Vĳf lessen die de SDG’s ons
leren over duurzaamheid
De Sustainable Development Goals (SDG’s) zĳn in paar jaar tĳd een belangrĳk referentiepunt geworden in het
nationale en internationale duurzaamheidsdiscours. De 17 werelddoelen, met daarachter niet minder dan 169
subdoelstellingen en 230 indicatoren om de progressie te monitoren, worden door bedrĳven onder meer gebruikt
om hun duurzaamheidsbeleid aan te spiegelen of – in meer of mindere mate – in lĳn te brengen met internationale afspraken. Ook hebben de SDG’s een centrale plaats verworven in het denken over ‘Brede Welvaart’ door de
Nederlandse overheid en talloze publieke organisaties brengen in kaart wat de effecten van hun handelen op de
realisatie van de doelen zĳn.
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