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In de college-agenda en onze gemeentelijke begroting werken we aan de hand van 
de doelstellingen van de Global Goals. Daarmee zijn zij een uitstekend middel om 
te zien hoe met lokale inzet, oplossingen en investeringen, we ook een bijdrage 
leveren aan een betere wereld.
      Carol van Eert, burgemeester
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Global Goals is meer dan duurzaamheid sec! 
Het legt onderlinge verbanden tussen opgaven.
  Hans Kettelerij, gemeentesecretaris

“
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Bijdragen aan het realiseren 
van de Global Goals vind ik 
persoonlijk een morele plicht. 
Ik laat mij niet leiden door de 
gedachte “het is een druppel op 
een gloeiende plaat”. Ik laat me 
leiden door hoop op een betere 
wereld! 

      Rachid Haouli, 
      beleidsmedewerker Economie

“

”



Voor u ligt het jaarverslag van alle activiteiten die de gemeente rheden in het afgelopen jaar heeft gerealiseerd 

op het gebied van global goals. de keuze voor het werken met de global goals is ingegeven door de wens 

om meer opgavegericht te werken vanuit een netwerkorganisatie. de global goals geven daarvoor een prima 

kapstok voor een lokale vertaling van de wereldwijde duurzame ontwikkelingsambities.

Met de organisatieveranderingen in 2018 is de gemeentelijke organisatie volledig gebaseerd op clusters van 

Global Goals. De basis voor opgavegericht werken vanuit een flexibele netwerkorganisatie is daarmee gelegd. 

Coalitieakkoord, College-agenda en Programmabegroting 2019 zijn daarop aangepast. wij werken nu vanuit

5 clusters van global goals en daarop aansluitende plannen en begroting. Het integraal werken aan onze 

opgaven wordt hiermee nog meer gestimuleerd.

wij realiseren ons dat het meer opgavegericht werken ook minder houvast geeft. dit leidt soms tot 

onduidelijkheid, maar het geeft ook ruimte. ruimte voor het integraal werken vanuit het principe ‘doen wat nodig is’. 

In 2019 hebben wij veel aandacht  voor het opgavegericht werken. ook zetten wij meer dan ooit de stap naar de 

inwoners, ondernemers en het onderwijs. Samen in beweging richting een betere rhedense leefwereld en dat 

met een lokale vertaling van de global goals. daar heb ik vertrouwen in, daar gaan wij voor!

Met de global goals gaan we ook mensen ontmoeten die we nog niet kennen. Het biedt daarom ook een kans 

om nieuwe contacten op te doen en ons netwerk te verbreden. 

Ik wens u veel leesplezier,

dorus Klomberg

Wethouder

voorwoorD
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Global Goals zorgen voor een universele 
taal waardoor verschillende partijen 
elkaar beter begrijpen.

 André Rutten, manager Beleid

“
”



In 2017 heeft de gemeente rheden grote ambities geformuleerd voor het werken met Sdg’s (Sustainable 

development goals). op grond daarvan is de gemeente rheden in 2018 verkozen ‘tot meest veelbelovende 

global goal gemeente van nederland’. In 2018 heeft de gemeente rheden deze beloften verder ingevuld. dit 

heeft op 18 januari 2019 geleid tot de titel ‘Meest inspirerende global goals gemeente’ van nederland.

een voorbeeld van deze invulling is de prijsvraag  aan studenten en scholieren in de 

gemeente, welke een 18e global goal heeft opgeleverd. jolien garstenveld, student 

aan Helicon MBo Velp stelde voor: deel en geef door (Share and pass on). deze goal 

is inmiddels volledig omarmd door de gemeente en opgenomen in haar beleid. op een 

bijeenkomst op 18 januari 2019 in arnhem hebben de gelderse trainees van de lagere 

overheden hier bovendien concrete targets aan toegevoegd.

polItIeke keUzes, strategIe eN beleID
na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn zowel het Coalitieakkoord als de portefeuilleverdeling 

tussen de Collegeleden gebaseerd op de global goals. daarna zijn de portefeuilles en het Coalitieakkoord 

vertaald in een College-agenda en Programmabegroting 2018-2021 en Begroting 2019. 

NetwerkorgaNIsatIe
Momenteel maken de teams voor 2019 plannen in de vorm van zogenaamde teamdeals. deze beschrijven onder 

andere de bijdrage van het team aan de (of een aantal van de) global goals. Hiermee zetten we in 2019 een 

belangrijke stap richting de gewenste opgavegerichte netwerkorganisatie die Rheden wil zijn. Voor ons externe 

handelen is het triple helix-model en inwonersparticipatie (Ik buurt mee!) uitgangspunt. De samenwerking 

met onderwijs, ondernemers en (vertegenwoordigers van) inwoners leidt tot een meer gezamenlijke aanpak 

van lokale vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de aanpak tegen armoede, de zorg voor ouderen, wijkinrichting, 

klimaataanpak en energietransitie.

1. INleIDINg
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wij willen daarmee onze doelstellingen op het gebied van het bouwen aan een netwerkorganisatie, die 

integraal, resultaatgericht, doelgericht en gebaseerd is op samenwerking met partners, proberen te bereiken. 

Het levert ons nieuwe netwerkpartners op en efficiency door samenwerking op thema’s en doelen. Dit leidt tot 

een versnelling in de samenwerking en het behalen van hierboven genoemde doelen!

global goals als basIs 
de gemeente rheden realiseerde per 14 mei 2018 haar nieuwe organisatiemodel, gebaseerd op vijf voor haar 

logische clusters van global goals (gg). deze clusters zijn:

l welzijn
 gg 1 geen armoede, gg 2 geen honger, gg 3 goede gezondheid en welzijn en gg 6: Schoon water en sanitair.

l Duurzaamheid 

 gg 7 Betaalbare en duurzame energie, gg 12 Verantwoorde consumptie en productie en gg 13: Klimaatactie.

l economische ontwikkeling 

 gg 4: Kwaliteitsonderwijs, gg 8: eerlijk werk en economische groei, gg 9: Industrie, innovatie en   

 infrastructuur en gg 10: ongelijkheid verminderen.

l gebiedsontwikkeling 

 gg 11: duurzame steden en gemeenschappen, gg 14: leven in het water en gg 15: leven op het land.

l bestuur en veiligheid 

 gg 5: gendergelijkheid, gg 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten, 

 gg 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken en gg 18: deel en geef door.
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IeDereeN ambassaDeUr
gemeente rheden is er nog niet. In 2019 werkt zij verder aan het eigen maken van het global-goals-denken bij 

haar medewerkers en het versterken van het team van global goal ambassadeurs. gemeente rheden wil dat 

iedere medewerker zijn/haar bijdrage kent en levert aan de global goals. de ambitie is daarnaast een vertaling 

te maken naar wijken en buurten, onderwijs en ondernemers. op deze wijze wordt het een onderdeel van de 

rhedense cultuur en samenleving. deze bottom up benadering is inmiddels al onderscheidend ten opzichte van 

andere gemeenten in nederland en daarbuiten. dit is waarom Petra Kuenkel (Board member van de Club van 

rome) rheden graag betrekt bij haar internationale ambassadeurschap voor de global goals vanuit de Club van 

rome. Zij fungeert als klankbord voor de directie en programmamanager global goals.

vaN meest veelbeloveNDe Naar meest INspIrereNDe global goals gemeeNte
de gemeente rheden is in januari 2018 verkozen tot meest veelbelovende gemeente op het gebied van de 

global goals. de inspanningen in 2018 hebben geleid tot het uitroepen van de gemeente rheden als meest 

inspirerende gemeente op het gebied van de Global Goals voor 2019! Volgens de jury is de gemeente Rheden ook 

internationaal toonaangevend en is zij nu al zover met de toepassing van de global goals, zoals de Vereniging 

van nederlandse gemeenten (Vng) van haar leden in 2030 verwacht.
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“
”

Global Goals kunnen iedereen aanspreken. De één ziet efficiencyvoordelen, de 
ander breidt graag zijn netwerk uit, en weer ander ziet vooral een extra 
bijdrage aan een betere wereld.”    
       Frank Landman, directeur



laNge termIjN effecteN 
de verwachte effecten zijn een duurzame gedragsverandering voor een betere rhedense samenleving en 

waar mogelijk daarbuiten (share and pass on), waarbij de 18 global goals het framework vormen voor het 

denken. gemeente rheden deelt haar kennis en ervaring  ook met andere gemeenten in nederland, met 

ontwikkelingslanden (Zuid-afrika, rwanda), rampgebieden (St. Maarten) en andere europese lidstaten (o.a. 

bezoek aan duitsland en Spanje).

de door het kenniscentrum lag 21 van onze buurgemeenten in noordrijn-westfalen en de gemeente rheden 

ontwikkelde monitor in 2018, zal gefaseerd verder worden ontwikkeld en breder ingezet:

l fase 1: Het inspanningsgericht inzetten van de monitor binnen het gemeentehuis (bewustwording; 2019)

l fase 2: Het resultaatgericht inzetten van de monitor binnen het gemeentehuis (inzicht in prestaties: 2020)

l fase 3: Het impactgericht inzetten van de monitor buiten het gemeentehuis (inzicht in de effecten in de  

 samenleving: 2021)

ook de Vereniging nederlandse gemeenten international (Vngi) heeft hiervoor belangstelling getoond.

de gemeente rheden heeft haar plannen en/of activiteiten zo veel mogelijk gekoppeld aan de global goals.

Zie hiervoor ook www.rheden4globalgoals.nl. ook verwijst gemeente rheden u graag naar de vormgeving van: 

het Coalitieakkoord, de College-agenda, de Programmabegroting en onze teamplannen. 

daarnaast dingt rheden in 2018 mee naar:

l de european Sdg award 2018, met maar liefst twee projecten:

 o dag van de duurzaamheid voor primair onderwijs (gemeente rheden initiatiefnemer)

 o Veluwezooom got Talent! (Talentenjacht voor start-ups van studenten en leerlingen).

l een europese call voor projecten: local authorities: Partnerships for sustainable cities. rheden wil in een

 triangulaire internationale samenwerking een Global Goal Academy oprichten met als doel het delen van 

 best practices.
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voorUItblIk 2019 
Voor de vooruitblik 2019 beperkt gemeente rheden zich tot de strategische hoofdlijnen van het actieplan 2019. 

Belangrijk hierin zijn de volgende vier ontwikkellijnen:

1. Het intern doorvertalen van de strategie en het beleid zoals in 2018 vastgesteld in de nieuwe organisatie 

 (structuur) en in de cultuur van de organisatie: opgavegericht werken? zo doen wij dat. Uiteindelijk hopen

 we dat iedere medewerker zijn of haar bijdrage aan de global goals eind 2019 kent en dat kan vertalen in het

 contact met de inwoners, instellingen en bedrijven. Intern kennen de global goals een breed draagvlak.

2. Het mobiliseren van initiatieven in wijken en buurten, met ondernemers en onderwijsinstellingen en het 

 komen tot samenhangende aandacht voor de bijdrage met de global goals als toetsingskader.

3. Invulling geven aan de 18e global goal door het nemen van het initiatief om structureel best practices te

 delen, zodat continu verbeteren van onze lokale invulling van de 18 global goals mogelijk is.

4. aantoonbare toegevoegde waarde door lokale initiatieven op de verschillende global goals (o.a. door het

 ontwikkelen van een bottom up monitor).
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In 2018 heeft de gemeente rheden een website online gezet waarop inwoners, ondernemers, onderwijs- en 

maatschappelijke instellingen initiatieven in de vorm van projecten kunnen melden. de gemeente zal dan 

kijken op welke wijze zij deze initiatieven kan ondersteunen.

daarnaast presenteert de gemeente alle uitgevoerde projecten op deze website. ook nieuwsberichten en 

actualiteiten hebben er een plaats. In bijlage 1 is een overzicht van de meest relevante projecten op de 

verschillende global goals weergegeven.

de lijst met activiteiten laat zien dat rheden haar beloften uit 2017 in 2018 heeft waargemaakt. rheden heeft 

enorm hard gewerkt om de global goals te agenderen en hieraan invulling te geven. wat opvalt is ook de 

integraliteit, aan alle Global Goals wordt in meer of mindere mate invulling gegeven. Soms leidt dit tot synergie. 

de global goals zijn volledig opgenomen in de formele documenten van de gemeente. de ambitie is dat de 

global goals zich de komende jaren uiten in één groot samenspel waarbij alle lagen van de bevolking worden 

betrokken. gemeente rheden droeg dit in 2018 ook al zowel nationaal als internationaal uit.

Met dit jaarverslag maakt gemeente rheden inzichtelijk hoe zij de versnelling heeft gemaakt. Hopelijk inspireert 

zij hiermee de lezers, zoals anderen ook de gemeente rheden inspireren. de lijst met samenwerkingspartners 

is daar een voorbeeld van.

 

2. Hoe Draagt De gemeeNte rHeDeN bIj 
aaN Het beHaleN vaN De global goals
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”

Ik ben zeer verheugd dat binnen
de Triple Helix-samenwerking binnen 
onze gemeente, ook de ondernemers 
en de onderwijsinstelling en zich door
de Global Goals geïnspireerd voelen 
en er mee aan de slag zijn gegaan.

 Carol van Eert, burgemeester



met welke partNers Heeft rHeDeN IN 2018 sameNgewerkt om De DoeleN te verwezeNlIjkeN? 

de gemeente rheden werkt samen met een groot aantal partners, te noemen zijn o.a.:

l alle lagere scholen in de gemeente rheden (o.a. organisatie dag van de duurzaamheid);

l Diverse Triple Helix projecten. Triple Helix betreft het systematisch oppakken van projecten en programma’s 

 met drie partners:  onderwijs, ondernemers en overheid;

l economic Board arnhem nijmegen; de gemeente rheden werkt hierin samen als randstedelijke gemeente  

 ter versterking van de duurzaamheid en economische ontwikkeling van onze gemeente;

l Vng; voor de Vng deelt gemeente rheden frequent haar visie en ervaringen met andere gemeenten en 

 partners;

l Vngi; met Vngi werkt de gemeente rheden als partner samen om de global goals niet alleen in nederland 

 te promoten maar ook internationaal (presentaties voor internationale gasten, regio Barcelona, lag 21, 

 rwanda, Zuid-afrika en St. Maarten);

l Stichting Stadswerk; voor onze gemeente is Stichting Stadswerk een netwerkpartner voor o.a. de organisatie 

 van ons congres en initiatieven;

l Sdg Charter; dit is een netwerkpartner voor de vormgeving van het lokale congres van maart 2018 

 en partner voor de verbinding naar ondernemingen en best practices in het land;

l de ondernemersverenigingen oCr en delS (meerdere bijeenkomsten; waarin ervaringen op het gebied van

 de global goals zijn gedeeld en een global goal-ontwikkelinitiatief voor 2019 afgesproken);

l Kennisinstituut van de gemeenten lag21 in noordrijn-westfalen, in dortmund; met lag21 zijn kennis-

 delingsafspraken gemaakt. daarnaast is het initiatief genomen om een congres te organiseren voor de 

 Euregio, samen met Duitse en Benelux gemeenten.

l Collective leadership Institute (ClI) Potsdam; zij hebben de eindverantwoordelijken voor de global goal 

 implementatie getraind in het creëren van een beweging;

l Club van rome; rheden heeft haar bottom up ervaringen gedeeld met de Club van rome in een bijeenkomst 

 in Hannover (april 2018) zijn onze ervaringen gedeeld met 80 topspecialisten op het gebied van de 

 global goals;

3. sameNwerkINgspartNers
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l Hogeschool arnhem nijmegen; o.a. ambassadeurschap van één van de studenten; onderzoek naar circulaire 

 economische versterking;

l Hogeschool Van Hall larenstein; gezamenlijk ontwikkelen van workshop-formule voor ondernemers; 

 samenwerking rond Moestuinproject voor bijstandsgerechtigden;

l Universiteit Twente; afstudeeropdrachten; colleges; onderzoeken op het gebied van de global goals;

l Provincie gelderland; Burgemeester Carol van eert is lid van de economic Board en vertegenwoordigd de

 provincie gelderland als global goal ambassadeur;

l Oost NL; zij zijn voornemens deel te nemen in de in 2019 op te richten Global Goal Academy voor 

 oost nederland;

l wijk- en buurtverenigingen binnen onze gemeente; met name rond buurtplannen en agendering van de

 global goals prioriteitstelling per buurt;

l Tno; leden van de directieraad hebben aangegeven hun technologische en sociale innovaties te willen

 delen in de Global Goal Academy;

l In 2019 zullen ook met de lokale kerkelijke organisaties de bijdragen aan de Sdg’s worden besproken. 

 wij hopen daarmee ook de samenredzaamheid te versterken.
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meest veelbelovende gemeente van Nederland
jaarlijks wordt de prijs uitgereikt aan de gemeente die zich op de meest 

inspirerende wijze inzet voor de global goals. op 19 januari 2018 werd 

op de nieuwjaarsreceptie van de Vng International bekendgemaakt dat 

de gemeente rheden wint in de nieuwe categorie Veelbelovende global 

Goals gemeente. Als altijd heeft een onafhankelijke en deskundige jury 

zich gebogen over de inzendingen, van zowel ervaren gemeenten als 

beloftevolle nieuwkomers. In 2018 waren dat Hugo von Meijenfeldt, 

juryvoorzitter en nationaal coördinator voor de implementatie van de 

Sustainable development goals, rosalie de Bruijn, projectmanager 

bij Sdg Charter en Teun Meulepas van de provincie noord-Brabant. 

De jury oordeelde: ‘Rheden valt op door de ambitieuze plannen en 

doelen van de gemeente. de gemeente heeft ervoor gekozen om de 

gemeentelijke organisatie te baseren op de global goals. een integraal 

beleidsteam is verantwoordelijk voor 14 van de 17 goals, een strategisch 

team heeft de taak om te borgen dat de doelen worden doorgevoerd 

in de organisatie en een wethouder is aangesteld als global goals 

ambassadeur. Hiernaast heeft de gemeente ook vele plannen op 

gebied van educatie, communicatie en politiek. Veelbelovend dus! wat 

een prachtige erkenning voor de inzet op duurzame ontwikkeling in 

rheden!

bIjlage 1: overzIcHt relevaNte projecteN

17
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werkatelier living lab rheden
Het werkatelier heeft als doel een raamwerk op te stellen voor 

samenwerking tussen onderwijs, overheid en het werkveld op het 

gebied van verduurzaming en klimaataanpak, passend onder de 

koepel van de lopende samenwerking in het kader van de Triple Helix 

en in lijn met rhedens klimaatprogramma. Tussen de gemeente, 

waterschap en de scholen in het groene domein (HVHl, aereS en 

Helicon) zijn reeds veel contacten en talrijke projecten zijn/worden 

gezamenlijk en met succes uitgevoerd. de urgentie veroorzaakt door 

effecten van klimaatverandering en de ambities bij de gemeente ten 

aanzien van verduurzaming (global goals) maken het wenselijk om 

na te gaan op welke wijze betrokken partijen in de gemeente samen 

kunnen leren/onderzoeken/experimenteren om tot invulling en beheer 

van een duurzaam landschap in Rheden te komen. Specifieke aandacht 

gaat daarbij uit naar klimaatadaptatie en mitigatie, energietransitie en 

verduurzamen van de voedselketen. de vraag is hoe de het pad naar 

de toekomst efficiënt en effectief ingevuld kan worden. Hoe werken 

en leren we samen op weg naar een duurzame leefomgeving? Moet 

het organisch gaan of is een bepaalde structuur wenselijk? Zou een 

samenwerkingsovereenkomst zinvol zijn? 

maaND

januari

global goal actIvIteIt
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Inrichtingsplan global goals rheden: implementatie januari-april 
2018
In het nieuwe inrichtingsplan voor de interne organisatie van de 

gemeente rheden zijn de global goals ook als rode draad opgenomen. 

In juni 2017 werd de uitwerking van het inrichtingsplan met de titel 

‘goed, Beter, Best’ bekrachtigd. de organisatie is omgevormd naar 

een netwerkorganisatie. Zowel de structuur, de cultuur als de nieuwe 

werkwijzen zijn gebaseerd op de global goals. Het inrichtingsplan 

is door het College bekrachtigd en ter kennisgeving besproken in de 

raad.

maaND

januari

global goal actIvIteIt
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De programmabegroting 2019 is 
opgebouwd naar de gekozen clustering 
van de Global Goals. 
Deze zijn: Economische Ontwikkeling, 
Welzijn, Gebiedsontwikkeling, 
Duurzaamheid en Bestuur & Veiligheid. 
Per cluster is aangegeven wat de missie 
is, welke Global Goals er bij betrokken 
zijn, welke doelstellingen, ambities en  
prestaties worden nagestreefd en niet 
onbelangrijk hoeveel dit mag kosten. 

  Philip Woertman, 
  Teammanager Bedrijfsvoering 
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geslaagde global goals-bijeenkomst ocr en de gemeente rheden
In februari 2018 heeft de oCr (ondernemers Club rheden) een eerste 

kennismaking gehad met de global goals. o.a. Koninklijke gazelle en 

Van Hall larenstein hebben een presentatie gegeven. ook was arthur 

wiggers van Vngi hierbij aanwezig. op donderdag 9 november 2018 

heeft dit een succesvol vervolg gekregen. de gemeente rheden en het 

bestuur van de ondernemers Club rheden (oCr) hebben gezamenlijk 

op 9 november 2018 een vervolgbijeenkomst georganiseerd voor de 

leden van de oCr.

Het thema van de avond was: global goals en welke bedrijven in de 

gemeente rheden er al mee bezig zijn. diverse bedrijven hebben 

tijdens de avond aangegeven hoe zij op praktische wijze invulling geven 

aan de global goals. door verschillende bedrijven is de oproep gedaan 

om goed voorbereid te zijn op de ontwikkelingen rondom de global 

goals. Zo sloot een ondernemer af met de woorden: “de ontwikkeling 

van de global goals is niet meer iets van ver weg. Maar het gaat ook 

ons ook raken en daar moeten we ons op voorbereiden!”.

de gemeente rheden en het bedrijfsleven gaan intensiever samen-

werken op het gebied van de global goals. Zo is er in februari 2019 

een bijeenkomst gepland over financiële verslaglegging (regelgeving) 

in relatie tot de global goals.

maaND

februari

global goal actIvIteIt
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Van onbekend maakt onbemind in 2017 naar 
acceptatie en omarmen in 2018. Global Goals worden 
gebruikt als middel in communicatie, integraliteit 
en strategie. De volgende stap is om ze voor alle 
medewerkers begrijpelijker te maken door de Global 
Goals te vertalen naar de lokale uitvoering. 

Marlijn Bijker, beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid



congres werken vanuit sustainable Development goals
gemeenten kunnen op veel manieren werken aan een betere wereld. 

Hoe ze dat kunnen doen staat centraal bij het congres werken vanuit 

Sustainable development goals, de zeventien global goals. Het 

congres is op 29 maart gehouden in rheden. Het is een gezamenlijk 

initiatief van de gemeente rheden, Vng International, de Vereniging 

gemeenten voor duurzame ontwikkeling en het landelijk Contact 

gemeentelijk welzijnsbeleid (lCgw).

global goals ambassadeurs rheden
de global goals spreken veel medewerkers van de gemeente rheden 

enorm tot de verbeelding. ook zij herkennen in hun werk vaak één 

of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen. Medewerkers die actief 

mee willen helpen om ze een mooie plek in onze organisatie te geven 

zijn aangesteld als ambassadeurs. als global goals ambassadeur van 

één van de doelen vorm je een team met zeventien collega’s en ben 

je aanjager van een eigen global goal. de ambassadeurs brengen de 

doelen intern onder de aandacht en zorgen voor voldoende energie 

rondom de global goals. de rol van ambassadeur is een continue 

ontdekkingstocht!

maaND

maaND

maart

maart

global goal

global goal

actIvIteIt

actIvIteIt
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De Global Goals dragen bij aan 
het doorbreken van beleidskokers.
 André Rutten, manager Beleid

“
”



De 18e global goal van rheden 
Studenten en scholieren mee laten denken over de global goals? 

daartoe heeft gemeente rheden studenten van Titus Brandsma, 

aeres MBo Velp, Helicon, astrum College, Het rhedens en Van Hall 

larenstein uitgedaagd om een 18e global goal te laten verzinnen. 

deze creatieve vraag heeft geleid tot een nieuw rhedens doel 18: 

‘Share and Pass On’. De uitdaging vond plaats in de context van een 

project waarbij 14 studenten en scholieren van een aantal andere 

onderwijsinstellingen individueel een start-up zijn begonnen met 

ondernemers in de gemeente. Centraal binnen de start-ups staan 

de global goals. In een beginstadium van de challenge heeft de 

gemeente de studenten en scholieren uitgedaagd een 18e duurzame 

ontwikkelingsdoelstelling te verzinnen. “dit heeft tot hele leuke ideeën 

geleid en vooral een bewustzijn over de global goals omdat ze er nu 

heel intensief in zijn gedoken om een extra goal te verzinnen,” aldus 

directeur Frank landman. 

Het winnende idee, van jolien gastenveld (onderwijsinstelling Helicon 

Velp), is geworden ‘Share and Pass on’, oftewel deel en geef door. Het 

idee is dat je dit breed kunt toepassen: het kan gaan om het delen 

en doorgeven van kennis, maar ook om het op een duurzame manier 

doorgeven van de aarde aan ons nageslacht, of om het delen van 

(schaarse) middelen zoals in sommige gevallen water en voedsel. een 

mooi initiatief om jongeren bewust te maken van en creatief na te laten 

denken over de global goals!
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prijsvraag middelbare scholen: meest duurzame school
In het kader van circulaire economie is een prijsvraag uitgeschreven 

voor middelbare scholen om de meest afvalbewuste school van 

rheden te worden. de te winnen prijs was een 3d-printer. Van de 

diverse inzendingen is uiteindelijk de Tender uit dieren als winnaar uit 

de bus gekomen. Zij hadden een analyse gemaakt van de plekken waar 

afval ontstaat en hebben daar maatregelen genomen om het afval te 

verminderen. de prijs werd in bijzijn van de leerlingen door wethouder 

Pos aan de school overhandigd. Met de 3D-printer kan van (gerecycled) 

plastic weer nieuwe voorwerpen worden gemaakt. Het is daarmee een 

goed voorbeeld van circulaire economie.

schooldag van de Duurzaamheid 
we willen een duurzame, schone en betere wereld achterlaten voor 

onze kinderen. wat is er dan beter om ook de jongste generatie 

deze gedachte bij te brengen? Tijdens de dag van de duurzaamheid 

is er op lagere scholen in rheden samen met kinderen gekeken wat 

de global goals nou eigenlijk betekenen. Hiervoor zijn de global 

goals doorvertaald naar 7 kinder global goals die passen bij de 

belevingswereld van kinderen.

maaND

maaND
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werkgroep Duurzaam Dieren west
de gemeente rheden en werkgroep duurzaam dieren west gaan 
samenwerken in een project op het gebied van duurzaamheid in 
dieren west. de werkgroep duurzaam dieren west (wddw) bestaat 
ruim anderhalf jaar en werkt aan een actieve beweging binnen de wijk, 
waarbij zo veel mogelijk wijkbewoners met elkaar aan de slag gaan om 
de energietransitie in dieren west invulling te geven.
de focuspunten van de energietransitie zijn:
l Co2-neutrale wijk op termijn;
l gezamenlijk kennis vergaren voor gedegen individuele/eigen 
 beslissingen;
l Bereikbare oplossingen;
l regie op de toekomstige energievoorzieningen in de wijk;
l Schoon water tappunten;
l actieve participatie in gemeentelijke/regionale netwerken.
de energietransitie is geen ‘gelopen race’. er bestaat geen ‘beste 
aanpak’. de weg is leren en nieuwe inzichten delen en benutten. 
de werkwijze van de werkgroep is onder meer het organiseren van 
wijkavonden, het inrichten van werk- en discussiegroepen en het 
onderhouden van een informatieve website. daarnaast worden er in de 
toekomst collectieve verduurzamingsplannen opgezet en uitgevoerd. 
de gemeente heeft een sleutelpositie in de energietransitie en is 
daarom een belangrijke partner voor de werkgroep. de gemeente 
en de wddw zetten samen een pilot op om de global goals door 
te vertalen naar de buurten en de inwoners van dieren west. de 
gezamenlijke opgave is niet alleen van technische aard, maar heeft 
ook economische en financiële kanten. Bovendien heeft het impact 
op het welzijn en welbevinden van de wijkbewoners en genereert het 
infrastructurele vraagstukken. de wijkbewoners worden daarom vanaf 
het begin betrokken bij het project.

maaND
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Global Goals helpen je in je werk 
beter de samenwerking met 
anderen aan te gaan en zorgen 
daarmee voor ontschotting van 
de organisatie.
 Frank Landman, directeur

“

”



beleidsteam omgevormd rond global goals
Vanaf 1 mei 2018 gaat de netwerkorganisatie van start. eén van de 

belangrijkste wijzigingen is dat er een nieuw integraal en flexibel 

opererend beleidsteam, werkzaam is rond vier clusters van global 

goals: welzijn, economische ontwikkeling, duurzaamheid en 

gebiedsontwikkeling. daarnaast pakt een team Strategie de goals 

op die te maken hebben met governance, Veiligheid, Partnerships en 

onze 18e goal ‘Share and Pass on’. de nieuwe organisatie is daarmee 

geënt op de Global Goals. Flexibiliteit en opgavegericht werken zijn 

daarmee uitgangspunt geworden.
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gemeente rheden erkend als bij-vriendelijke gemeente
omdat gemeente rheden zich inzet voor wilde bijen is zij onlangs 

erkend als bij-vriendelijke gemeente. om dit te vieren werd afgelopen 

donderdag in Velp door imkerverenigingen en wethouder Budel een 

stuk grond van 600 m2 ingezaaid met bij-vriendelijke bloemen en 

kruiden. ook werd het titelbord ‘Bij-vriendelijke gemeente’ geplaatst.

Bijen worden niet blij van super-strakke gazons en bermen zonder 

bloemen. gemeente rheden houdt hier rekening mee door zoveel 

mogelijk verschillende planten, struiken en bomen te planten.

Lotty van den Bosch van imkervereniging Arnhem-Velp e.o.: “Iedereen 

kan een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving voor de bij. 

Zorg dat er altijd bloemen bloeien. Het is mogelijk om met bollen en 

planten wel acht maanden bloei in je tuin te hebben”.

maaND

mei
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symposium santiago De compostella 
gemeente rheden is gevraagd een lezing te verzorgen in Santiago 

de Compostela op 31 mei 2018 voor bestuurders van een aantal 

noord Spaanse steden. Kennisuitwisseling stond centraal tijdens 

het symposium. De bestuurders waren vooral geïnteresseerd in hoe 

Rheden de Global Goals bottom up heeft geïmplementeerd in de 

organisatie. er waren ook sprekers uit Portugal en duitsland aanwezig.

maaND
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global goals in het coalitieakkoord
gemeente rheden heeft in haar nieuwe coalitieakkoord ‘rheden geeft 

energie’ de global goals prominent naar voren gebracht. Zo geeft 

rheden een belangrijk voorbeeld van hoe gemeenten de global goals-

agenda lokaal uit kunnen werken. 

focus op energie en samenwerking
Centraal in het coalitieakkoord staat ‘energie’: energie in werk, in 

de woningvoorraad, in de jeugd en in duurzame energie. Bovendien 

zet rheden in op samenwerking, om haar doelen te bereiken: op 

lokaal, regionaal, landelijk én mondiaal niveau. rheden werkt met 

de global goals om verder te komen in de samenwerking met haar 

partners. en met deze keuze ondersteunt ze ook haar medewerkers op 

de weg richting een netwerkorganisatie. Zo heeft rheden de global 

goals omarmd als verbindende schakel in het coalitieakkoord. In de 

samenwerking met gemeenten dichtbij en ver weg en met partners die 

aan dezelfde doelen willen werken. 
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Een Global Goal concretiseren 
naar een lokaal doel brengt de 
duurzame wereld dichtbij. 
 Dorus Klomberg, wethouder

“
”



rheden participeert in landelijke denktank van vNg International
de programma-manager global goals van de gemeente rheden 

participeert vanaf april 2018 in de landelijke denktank van Vng 

International inzake Sdg-indicatoren. de nederlandse gemeenten 

willen een bijdrage leveren aan het realiseren van de Sdg’s. Vng 

International wil een gezamenlijke monitoringtool / instrument 

ontwikkelen, om zowel binnen de gemeenten als naar buiten inzichtelijk 

te maken wat er al gebeurt in gemeenten op dit gebied (verantwoording 

/ bewustwording), en welke ontwikkeling daar in plaatsvindt. ook wil 

zij (integrale) besluitvorming gelieerd aan de targets van de Sdg’s te 

stimuleren. als het goed is vertalen de gemaakte keuzes zich na verloop 

van tijd in effecten. dit met als doel om:

l Te inspireren: collega’s binnen de gemeente bewust(er) maken  

 van de Sdg’s, inclusief de doorwerking ervan op het lokale   

 niveau en de verbinding daarvan met wereldwijde uitdagingen.

l Beleid te informeren: bestaande (lokale) data te herordenen en  

 nieuwe data te genereren waardoor gebruikers nieuwe inzichten  

 kunnen opdoen voor te maken (beleids)keuzes. In die context  

 wordt ook samenhang, balans en evt. tegenstrijdigheden   

 zichtbaar tussen hetgeen de Sdg’s beogen.

l Participatie te stimuleren: stakeholders in de stad bewust maken  

 van hun mogelijkheden om bij te dragen aan de Sdg’s.

maaND
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global goal actIvIteIt
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veluwezooom Dreamjob!
Het project Veluwezooom dream job is tot stand gekomen in 

samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheid. Samen 

werken we aan de ontwikkeling van kwetsbare inwoners door een 

uniek traject van 12 weken in combinatie met de ontwikkeling van een 

hybride leeromgeving. De 10 deelnemers volgen gedurende 6 weken 4 

sessies per week bestaande uit onderwijs, praktijk, sport en coaching. 

alle lessen zijn op elkaar afgestemd en de deelnemers worden 

geïnspireerd door verschillende ervaringsdeskundigen. Gedurende 

het gehele traject staat er een coach naast hen om te ondersteunen en 

werken we nauw samen met hulpverlening en begeleiders. de laatste 

6 weken gaan de deelnemers stage lopen met daarnaast minimaal 1 

uur per week coaching. na 12 weken sluiten we het traject af met een 

certificaat en behouden ze het online portfolio waar zij verder aan 

kunnen werken.
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samenwerking van Hall larenstein: sDg Demonstrator 
succesvol afgerond.
De gemeente Rheden heeft samen met Peeze Koffie, BioMyGreen 

en Van Hall larenstein gewerkt aan een Sustainable development 

goals demonstrator (Sdg demonstrator).

dit traject is succesvol afgerond. aan de hand van 6 werksessies 

is geleerd hoe de implementatie van de global goals in de eigen 

bedrijfsprofielen kan plaatsvinden. In juni 2018 is het traject gestart. 

Het doel van het traject is om kennis te delen en om bij te dragen aan het 

proces van de implementatie van Global Goals aan de bedrijfsprofielen 

van de aangesloten consortium deelnemers. de samenwerking tussen 

de diverse partijen heeft o.a. geleid tot kennisdeling en een aanpak 

voor  de global goals implementatie bij bedrijven.
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Samen met ondernemers hebben we een mooie stap gezet 
in de bewustwording en implementatie van de Global Goals 
bij het bedrijfsleven!

   Rachid Haouli, beleidsmedewerker Economie

“
”



lokale triple Helix veluwezooom doet mee met eU sDg award!
De lokale Triple Helix VeluwezOOOm in de gemeente Rheden heeft 

meegedaan met een europese prijsvraag in het kader van de global 

goals.

de europese Commissie reikt in 2018 voor het eerst een europese 
prijs voor duurzame ontwikkeling uit, om de inspanningen en de 

creativiteit van europese burgers, bedrijven en organisaties te belonen.

Het doel van deze prijs is: inspirerende initiatieven steunen die de 

wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen en omzetten in concrete 

oplossingen en mogelijkheden. De Triple Helix VeluwezOOOm heeft 

het project Veluwezooom got talent! ingediend als succesvol afgerond 

project. Met dit geweldige project hebben diverse studenten en 

scholieren de mogelijkheid gehad om te werken aan een onderneming 

of een sociaal project.

de winnaars worden bekendgemaakt door eerste vicevoorzitter van 

de Europese Commissie Frans Timmermans en vicevoorzitter Jyrki 

Katainen tijdens een speciale ceremonie in het voorjaar van 2019.
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global goals in zuid afrika afgerond
gemeente rheden is al jaren actief op het gebied van duurzame 

ontwikkeling. Van 2012 tot 2016 nam gemeente rheden deel aan 

het Local Government Capacity Building Programme. Dit was een 

programma van de Vng, waarin de gemeenten internationale 

activiteiten konden uitvoeren. de activiteiten en te behalen resultaten 

door de verschillende gemeenten binnen het programma moeten 

bijdragen aan de doelstellingen op programmaniveau. waarbij 

de nadruk lag op ‘capacity development’ van lokale overheden 

en overheidsorganisaties. de stad langeberg (Zuid-afrika) en de 

gemeente rheden werkten hierin samen rond local economic 

development (led) en het versterken van het lokale bestuur in Zuid-

afrika. In het laatste jaar van het programma zijn ook de global goals 

een onderdeel geworden van de diverse lopende projecten. onder 

andere het versterken van de economische situatie in de townships was 

een belangrijk project. Belangrijkste doel van beide programma’s was 

kennisoverdracht en verbetering van het lokale bestuur in Zuid-afrika. 

deze is in juni afgerond.
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scholieren en jonge professionals werken samen
Scholieren uit groep 7 en 8 van meer dan 10 basisschoolklassen 

bouwen het mini-windmolenpark op een braakliggend terrein op 

de Beemd. ook krijgen de kinderen praktijkles over zonne-energie 

en warmte/koude opslag in de bodem. de windmolens blijven tot 

eind september op deze locatie staan. Zestig leerlingen van 4-Vwo 

van Het rhedens bouwen het materiaal waarmee de basisscholieren 

zullen experimenteren. Ze voeren zelf in de natuurkunde-les diverse 

metingen uit aan de molens. Trainees van alliander uit het team Urban 

wind helpen bij de uitvoering en geven molens in bruikleen. Zij geven 

zo hun kennis door aan en leren een project te managen in de praktijk.
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symposium gedragsverandering in Hannover
Hoe ga je aan de slag met gedragsverandering? dat was het thema van 

het symposium, op initiatief van leden van de Club van Rome, op 18-

20 juni 2018 in Hannover. aan de hand van vier cases werd het thema 

gedragsverandering verkend en besproken. Een 50-tal experts van over 

de gehele wereld deelden hun ervaringen. Vertegenwoordigers van 

de gemeente rheden waren ook aanwezig en deelden de bottom-up 

benadering vanuit ‘Ik buurt mee!’ en tal van haar triple helixprojecten.

Boordevol inspiratie en ideeën keerden zij terug naar rheden om dit 

te vertalen naar de eigen initiatieven en programma’s rond de global 

goals.
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In Rheden omarmen wij onze 18e Global Goal; 
Deel en geef door. Deze is bedacht door een scholier. Wij 
willen hiermee aandacht geven aan delen en doorgeven van 
kennis, ervaringen en verhalen. Dit is een mooie uitdaging!
 
Cora Hoogendam, Strateeg HRM en organisatieontwikkeling

“
”



veluwezooom got talent
Op dinsdag 19 juni vond de finale van het project VeluwezOOOm got Talent 

plaats in het rhedense gemeentehuis in de Steeg. Veluwezooom is een 

samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid (de drie o’s) 

en ondersteunt leerlingen en studenten om een ondernemend sociaal 

project in gang te zetten, een eigen onderneming te starten en/of zich als 

zzp-er te vestigen. loek withaar heeft met zijn onderneming, Take a loek 

Videoproducties, de finale gewonnen.

Veertien studenten van zes scholen in de gemeente rheden zijn in februari 

gestart met het project Veluwezooom got talent. In veertien bijeenkomsten 

werkten zij aan een (zelfgekozen) project voor een goed doel of een eigen 

onderneming. Ze werden daarbij geholpen door de gemeente rheden en 

lokale ondernemers. op dinsdag 19 juni werd deze module afgesloten met 

een zogenaamde dragons’ den. Iedere deelnemer kreeg twee minuten om 

zijn/haar project of onderneming te presenteren aan een jury. De jury vond 

dat loek, leerling van Titus Brandsma (arentheem College), de beste ideeën 

had voor een eigen videoproductie onderneming. Hij won een cheque van 

250 euro voor de verdere uitwerking van zijn plannen. Met de geldprijs heeft 

hij een drone aangeschaft. een investering in zijn eigen bedrijf!

De jury, bestaande uit wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente 

rheden, ondernemer erwin Coolen, ruud Peters, directeur astrum College, 

Peter van dongen, lid van het college van bestuur Van Hall larenstein en 

Henk Herkink van de KvK. De jury trok zich na de eerste ronde terug voor de 

uiteindelijke beslissing. Zij beoordeelden de deelnemers op onder meer de 

presentatie, creativiteit en levensvatbaarheid van de plannen/onderneming.
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bijeenkomst the Hague academy
de gemeente rheden heeft op 28 juni jl. in den Haag een presentatie 

over de global goals gehouden voor een international gezelschap 

dat een opleidingstraject volgt bij ‘The Hague Academy for Local 

governance’. Het thema dat centraal stond  was ‘working towards 

better local services: succesfull management of change in and across 

organisations’.

gemeente rheden heeft zich met name gericht op haar nieuwe interne 

organisatiestructuur (gebaseerd op de global goals) en hoe dit 

concreet uitgewerkt kan worden richting inclusieve dienstverlening 

van de gemeente aan de burgers.

na de presentatie hebben alle deelnemers een persoonlijk actieplan 

opgesteld om ‘service delivery’ in hun gemeente meer inclusief te 

maken en hoe dit aan de hand van de global goals concreet gemaakt 

wordt op lokaal niveau.
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vNg congres 
gemeente rheden is al jaren actief op het gebied van de duurzame 

de gemeente rheden stond 21 juni 2018 op de stand van de Vng over 

de global goals in Maastricht om te vertellen over haar aanpak van de 

global goals binnen haar gemeente. er waren vele bezoekers en er was 

veel interesse vanuit allerlei gemeenten voor de global goals. rheden 

valt op vanuit haar bottom-up aanpak waarbij zij met inwoners, 

studenten, ondernemers en medewerkers hele concrete projecten 

uitvoert.

een groene hand uitsteken
Zaterdag 10 juni om 14.00 uur opende oud-wethouder Constans Pos 

de eerste buurtmoestuin in Velp. deze buurtmoestuin ligt tussen 

het Kemphaanplein en de rietgangssingel. In deze tuin oefenen 

voornamelijk studenten het telen van groenten en fruit. Mensen die 

het wat minder ruim hebben, kunnen kosteloos verse groenten en 

fruit oogsten. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. de studenten 

betrokken omwonenden bij de inrichting van de moestuin. deze 

moestuin heeft opgeleverd dat omwonenden en leden van de 

moestuingroep ‘de groene Hand’ elkaar beter zijn gaan leren 

kennen. omwonenden doen nu ook sneller een beroep op elkaar om 

bijvoorbeeld de tuin te onderhouden als een bewoner dat zelf niet 

meer kan.
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Als ambassadeur voor de Global Goals 
namens de VNG in Gelderland, 
probeer ik uit te dragen dat we met 
deze Global Goals een steun in de 
rug kunnen krijgen om onze eigen, 
lokale opgaven in een bredere context 
te plaatsen. Dat sluit uitstekend 
aan bij het feit dat de gehele wereld 
ook dagelijks bij ons binnenkomt via 
internet, televisie en de krant.

Carol van Eert, burgemeester

“

”



mini windmolenpark: laat maar waaien!
derde editie laat Maar waaien! gestart: 400 kinderen bouwen in 10 

dagen een mini-windmolenpark in de gemeente rheden. Vierhonderd 

kinderen bouwen vanaf maandag 4 juni in tien dagen maar liefst 16 

windmolens op bedrijventerrein de Beemd in rheden. de windmolens 

worden net als bij de vorige edities in arnhem en in de gemeente 

Haarlemmermeer zelf in elkaar gezet en geïnstalleerd. Ook krijgen 

de scholieren praktijkles over andere vormen van duurzame energie. 

Trainees van team Urban wind van allliander helpen hierbij. In 

nederland gebruikten we het afgelopen jaar - ondanks de grote 

urgentie van het klimaatprobleem - in plaats van minder, juist méér 

energie (bron 1 - CBS en bron 2 - noS). dat moet anders. daarvoor 

moeten we ook op lokaal niveau flink in de versnelling met het 

opwekken van duurzame energie. Initiatiefnemers Inge van der 

Vaart van I-link en Petra lettink van groene Transitie willen met het 

project laat Maar waaien! kinderen en jongeren kennis laten maken 

met techniek. en daarnaast de uitdagingen in de overgang naar een 

fossielvrije energievoorziening en de vooruitzichten van het op grote 

schaal oogsten van natuurstroom voor de toekomst. Ze werken samen 

met Urban wind (alliander) en erwin Coolen, ondernemer (eCHT) en 

bestuurslid van stichting de Beemd in rheden. Coolen nodigde laat 

Maar waaien! uit om het derde door kinderen en jongeren gebouwde 

mini-windmolenpark in de Beemd te bouwen.
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zonder technisch onderwijs geen energietransitie
eén van de grootste obstakels voor de energietransitie is niet techniek, 

maar vooral het tekort aan technisch personeel. Met de laat Maar 

waaien!-projecten beogen de initiatiefnemers kinderen en jongeren te 

laten ervaren hoe hard we techniek nodig hebben in de transitie naar 

een klimaat-neutrale toekomst en kennis te delen tussen jong en oud. 

wethouder duurzaamheid, dorus Klomberg: “Met onze rhedense 

klimaataanpak willen we Co2-uitstoot verminderen door energie te 

besparen en zelf schone en duurzame energie op te wekken. we vinden 

het belangrijk dat inwoners aan elkaar laten zien wat je zelf kunt doen.”

lokale partners laat maar waaien!
deze derde editie van laat Maar waaien! is mede mogelijk gemaakt 

door financiële bijdragen van de gemeente Rheden, Stichting 

bedrijventerrein de Beemd, ondernemersclub rheden, outSmart, 

Vestas en vele andere partners die in natura bijdragen zoals Suez en 

Copernico.
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tweede prijs meest duurzame gemeente van gelderland
Voorzitter asje van dijk van het gelders energieakkoord reikt op dinsdag 

3 juli bloemen uit aan het college van rheden. de gemeente scoorde 

de tweede plaats in de objectieve beoordeling van de gemeentelijke 

coalitieakkoorden, een analyse die door het Gelders Energieakkoord 

is gemaakt. ook wageningen en Zutphen vielen in de prijzen. ‘we zijn 

er trots op dat deze gemeenten het klimaatbeleid concreet hebben 

vastgelegd in hun uitvoeringsakkoord’, aldus Van dijk. global goals 

wethouder van rheden, dorus Klomberg mocht de prijs in ontvangst 

nemen uit handen van voorzitter Van dijk.



De Global Goals inspireren, 
enthousiasmeren en geven een 
aanzet tot een onderlinge 
dialoog.
 Hans Kettelerij, 
 gemeentesecretaris

“

”
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accelerate in rheden 
wouter Kroes, student van de Universiteit Twente, heeft voor de 

gemeente rheden in de periode juni-augustus 2018 een bachelor-

onderzoek gedaan. Centraal in het onderzoek stond de theorie 

van Kotter over de 8 accelerators voor het ontwikkelen naar een 

netwerkorganisatie.

Voor dit onderzoek is een groep ambassadeurs voor de global goals 

geïnterviewd. Analyse van de resultaten heeft plaatsgevonden aan 

de hand van de Grounded Theory methode. De uitkomsten laten zien 

dat alle acht accelerators door de ambassadeurs worden herkend. 

Twee accelerators krijgen relatief (te) weinig aandacht: het creëren 

van een bredere leidende coalitie (2) en het institutionaliseren van 

de veranderopgave (8). De gemeente Rheden heeft hiervoor nu extra 

acties vastgesteld!

de global goals stimuleren volgens de ambassadeurs de gewenste 

verandering door het bieden van een kader voor gemeenschappelijke 

opgaven en het bieden van één taal voor gemeente, bedrijven, 

onderwijspartners en inwoners.
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euregio4globalgoals
op 3 september heeft een delegatie vanuit rheden een bezoek 

gebracht aan dortmund. In dortmund is een kenniscentrum 

gehuisvest van de netwerkorganisatie lag 21. lag 21 stimuleert het 

werken met de global goals in nordrhein-westfalen. Zij ontwikkelen 

duurzaamheidsstrategieën voor alle gemeenten. een tas vol nieuwe 

ideeën voor de gemeente rheden ging mee naar huis!
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amir ettaibi wint Internationale global goal rap challenge
na de lokale en nationale rondes op zijn naam te hebben geschreven, 

heeft amir ettaibi nu ook de internationale titel gepakt. Het was een 

nek-aan-nekrace met Bosnië, maar amir ettaibi mag zich uiteindelijke 

de internationale winnaar van de global goals rap Challenge 2018 

noemen. Zijn rap, geïnspireerd op de 17 Global Goals (werelddoelen), 

had de meeste views en likes. Samen met rapper jermaine Bridgewater 

mag amir nu een professionele videoclip opnemen.

maaND

september
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Dag van de Duurzaamheid 
dit jaar is de jubileumeditie van de dag van de duurzaamheid. deze 

10e editie kreeg in onze gemeente extra aandacht. Wethouder Dorus 

Klomberg trok van plek naar plek:

l de eerste stop was op het station in rheden. de organisatie van  

 Schooldag van de duurzaamheid gaat namelijk global goal 

 dromen van treinreizend nederland ophalen.

l Het einde van de middag schoof dorus Klomberg aan bij het   

 oogSTdiner van Van Hall larenstein in Velp. daar was het thema  

 duurzaam lokaal voedsel en een circulair landgoed.

l wethouder dorus Klomberg sloot de dag af met een bijdrage aan  

 het ondernemerscafé met als thema duurzaamheid.

maaND

oktober

global goal actIvIteIt
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gemeenteraad rheden in gesprek over de global goals
op 2 oktober 2018 heeft de gemeenteraad zich verder georiënteerd 

op de global goals. Portefeuillehouder in het College, de heer dorus 

Klomberg, heeft de gemeenteraad meegenomen in de betekenis van 

de global goals benadering voor de inwoners, ondernemers en het 

ambtelijk apparaat. een ondernemer uit de gemeente en de voorzitter 

van een werkgroep uit één van de wijken vertelden over hun motivatie 

en inspiratie. de avond werd afgesloten met een video-bijdrage van de 

burgemeester van oss, mevrouw wobine Buijs. Zij ging in op de rol van 

de raad.

maaND

oktober
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Als beleidsmedewerker wordt 
het nog duidelijker dat je 
bijdraagt aan een betere wereld.

 André Rutten, manager Beleid

“
”
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start klimaatkaravaan rheden
op woensdag 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, was de aftrap 

van de Klimaatkaravaan rheden. 10 weken lang gaat wethouder dorus 

Klomberg de gemeente in om verhalen op te halen bij inwoners, 

ondernemers, samenwerkingspartners en wijkplatform.

10 verhalen
Deze karavaan levert een reeks van filmpjes op waarin duidelijk wordt 

wat mensen beweegt. Het gaat over duurzaamheid in de breedst 

mogelijke zin. Van energiebesparing tot bewust inkopen, van tuinen 

groener maken tot minder eten weggooien. Volg de Facebookpagina 

energiek rheden en blijf op de hoogte van de klimaatkaravaan.
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twee studenten afgestudeerd op gg-implementatie
op 18 oktober jl. hebben twee studenten van de Universiteit Twente, 

wouter Kroes en Michelle Veenis hun eindpresentatie gegeven over 

hun onderzoek binnen de gemeente rheden.

wouter heeft onderzocht op welke wijze de gemeente nog meer 

kan accelereren op het gebied van de global goals. Michelle heeft 

onderzocht wat de invulling van de rol van de interne ambassadeurs 

voor de global goals kan zijn. wat is voor hen effectief gedrag?
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seminar global goals medium sized cities
op woensdag 17 oktober jl. heeft het seminar global goals in medium 

sized cities plaatsgevonden in conferentiecentrum St joris doelen in 

Schiedam. de burgemeesters van oss, Schiedam en Solingen (d) 

en de directeur van Vng International gaven daar hun visie op de 

meerwaarde van het werken met de global goals.

de gemeente rheden werd als best practice genoemd op het gebied 

van de doorontwikkeling van de organisatie (organisation principles),  

gebaseerd op de global goals!

maaND
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speaking minds in rheden 
In onze gemeente zijn een groep met Studenten van het astrum College 

in Velp gestart met de volgende lokale onderzoeksvraag:

l wat hebben jongeren die opgroeien in armoede nodig om mee te  

 kunnen doen in de samenleving? Via onder andere gesprekstafels  

 met de gemeente en experts, het afleggen van een veldbezoek,  

 verrichten zij gedurende 11 weken eigen onderzoek. dit advies  

 wordt  voorgelegd aan de gemeente om ervoor te zorgen dat   

 het lokale beleid (nog) beter aansluit op de doelgroep. daarnaast  

 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid ook  

 een beleidsvraag uitgezet onder twee scholen in nederland.

 waaronder een groep Studenten van ook het astrum College in  

 Velp. deze onderzoeksvraag luidt als volgt:

l Hoe zorg je dat jongeren géén schulden maken als ze klaar zijn  

 met school en een baan zoeken en gaan werken?

 om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, zijn de jongeren  

 eerst zelf gaan brainstormen over armoede en Schulden. de   

 jongeren overhandigen binnenkort hun adviezen op de lokale  

 onderzoeksvraag aan gea Hofstede, op 15 november. een week  

 later worden de adviezen op de landelijke onderzoeksvraag aan  

 het Ministerie in den Haag overhandigd.
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Vanuit een gedeeld bewustzijn samen ruime mogelijkheden zien en 
grijpen om ook op lokaal niveau bij te dragen aan een betere wereld 
- dat is voor mij de aantrekkingskracht van de Global Goals. 

   Saskia Jeronimus, teammanager BAO

“
”



atrium bijeenkomst Den Haag
gastspreker atrium bijeenkomst den Haag. Tijdens deze bijenkomst 

werden Frank landman en wobine Buijs, burgemeester van oss, 

geïnterviewd over de toepassing van de Global Goals binnen hun 

gemeente. 

er vond een vraaggesprek plaats met de zaal. ook de nationaal 

Coördinator de heer Hugo von Meijenfeldt gaf een reflectie op de 

beantwoordingen van de twee gemeenten die een expliciete visie 

hebben op het toepassen van de global goals.

maaND

december

global goal actIvIteIt
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balv vNg Utrecht
de directeur van de gemeente rheden was gastspreker in één van de 

workshops rond de Sdg’s in Utrecht. Frank landman heeft samen 

met Cor lammers, burgemeester van Schiedam,  een gesprek gevoerd 

met deelnemers aan de workshop over de verschillende benaderingen 

rondom implementatie van global goals binnen de gemeente.

In de zaal was een wethouder van oldebroek aanwezig, na een 

informeel gesprek bij de lunch heeft de gemeentesecretaris  van 

oldebroek een afspraak gemaakt met de gemeentesecretaris van de 

gemeente Rheden! Ook zij waren geïnspireerd door de ervaringen van 

rheden.

maaND
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bottom-up monitor 2019
Voor 2019 heeft de gemeente rheden in december 2018 een lokale 

monitor ontwikkeld voor een kwalitatieve analyse van documenten 

en begrotingen op de Sdg’s deze wil zij graag delen met Vng 

International. Deze bevindt zich in een finaal stadium. Eind 2019 wil de 

gemeente Rheden deze hebben geïmplementeerd voor al haar meest 

belangrijke documenten:

l Coalitieakkoord;

l Collegebeleidsplan;

l Programmabegroting;

l Teamdeals (jaarplannen, uitvoeringsplannen).

de gemeente rheden maakt graag afspraken met Vng International 

over het organiseren van Sdg audits onderling tussen en binnen 

gemeenten.

de door het kenniscentrum lag 21 van de gemeenten in noordrijn 

westfalen en de gemeente rheden ontwikkelde monitor zal gefaseerd 

breder worden ingezet:

l fase 1: Het inspanningsgericht inzetten van de monitor binnen het  

 gemeentehuis (bewustwording; 2019);

l fase 2: Het resultaatgericht inzetten van de monitor binnen het  

 gemeentehuis (inzicht in prestaties: 2020);

l fase 3: Het impactgericht inzetten van de monitor buiten het   

 gemeentehuis (inzicht in de effecten in de samenleving: 2021).
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jaarverslag global goals 2018
over 2018 heeft de gemeente rheden in december 2018 een jaarverslag 

opgesteld om én interne medewerkers te informeren en inspireren én 

derden.

Dit jaarverslag komt in maart 2019 beschikbaar online en ook fysiek in 

dit beknopte boekje.

maaND

december

global goal actIvIteIt

59



De Global Goals geven mensen 
nieuwe energie en dragen bij 
aan integrale samenwerking aan 
gemeenschappelijke opgaven.

 André Rutten, manager Beleid

“

”



bIjlage 2: ambassaDeUrs 2018
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Voor het stimuleren en coördineren van de activiteiten op het gebied van de Global Goals 

heeft de gemeente rheden 18 ambassadeurs. 

 1 annegien van Baak - jeugdconsulent

 2 Berndien geerlings - wMo-consulent

 3 nuran Kierkels - medewerker Facilitaire dienstverlening

 4 olga van Keulen - beleidsmedewerker onderwijs en jeugd

 5 Saskia jeronimus - teammanager

 6 rené Seegers - financieel adviseur

 7 Karin Komdeur - beleidsmedewerker duurzaamheid

 8 Lynn Assink - projectleider

 9 dorus Klomberg - wethouder

 10 Ina Hooghordel - medewerker Verkeerszaken

 11 jenine Hingstman - accountmanager Vastgoed

 12 Rick de Ruig (i.s.m. Sydney Labrie) - strateeg

 13 roel van dijk  / Henk jense (actie Steenbreek) - consulent operatie Steenbreek

 14 Mark Hazeleger - IBor medewerker

 15 nienke Moll - beleidsmedewerker natuur

 16 Marlijn Bijker - beleidsmedewerker Integrale Veiligheid

 17 rachid Haouli - beleidsmedewerker economie 

 18 Cora Hoogendam - strategisch adviseur Bedrijfsvoering

NoN-faN  faN       ambassaDeUr
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