
Leiden4GlobalGoals - Van ideeën naar actie 

Op maandagavond 18 mei kwamen een 

kleine zestig doeners en denkers op het 

gebied van duurzaamheid online bij elkaar 

om lokaal invulling te geven aan de 

Sustainable Development Goals. Anderen 

volgden de bijeenkomst via beschermd 

kanaal op YouTube. De bijeenkomst liet 

zien dat ondanks -- of misschien wel 

dankzij -- de Coronacrisis er veel draagvlak 

is in Leiden om samen te werken aan een 

betere wereld voor iedereen. Maar ook zijn 

er voldoende uitdagingen om met elkaar in 

actie te komen. 

 

Sandra Pellegrom, nationaal coördinator voor de SDGs bij het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken opende de avond en gaf direct een helder kader mee: “De doelen zijn des te 

belangrijker in deze crisis. Want de crisis laat zien dat hoe steviger je in je schoenen staat 

als samenleving, des te beter kun je een crisis weerstaan.” Tegelijkertijd maakt de 

Coronacrisis duidelijk waar de breuklijnen in de samenleving liggen, bijvoorbeeld op het 

gebied van veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en ongelijkheid. Ook benadrukte 

Pellegrom het belang van steden en lokale samenwerking om de SDGs te helpen bereiken. 

 

Er gebeurt al veel in Leiden. Na de introductie interviewde facilitator van de avond Jasper 

Visser twee oude bekenden van Leiden4GlobalGoals. Liselotte Rambonnet vertelde over 

het initiatief Plastic Spotter en hun inspanningen om de Leidse grachten plasticvrij te krijgen. 

De Coronacrisis heeft het probleem van vervuiling niet opgelost, maar biedt wel de kans 

voor een schone reset. (Rambonnet is net als haar compagnon Auke-Florian Hiemstra 

genomineerd voor de duurzame jonge 100. Als je kunt, stem vooral op hen!) Hierna vertelde 

Kelvin Froger over de educatieve game Chat’s Adventure die jongeren bekend maakt met 

de SDGs. Froger vertelde hoe het werken aan de game hem zelf enthousiast maakte over 

de doelen en hoe de Coronacrisis dit nog meer benadrukt. 

 

Sinds de laatste bijeenkomst van Leiden4GlobalGoals is door de gemeente gewerkt aan de 

structuur van het initiatief. De 17 doelen zijn vertaald in drie thema’s waarbinnen steeds drie 

teams concreet aan de slag gaan met activiteiten: 

 

● Thema Mens en Maatschappij werd geïntroduceerd door Hiske Faber. In dit thema 

zitten de teams Inclusie, Gezond leven en Onderwijs. 

● Thema Mens en Milieu, geïntroduceerd door Martina Vijver kon direct een succes 

delen: Leiden is benoemd tot een van de tien ‘Biodivercities’ in Europa. In dit thema 

komen de teams Energietransitie, Water en Biodiversiteit samen. 

● Team Mens, Werk en Samenwerken, tot slot, werd geïntroduceerd door Jan Hendrik 

Schretlen. In dit thema zitten de teams Circulaire economie, Recht & goed bestuur 

en Partnerschappen. 

https://plasticspotter.nl/
https://dj100.nl/liselotte-rambonnet/
https://dj100.nl/auke-florian-hiemstra/
http://chatsadventure.nl/
https://www.leiden4globalgoals.nl/
https://www.leiden4globalgoals.nl/mens-maatschappij/team-inclusie/
https://www.leiden4globalgoals.nl/mens-maatschappij/team-gezond-leven/
https://www.leiden4globalgoals.nl/mens-maatschappij/team-onderwijs/
https://leidenkennisstad.nl/portfolio-item/leiden-biodivercity/
https://www.leiden4globalgoals.nl/mens-milieu/team-energietransitie/
https://www.leiden4globalgoals.nl/mens-milieu/team-water/
https://www.leiden4globalgoals.nl/mens-milieu/team-biodiversiteit/
https://www.leiden4globalgoals.nl/mens-werk-samenwerken/team-circulaire-economie/
https://www.leiden4globalgoals.nl/mens-werk-samenwerken/
https://www.leiden4globalgoals.nl/mens-werk-samenwerken/team-partnerschappen/


 

De deelnemers gingen vervolgens in groepen uit elkaar om ieder van de thema’s op gang te 

brengen. Dit viel gezien het aantal deelnemers nog niet mee, wat direct een les is voor de 

volgende bijeenkomst. Om echt meerwaarde op te leveren voor de teams zullen we in 

kleinere groepen meer gericht aan de slag gaan. 

 

Na de terugkoppeling sloten gastheer Ckees van Oijen en Jasper Visser de avond af. Het is 

duidelijk dat het netwerk aan mensen dat in en om Leiden betrokken is bij de SDGs groeit. 

Dit vraagt om nieuwe vormen van organiseren en samenkomen, nieuwe netwerken en 

duidelijke aanspreekpunten. Een avond als deze sluit daarbij aan, maar zal zich ook moeten 

blijven ontwikkelen om de beweging in Leiden op gang te houden. Daar gaan de 

organisatoren mee aan de slag, en we nodigen iedereen met ideeën daarover uit om een 

bijdrage te leveren. 

Nieuwsgierig geworden? Bezoek de website Leiden4GlobalGoals voor meer informatie en 

zie welke Leidenaren zich nu al inzetten voor de Global Goals. 

Meedoen? Iedereen mag een visitekaartje aanleveren, deelnemen in een van de teams of 

een actie opzetten! Zie de site voor meer informatie of mail naar info@leiden4globalgoals.nl. 

Volg de Instagram en vind ons op LinkedIn. 

De online bijeenkomst van Leiden4GlobalGoals was een initiatief van Stichting 2030, het 

Groene Ideecafe en de gemeente Leiden. De eerstvolgende activiteiten van het Groen 

Ideecafe zijn op 15 juni over “Groenblauwe dakdromen in Leiden” (ihkv het Jaar van het 

Dak) en 21 september over een “Voedselvisie voor Leiden”; en wordt verder op elke derde 

maandagavond van de maand georganiseerd. Meer informatie ideecafe@ideewinkel.nl 
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