De tool ‘De Social
Handprint’ focust op wat bedrijven/initiatieven goed doen in plaats van de praten over de
‘Footprint’, ofwel wat er allemaal fout gaat.

•

Sinds 2020 is U4GG projectleider Maike van Eijndthoven lokale SDG coördinator voor SDG
Nederland in het kader van de zogenaamde ‘Brede Beweging’. De wens vanuit SDG
Nederland is meer eenheid in het lokaal neerzetten van de SDG’s en daarnaast werkt het
inspirerend om een aantal keer per jaar te horen hoe het er in andere gemeenten aan toegaat.
Van concrete ideeën tot de weg naar het enthousiast krijgen van de Provincie, de beste
tips&trics worden hier gedeeld.

•

Utrecht Marketing lanceerde de ‘Doe maar Duurzaam-ladder’ in het Utrechtse UIT-Magazine.
Hoewel we natuurlijk hopen dat die ladder op termijn de SDG-Ladder gaat heten, zijn we blij
dat ook in de brede stadsmarketing steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en SDG’s.
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Subsidieregeling Hier & Daar
Ondanks alle beperkingen en maatregelen bleek er nog steeds heel veel animo voor de
subsidieregeling. Hieronder een lijst van de toegekende subsidies 2020.
SIB-Utrecht
De Clique B.V.

Balance Buddy

Whyatt
Veritas

Stichting Wable

Zelfgemaakte
Scheurkalender
Skonk Works
Bureau Welle
Fungi Factory

Stichting DuKo Student
Stichting Techno Trend

Miyagi and Jones
Stichting Guerrila
Gardeners
Social Impact Factory
Utrecht
RK Parochie Sint Martinus

Lezingen, koppeling met
SDGs wordt gelegd
Openingsevent circulaire
afval SDG 11 en 12.

€ 2.500,00

Kinderen met
overgewicht in
Overvecht, gezondheid
en SDG3
Herbruikbare coffeecups.
SDG 12
Inzamelingsactie

€ 2.000,00

Watertafel in Utrecht en
waterproject in Kenya.
SDG6
Gekoppeld aan Vuelta en
alle SDGS
Wormenhotel
Wisselspoor SDG 11 en 15
Green Escape alle SDGs

€ 4.000,00

Lessen op school over
oesterzwammen en
koffiedik SDG12
Workshops studenten
SDGs
Lessen op scholen in
Utrecht en Kameroen
gekoppeld aan Water
Foundation SDG14
SDG bouwhekken
Wonderwoods
Wormenhotels op Hof v
Cartesius en workshops
SDG 11 en 12
Lichtprojectie over de
SDGs
Vastenactie; praatjes over
SDGs in kerk en project in
Nicaragua SDG 17
Toegekend totaal

€ 2.000,00
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€ 2.000,00

Niet uitgevoerd door
Corona. Hebben
terugbetaald

€ 2.000,00
€ 3.800,00

€ 2.000,00

Niet uitgevoerd door
Corona. Hebben
terugbetaald.

Uitgevoerd zonder Vuelta

€ 2.000,00
€ 2.000,00

Online versie
doorontwikkeld

€ 2.000,00
€ 4.000,00

€ 2.000,00
€ 4.000,00

€ 2.000,00
€ 2.225,00

€ 34.725,00
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Vooruitblik 2021
We stoppen niet met onze activiteiten voordat de Global Goals als een vanzelfsprekendheid
opgenomen worden in onze slimme, groene en gezonde stad die ook over zijn grenzen kijkt, nu en in
de toekomst. In 2021 ligt de focus op The Decade of Action. Het kennismaken zit erop, nu aan de slag!
Voorbij de staat van ‘sugarcoating’ of ‘windowdressing’, want weinig mensen zijn het openlijk oneens
met de doelen, maar durven ze er ook voor te gaan als het consequenties heeft? Misschien niet altijd
prettige?
Pas als elke Utrechter weet wat de doelen zijn én er ook nog zijn eigen steentje aan bijdraagt, zijn wij
klaar.
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