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Voorwoord
Langzaam groeit in Nederland het bewustzijn dat de pandemie niet 1,2,3 voorbij is en we
niet teruggaan naar het oude normaal. Een nieuwe tijd tekent zich af, een verandering van
tijdperk waarin we met elkaar langzamerhand beseffen dat huidige systemen en patronen
niet het antwoord bieden op de uitdagingen van de 21e eeuw en het bereiken van de
Global Goals (de Sustainable Development Goals van de VN, afgekort: SDG’s) in 2030. De
huidige pandemie laat zien dat de SDG’s nog urgenter en relevanter zijn dan ooit tevoren. Ze
bieden handvaten met elkaar de transitie te maken naar een duurzame toekomst voor
iedereen. Dat wordt ook gevoeld in onze stad met de gedachte dat een betere wereld hier
begint.
Niemand die, zo lijkt het tegen samenwerking is en tegen de Global Goals. We zien echter
een toenemende polarisatie. Een groep mensen in de stad voelt zich niet aangesproken of is
zelfs uitgesproken tegen internationaal en tegen duurzame ontwikkeling, terwijl ze hier vaak
in hun eigen straat en buurt wel invulling aan geven. We leven in bubbels en dat is ook voor
ons een groot aandachtspunt en zorg.
De SDG’s inspireren ons als stichting niet bij de pakken neer te zitten, maar juist
bruggen te bouwen. De SDG’s representeren waarden en opgaves die universeel zijn en
waarop het gesprek gevoerd kan worden, vanuit de context en leefwereld van de
betrokkenen. Wij maken de SDG’s lokaal. We laten zien dat deze universele, globale
doelstellingen ook op lokaal niveau, in de straat en buurt, ook omarmd kunnen/moeten
worden. Wij doen dat door verbeelding, positief activisme, empathie en creativiteit.

Zo hebben wij, binnen de mogelijkheden die de pandemie ons bood, ons in 2021 ingezet om
op positieve manier personen en organisaties in de schijnwerpers te zetten die bijdragen
aan het groener, gezonder en inclusiever maken van Utrecht. Personen uit sport, welzijn,
politiek en bedrijfsleven die zich hard maken voor de Global Goals in eigen stad. Dit zijn
onze hoekstenen. Hiermee hebben we ons netwerk vergroot en versterkt.
Met deze 20 personen en onze programmaraad vierden we op 24 september 2021 de SDG
Action Day. Fysiek gelukkig dit keer en met drie hele mooie U-Award winnaars. Met hen
hebben we gesproken wat we gezamenlijk kunnen doen voor zichtbaarheid, verbinding en
activatie rondom de SDG’s in Utrecht. Er bleek een grote bereidwilligheid. De dag
resulteerde in 40 pagina’s vol inspiratie en een aansprakelijkheid naar elkaar om samen aan
de slag te gaan voor de Global Goals in eigen stad. We trekken deze lijn in 2022 vol door.
Het geeft ons als stichting nieuwe energie en motivatie.
2021 was ook het jaar dat we afscheid namen van Maike van Eijndthoven als onze
programma-manager. Na 10 jaar besloot Maike de studiebanken in te gaan om een andere
loopbaan in te slaan. Heel veel dank aan Maike voor 10 jaar inzet voor de stad en onze
stichting. We zijn haar zeer erkentelijk en gaan haar missen. Gelukkig hebben we een goede
opvolging gevonden in de persoon van Doron Verstraelen. Halverwege het jaar hebben we
ook Nynke Groenendijk aan ons verbonden voor diverse communicatiewerkzaamheden.

In dit verslag vindt u per rubriek uit de samenwerkingsovereenkomst 2021 wat de ambities
waren en wat we gerealiseerd hebben. De betekenis van deze terugblik voor de toekomst
krijgt een plek in ons jaarplan 2022.

Utrecht4GlobalGoals werkt samen met de stad
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Partnerschappen staan centraal in onze aanpak voor het vergroten van zichtbaarheid en
activatie rondom de Global Goals. Zowel om zoveel mogelijk Utrechters kennis te laten
maken met de Global Goals en dat iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden kan bijdragen
als ook om Utrechtse organisaties te ondersteunen en hun bijdrages verbinden aan de
Global Goals en Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen (doelstellingen en activiteiten zoals
opgenomen in samenwerkingsovereenkomst 2021 onder “stichting Utrecht4GlobalGoals”).
Ondanks de pandemie, of wellicht wel juist door de pandemie, hebben we dit jaar een
eerste vernieuwende stap gezet met het binden van partners aan de Global Goals en onze
stichting. Helaas hebben we door de restricties van pandemie niet alle ambities
gerealiseerd. Hieronder volgt een overzicht wat is bereikt.
Culturele instellingen
De cultuursector is door de pandemie hard geraakt. We hadden graag met hen dit jaar
tijdens evenementen de Global Goals geactiveerd voor het grote publiek, in de breedste zin
van het woord. De ambitie blijft; kunst en cultuur biedt zingeving en is een belangrijk binden hulpmiddel om een duurzame toekomst met elkaar vorm te geven. Kunst en cultuur
worden niet expliciet genoemd in de SDG’s maar culturele aspecten als erfgoed en
creativiteit spelen een centrale rol om de SDG’s succesvol te laten zijn.
Voortgezet Onderwijs-Scholen
Met enkele VO-scholen, gemeente Utrecht, Utrecht Natuurlijk, HU SDG Innovatie hub, UU
learning lab Lombok is onder begeleiding van Stichting O3 en Utrecht4GlobalGoals de
wenselijkheid en haalbaarheid van een startevenement voor duurzame ontwikkeling in het
VO onderwijs verkend. Het doel was om naast bewustwording op leren voor duurzame
ontwikkeling en de Global Goals, inspiratie en handelingsperspectief te bieden voor de
docenten én behoeften in beeld te brengen voor een vervolg. Echter bleek vanwege factor
tijd en middelen dat scholen nu geen eigenaarschap kunnen nemen voor het project. De
bereidheid, behoefte en enthousiasme was er echter zeker. De ambitie blijft. We beraden
ons hoe en wat we in 2022 kunnen doen rondom Global Goals in het Utrechtse VO
onderwijs, en hoe we dit samen met partners kunnen vormgeven
SDG House
Social Impact Factory Utrecht BV heeft officieel het predicaat SDG House en is daarmee
onderdeel van een landelijk netwerk van SDG Houses (een initiatief van KIT in Amsterdam).
We hadden dit jaar graag met hen meer geprogrammeerd in hun prachtige gebouw rondom
social entrepreneurship. Helaas is dit door de pandemie niet mogelijk gebleken. De ambitie
blijft en is verwoord in een samenwerkingsovereenkomst die we in kwartaal 4 van 2021 zijn
aangegaan en in 2022 invulling zullen gaan geven.

RTV Utrecht
RTV Utrecht is een belangrijke partner om de Global Goals tot stadsbreed onderwerp van
gesprek te maken en te houden. Met de drie U-Award winnaars van 2021 en RTV Utrecht
gaan we een documentaire maken in 2022. In de gesprekken zijn we bewust geworden dat
we alleen documentaires willen maken als er vraag is onder partners en er bereidheid is
samen financiering te organiseren. Een docu maken is natuurlijk geen doel op zich. Het
moet bijdragen aan doelen van de stichting en betrokken partners, zoals de bekendheid
vergroten van de doelen bij de inwoners van Utrecht.
Raadsambassadeurs
We zijn trots op onze raadsambassadeurs van gemeente Utrecht en hun getoonde
betrokkenheid bij onze stichting en de Global Goals. Natuurlijk heeft elk raadslid zo zijn
voorkeuren binnen de Goals. De één heeft meer met innovatie dan de ander met armoede.
Evengoed delen allen de ambitie de Global Goals in 2030 te bereiken en zetten zich daar,
ieder op zijn eigen manier voor in. Deze ambitie lieten ze zien in de gemaakte
videoportretten en tijdens onze Action Day. Onze partners zien de meerwaarde van hun
bijdrage. De publieke steun van de raadsambassadeurs vergroot onze geloofwaardigheid en
slagkracht in de stad. Daar zijn we ze dankbaar om, en zetten deze samenwerking dan ook
graag door in 2022.

Raadsambassadeurs hijsen de Global Goals vlag tijdens de Action Day 2021

Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region
Het ecosysteem rondom impact innoveren en ondernemen in onze stad wordt steeds
sterker. Zowel de Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region hebben de Global Goals
als kompas opgenomen in hun jaarplannen voor 2022, met de hulp van
Utrecht4GlobalGoals. De EBU benut de SDG’s als kompas voor duurzame economische
strategie voor stad en regio en ROM Utrecht Region gaat de SDG’s centraal stellen in haar
kerntaken investeren, innoveren en internationaliseren. We zijn blij dat we als

Utrecht4GlobalGoals bijgedragen hebben dat ze de Global Goals hebben omarmd. Twee
nieuwe waardevolle partners en een verrijking voor de stad.
De verbinding met het actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier en de
wijkplatforms.
Door de pandemie bleek het in de praktijk uitdagend contact te leggen en te houden. Echter
middels onze activiteiten tijdens Action Days hebben we met partners invulling gegeven om
op de Utrechtse manier de Global Goals te verbinden met “samen stad maken” en waren
onze U-Award winnaars voorbeelden van organisaties die vol inzetten op dit thema.
Hoekstenen
Hoekstenen zijn personen van organisaties die onze stad nog mooier maken in de context
van de Global Goals. Inspiratoren, enthousiasmeerders, doeners en verbinders uit de wereld
van sport, welzijn, bedrijfsleven, politiek en wijken. We hebben dit jaar deze hoekstenen
bezocht, geïnterviewd en in het zonnetje gezet met het uitreiken van een letterlijke
hoeksteen: een gerecyclede klinker uit onze binnenstad. We hebben hun verhalen
campagnematig online verspreid (https://utrecht4globalgoals.nl/utrecht4globalgoalshoekstenen/). Deze werkwijze bleek niet alleen een effectieve verhalende manier om de
abstractie van de Global Goals concreet te communiceren aan een groter publiek. Ook
hebben we ons netwerk vergroot.
We hebben de hoekstenen uitgenodigd voor onze Action Day waar ze met ons meedachten
voor acties in 2022. Daarmee kregen de diverse partijen een unieke kans om met elkaar in
contact te komen waar dat normaal gesproken niet zo vanzelfsprekend is. We hebben ons
netwerk naast onze programmaraad met deze hoekstenen versterkt. We gaan door met
deze succesvolle aanpak in 2022 om onze SDG community te vergroten. Wij denken dat wij
als verbindingsofficier van deze hoekstenen slagvaardiger kunnen optreden om met hen de
Goals concreet en zichtbaar te maken en samen te activeren. Dit werd erkend door o.a. FC
Utrecht die alle hoekstenen heeft uitgenodigd voor een bijeenkomst op het stadion als
vervolg van onze Action Day 2021.

Action Meeting 2021 met onze hoekstenen

MAEX Utrecht
MAEX Utrecht geeft inzicht in de waarde en behoeften van Utrechtse maatschappelijke
initiatieven en sociale ondernemingen en stimuleert bedrijven, overheden en fondsen om
bij te dragen aan deze initiatieven. Wij hebben het afgelopen jaar met MAEX samengewerkt
en ondersteunt dat ze aan de slag konden in Utrecht. Een positieve samenwerking waarin
we de tools die MAEX ontwikkelt, met name de social handprint, hebben leren kennen als
een waardevolle, heldere en toegankelijke manier om waarde toe te kennen aan
maatschappelijke initiatieven. Om die initiatieven met elkaar te vergelijken en ook om de
verbinding te maken tussen lokaal, landelijk en mondiaal doordat MAEX de
waardetoekenning koppelt aan de Global Goals. MAEX laat alle initiatieven die zich
registreren kennismaken met deze wereldwijde doelen én hun bijdrage eraan in kaart
brengen. MAEX Utrecht is als platform en instrument een waardevolle aanvulling en
versterking voor het Utrechtse ecosysteem rondom maatschappelijke initiatieven en impact
ondernemen. Door de bundeling op één platform zet Utrecht zich hier ook weer mee op de
kaart als Global Goals gemeente waarbij wij onze kanalen en netwerk ook hiervoor graag
weer hebben ingezet. Er zijn sinds de start 99 handprints gemaakt en 43 initiatieven
ondersteund met in totaal € 93.000, -. De gemeente heeft in overleg met onze stichting en
enkele andere partijen als Impact030 de intentie uitgesproken om de MAEX-Utrecht voor de
komende jaren financieel te ondersteunen en het gebruik van de MAEX-profielen en social
handprint te promoten.
Nieuwe partners met potentie voor 2022
Met SportUtrecht zijn we verkennend gesprek gestart over gezamenlijk optrekken i.r.t. de
Vuelta. Ze zetten in op fietsen in de wijken, sport & bewegen, fietseducatie, kunst en
cultuur, sport van de toekomst en ontmoeting. Dit doen ze met een rondreizend fietsdorp
en specifiek in wijken waar de fiets en bewegen geen vanzelfsprekendheid is. Ze zetten in op
toegankelijkheid, inclusie, gezondheid. Thema’s die aansluiten bij Global Goals.
Met U900 zijn we in gesprek over samenwerking op het gebied van gezamenlijke activiteiten
rondom social entrepreneurship. Ook ROM Utrecht Region en Social Impact Factory Utrecht
zijn enthousiast. Een verkennend gesprek is gepland om te beoordelen of we in 2022 tot
gezamenlijke programmering kunnen komen.

ROM Utrecht Region en Economic Board Utrecht. Twee nieuwe hoekstenen

Action Day 2021. Van, door en met partners.
Onze Action Day(s), dit jaar zelfs 2 dagen, was een voorbeeld hoe partnerschappen leiden
tot nieuwe zichtbare acties. Het thema was niets voor niets ‘Creating an SDG Movement
together’. Met meerdere hoekstenen hebben we tijdens de Action Day acties uitgevoerd in
de stad. Met de directeur van Rabobank Utrecht, Gamma, gemeente Utrecht en Tebi
Bestratingsmaterialen, openende we een circulair bankje aan het einde van de ‘SDG Walk
of Fame’ pal voor het hoofdkantoor van Rabobank Nederland aan de Croeselaan. Met de
Jaarbeurs, die de ambitie heeft meest duurzame venue van EU te worden, opende we de
campagne voor de Global Goals onder hun medewerkers. En met Utrecht Marketing vulde
we met een positieve Global Goals campagne alle 31 abri’s in de stad. De dag erna stonden
we met meerdere partners op Utrecht Centraal dankzij onze nieuwe hoeksteen de NS. Het
hoogtepunt van de Action Day was onze eigen Action Meeting op het dakterras van ANNE
met alle hoekstenen en onze programmaraad. Wij hadden een videoboodschap opgenomen
van de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijkstra, als opening van de bijeenkomst. In
creatieve sessies gingen we met elkaar aan de slag over hoe we samen de Global Goals nog
zichtbaarder kunnen maken en we samen de activatie kunnen organiseren. Dit leidde tot 40
pagina’s vol ideeën en enthousiasme samen de schouders eronder te zetten om onze stad
nog gezonder, groener en inclusiever te maken. Een vervolg is gepland op uitnodiging van
en bij FC Utrecht in het voorjaar van 2022. Slotsom is dat investeren in verbindingen leidt
tot mooie acties en belangrijker nog, duurzame werkrelaties.

Action Day 2021: abri campagne, Utrecht Centraal event en Jaarbeurs.

Communicatie & Campagnes
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Samen met partners en hoekstenen de zichtbaarheid van de Global Goals vergroten,
activeren en bewustwording creëren vereist dat onze eigen onlinekanalen op orde zijn. We
hebben in 2021 flinke slag geslagen op het online vlak. Onze website wordt meer een
centraal platform van Global Goals verhalen en van en voor partners. We posten structureel
content en dit heeft geleid tot gestage groei van bezoekers en meer volgers op onze socials.
Maar we zijn er nog niet. In 2022 volgt verdere professionalisering van onze online
marketing met onder andere permante monitoring van onze online-activiteiten zodat we
blijvend kunnen verbeteren en optimaliseren.
Met partners hebben we binnen de mogelijkheden van de pandemie verschillende offline en
online campagnes uitgevoerd die bijdragen aan de doelstellingen zoals genoemd in de
samenwerkingsovereenkomst. Een overzicht:
● Realisatie van Hidden Paradise/Global Goals Schutting met ANNE & Miyagi & Jones
als onderdeel van de SDG walk of fame
● De campagne met 20 Hoekstenen, 20 videoportretten en 20 duurzame werkrelaties
https://utrecht4globalgoals.nl/utrecht4globalgoals-hoekstenen/
● De opening van Global Goals zitbankje pal voor hoofdkantoor Rabobank Nederland
als eindpunt van de SDG walk of fame.
● Uitreiking van de U-Awards aan ADSU, Sharing Arts Society en Wijkcoöperatie
Kanaleneiland. https://utrecht4globalgoals.nl/2021/09/29/de-u-awards-winnaars2021-zijn-bekend/
● Jaarlijkse Global Goals digitale projectie op SIF gebouw i.s.m. SIF en TivoliVredenburg
in november dat online viraal ging tot aan de officiële VN Global Goals
twitteraccount toe.
● Global Goals activatiecampagne met Gamma Overvecht in hun filiaal (meerdaags)
● Global Goals activatiecampagne Jaarbeurs voor haar medewerkers.
● Abri campagne met Utrecht Marketing door de hele stad in 31 abri’s.
● Campagne 'Draag je flesje bij', opgezet door Team On Limited bestaande uit 4
studenten van het Grafisch Lyceum in Utrecht in samenwerking met Wable (Hier &
Daar partner) en met communicatieve steun van tweetal raadsambassadeurs en
Utrecht4GlobalGoals. Actie rondom awareness van plastic waste onder studenten
van het Grafisch Lyceum.
● Verbindingsofficier voor partijen die Global Goals programmeren in hun events en
hulpvraag hebben over de inhoud van de SDG’s of connectie zoeken met andere
partijen in de stad (bibliotheek, Sint Maartensparade, SIF en haar impactroutes die
nu bij de VVVs liggen).
● Day For Change actie om leerlingen kennis te laten maken met duurzaam
ondernemen. https://utrecht4globalgoals.nl/evenementen/dayforchangeactie/.
● Blogposts door Ecoteers die periodiek een relevante blogpost schrijven over de
Global Goals voor op onze website.

Winnaars U-Awards 2021: ADSU, Sharing Arts Society & Wijkcoöperatie Kanaleneiland

Subsidieregeling Hier & Daar
Ondanks alle beperkingen en corona maatregelen was er ook in 2021 veel animo voor voor
de subsidieregeling. Hieronder een lijst van de door de gemeente Utrecht toegekende
subsidies in 2021.
Organisatie naam
Projectnaam
Impactainment
Productions B.V.
Green Make Over TV & Global Goals
Utrecht University Model
United Nations (UUMUN) UUMUN into Space

Verleend bedrag

Stichting Wable
Social Impact Factory
Utrecht B.V.

Save Lake Victoria

€ 3.200,00

SDG's in de vergaderzalen

€ 1.000,00

Malsch Technovaluation
Vereniging Nationale
Jeugdraad
Sticht Ecomische
Ontwikkeling Ricanau
Ricanaumofo
Utrechtse
Studentenvereniging
voor Internationale
Betrekkingen

Duurzaam Utrecht in 2030

€ 4.000,00

Subsidieaanvraag project Biodiversitour (NJR)

€ 801,19

Greenport Ricanau Ricanaumofo

€ 4.000,00

Subsidieaanvraag SIB-Utrecht Kennisfestival 2021
Bouwen, plaatsen en begeleiden van twee
Wormenhotels aan de Adikadikade en het Hof van
Carteisius.

€ 800,00

Kids4Bees: Tuinieren voor insecten

€ 4.000,00

C. Verhoeve h/o De
Moestuin Juf
Stichting Guerrila
Gardeners
Stichting Thick Present

€ 2.000,00
€ 800,00

€ 2.000,00

Repair - event program
€ 2.000,00
Day for Change& UtrechtseScholen4GlobalGoals Hier
Stichting Day for Change & Daar
€ 1.900,00
Stichting AWE
Foundation
Ananse & the climate change education kit
€ 4.000,00
Social Impact Factory
Utrecht B.V.
Lichtprojectie SDGs
€ 2.000,00
Social Impact Factory
Utrecht B.V.
SDG Rondleidingen
€ 2.000,00
Social Impact Factory
Utrecht B.V.
SDG Wall
€ 2.000,00

Totaal verleend 2021 € 36.501,19

