
1- Armoede; eerlijke verdeling; basisbehoeften

2 - Honger; voedselverspilling, onder- en overvoeding, 
voedselvaardig zijn; duurzame voedselproductie

4 - Betekenisvol, betaalbaar onderwijs; iedereen geletterd en 
rekenvaardig; iedereen leert voor duurzame ontwikkeling

6 - Toegang tot betaalbaar, schoon drinkwater; Bescherming 
van zoet water; bewustwording (drink)water; waterkwaliteit en 
waterbesparing; sanitaire voorzieningen en hygiëne 

8 - Eerlijke groei met oog voor het milieu; betekenisvol werk; 
ondernemerschap, innovatie, techniek, creativiteit; aandacht voor 
uitbuiting en moderne slavernij; jeugdwerkeloosheid

5 - Discriminatie, pesten, uitbuiting; rolmodellen voor iedereen; 
eerlijke verdeling zorgtaken; gelijkwaardige deelname in 
besluitvorming

10 - Brede welvaart voor iedereen, ongeacht leeftijd, gender, 
handicap, afkomst, religie of economische status; goed gereguleerde 
en menswaardige migratie en mobiliteit

12 - Afval als grondstof; lokaal en duurzaam voedsel; kennis en 
vaardigheid om duurzaam te doen en te denken 

13 - Kennis en vaardigheid om klimaatverandering actief tegen te gaan 
als mens, burger en professional; kennis en vaardigheid om aan te 
passen aan klimaatverandering 

14 - Gezonde, plasticvrije rivieren en oceanen; beschermde zee en 
kust; duurzame visserij; duurzaam toerisme

15 - Duurzaam gebruik van bos, bergen, woestijn en moeras; 
verbondenheid mens en natuur; ontbossing, biodiversiteit, 
beschermen wild life 

16 - Rechten en plichten in een democratie; rechtsbescherming; 
geweld, wapenhandel, corruptie; eerlijke en inclusieve besluitvorming 

17 - Regionale, landelijke en internationale samenwerking voor een 
gezonde, vitale planeet en een eerlijke en veilige samenleving 7 - Energiebesparing, betaalbare energie, duurzame energie 

9 - Circulaire economie; sociale en ecologische duurzaamheid; 
lokale productie, eerlijke prijzen 

3 - Fysieke en geestelijke gezondheid; verslaving; seksuele 
voorlichting; basis zorgverzekering; zorg voor gezonde lucht, bodem 
en water

11- Groene, gezonde leefomgeving; goede huisvesting; bescherming 
cultureel en natuurlijk erfgoed; sterke gemeenschapszin

Hoe gebruik je de SDG-impactmeter? 
Wordt er thuis of op school al aandacht aan de 17 Duurzame Werelddoelen 
besteed? Wat doet de klas al en wat kan de klas nog meer doen? Welke 
doelen kunnen worden nagestreefd met jouw klas? Deze SDG impactmeter 
is bedoeld om met de klas stil te staan bij de 17 Duurzame Werelddoelen. 
Om uit te printen voor in de les of om op te hangen in het klaslokaal.

SDG   IMPACTMETER

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s)? 
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook bekend als de Global 

Goals, zijn opgesteld door de VN (2015) die wereldwijd ondertekend zijn 
door alle landen dat dit dé 17 grote vraagstukken zijn die ons allemaal 
aangaan, en waar we samen oplossingen op blijven vinden om te bouwen 
aan een leefbare 22e eeuw.

Wij werken met de sdg’s!

- Wij werken samen aan de SDG’s! Handtekening 
groep:

Jij Ook?



Armoede; eerlijke verdeling; basisbehoeften

wat doen we al?

Wat zouden we nog meer  beter willen doen?/

SAMEN LEREN VOOR EEN DUURZAME 
TOEKOMST!

Kijk voor meer inspiratie op: 
17doelendiejedeelt.nl 

sdgnederland.nl  
sparkthemovement.nl 

Een overzicht van de subdoelen:  sparkthemovement.nl/sdg-magazine

GEEN
ARMOEDE



Honger; ondervoeding; voedselverspilling Fysiek en geestelijk gezond; verslaving

wat doen we al?

Wat zouden we nog meer  beter willen doen?/

Geen
Honger

Goede 
gezondheid



Betekenisvol onderwijs; basisvaardigheden; 
leren voor duurzame ontwikkeling

Pesten; diverse rolmodellen; seksuele 
voorlichting

wat doen we al?

Wat zouden we nog meer  beter willen doen?/

Kwaliteits-
onderwijs

Gender-
gelijkheid



Schoon drinkwater; waterbesparing; 
sanitair en hygiëne

Energiebesparing; betaalbare energie; 
duurzame energie

wat doen we al?

Wat zouden we nog meer  beter willen doen?/

Betaalbare en 
duurzame energie

Schoon water
en sanitair



Betekenisvol werk; ondernemerschap, 
innovatie en creativiteit; werkloosheid

Circulaire economie; eerlijke prijzen; 
lokale productie

wat doen we al?

Wat zouden we nog meer  beter willen doen?/

Eerlijk werk en
economische groei

Industrie, innovatie
en infrastructuur



Brede welvaart voor iedereen; 
discriminatie; diversiteit en inclusie

Groene, gezonde omgeving; goede 
huizen; sterke gemeenschapszin

wat doen we al?

Wat zouden we nog meer  beter willen doen?/

Ongelijkheid
verminderen

Duurzame steden en
gemeenschappen



Afval = grondstof; duurzame en lokale 
(voedsel)productie; moderne slavernij

Kennis en vaardigheid om klimaatverandering 
actief tegen te gaan; kennis en vaardigheid om 
aan te passen aan klimaatverandering

wat doen we al?

Wat zouden we nog meer  beter willen doen?/

Verantwoorde 
consumptie en 
productie

Klimaat
actie



Gezonde, plasticvrije rivieren en oceanen; 
beschermde zee en kust; duurzame visserij; 
duurzaam toerisme

Verbondenheid mens-natuur; 
biodiversiteit; gezonde bodem

wat doen we al?

Wat zouden we nog meer  beter willen doen?/

Leven in
het water

Leven op
het land



Regionale, landelijke en internationale samen-
werking voor een gezonde, vitale planeet en 
een eerlijke en veilige samenleving

wat doen we al?

Wat zouden we nog meer  beter willen doen?/

Democratie; dialoog; eerlijke en 
inclusieve besluitvorming

Partnerschap om 
doelstellingen te 
bereiken

Vrede, justitie en
publieke diensten



Beëindig armoede overal en in al haar 
vormen

Je moet hier denken aan extreme 
vormen van armoede, maar ook aan de 
sociale zekerheid. Als je werkloos, ziek, 
gehandicapt of oud bent moet dat niet 
betekenen dat je in armoede vervalt. 

Hierbij hoort ook de het recht op werken 
en het recht op toegang tot economische 

middelen zoals land, technologie en 
financiële dienstverlening 

#armoede  #sociaal vangnet  #recht op 
werk

 NO POVERTY
Verzeker een goede gezondheid en 

promoot welvaart voor alle leeftijden 

Iedereen moet toegang hebben tot veilig, 
voedzaam en voldoende voedsel, het hele 

jaar door. 
We moeten toe naar duurzame systemen 
voor voedselproductie, dit betekend dat 
de productie omhoog moet zonder het 

ecosysteem aan te tasten. 

#veilig voedsel #voedzaam voedsel 
#voldoende voedsel #gezond voedsel 
#gezonde en eerlijke voedselproductie

 ZERO HUNGER
Verzeker een goede gezondheid en 

promoot welvaart voor alle leeftijden

Er moet een einde komen aan epidemieën 
zoals bijv. HIV/aids, tuberculose maar 

ook malaria en andere tropische ziekten. 
Daarnaast moet er er goede preventie en 
behandeling komen tegen verslavende 

middelen. Iedereen heeft recht op goede 
betaalbare zorg ook voor de mentale 

gezondheid en welzijn. 

#betaalbare zorg  #goede zorg 
#mentale gezondheid #welzijn #einde aan 

epidemieën

 GOOD HEALTH AND         
 WELL-BEING

Verzeker gelijke toegang tot 
kwaliteitsvol onderwijs en bevorder 

levenslang leren voor iedereen

Iedereen moet een basis- en middelbare 
school kunnen afmaken, ook moet 

iedereen toegang krijgen tot betaalbaar 
beroeps- technisch- en hoger onderwijs.  
Iedereen moet geletterd en rekenvaardig 

zijn. Er moeten gekwalificeerde leraren voor 
de klas staan. 

#kwaliteits onderwijs #voldoende 
leerkrachten #recht op onderwijs

 QUALITY EDUCATION
Bereik gendergelijkheid en 

empowerment voor alle vrouwen en 
meisjes

Mannen en vrouwen moeten gelijken 
rechten hebben op faciliteiten als 

onderwijs, gezondheidszorg en werk. 
Daarnaast moeten vrouwen en mannen 

gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en 
economische besluitvorming. 

Daarnaast moeten we onbetaalde zorg en 
thuiswerk op waarde schatten, en moet 
er een gedeelte verantwoordelijkheid zijn 

binnen gezinnen en families. 

#gelijke kansen #vrouwelijke leiders  
#gelijke rechten  #gedeelde taken

 GENDER EQUALITY
Verzeker toegang tot duurzaam beheer 

van water en sanitatie voor iedereen

Iedereen heeft recht op schoon drinkwater 
en sanitaire voorzieningen. Afvalwater 

moet worden gezuiverd en er mag geen 
afval (waaronder ook chemicaliën) in het 

drinkwater worden weggegooid. 
Daarnaast moeten we de op water 

gebaseerde ecosystemen beschermen. 

#schoon water  #schoon sanitair  
#gezuiverd water 

#geen chemicaliën in water

 CLEAN WATER AND  
 SANITATION

Verzeker toegang tot betaalbare, 
betrouwbare, duurzame en moderne 

energie voor iedereen 

We moeten duurzame energie halen uit 
natuurlijke bronnen zoals water, wind 
en zon. We moeten werken aan een 

betere infrastructuur en technologische 
vooruitgang op dit gebied. 

#zonne-energie #windenergie 
#waterenergie #duurzame bronnen 

#geen uitstoot

 AFFORDABLE AND  
 CLEAN ENERGY

Bevorder aanhoudende, inclusieve en 
duurzame economische groei, volledige 

en productieve terwerkstelling en 
waardig werk voor iedereen

Iedereen moet kunnen werken onder 
goede werkomstandigheden. Werk moet 
betekenen dat je niet in armoede vervalt. 
Er moet aandacht worden besteed aan 

ondernemerschap, creativiteit en innovatie. 
We moeten actie ondernemen tegen 
moderne slavernij, mensenhandel en 

gedwongen arbeid 

#eerlijk werk #waardig werk #eerlijke lonen 
#geen slavernij

 DECENT WORK AND   
 ECONOMIC GROWTH

Bouw veerkrachtige infrastructuur, 
bevorder inclusieve en duurzame 

industrialisering en stimuleer innovatie 

De infrastructuur is belangrijk voor goede 
banen, gezondheidszorg en onderwijs, 

deze moet voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar zijn. Daarnaast hebben we 

technologische vooruitgang en innovatie 
nodig om voldoende werk te verschaffen 

en de doelen op het gebied van klimaat en 
duurzame energie te bereiken. 

#goede infrastructuur 
#betaalbare infrastructuur #innovatie 

#technologie

 INDUSTRY, INNOVATION      
 AND INFRASTRUCTURE

Dring ongelijkheid in en tussen landen 
terug 

Inkomensongelijkheid moet binnen landen 
worden terug gedrongen, iedereen moet 
profiteren van economische vooruitgang. 
Daarnaast moet migratie en mobiliteit van 
mensen beter en veiliger georganiseerd 

worden. Iedereen moet in elk land gelijke 
kansen hebben en betrokken worden bij 
alle sociale, economische en politieke 

aspecten van de maatschappij of hij/zij er 
nou geboren is of niet. 

#migratie #immigratie #inkomensgelijkheid 
#gelijke kansen #volledige deelname aan 

de maatschappij

 REDUCED
 INEQUALITIES

Maak steden en menselijke 
nederzettingen inclusief, veilig, 

veerkrachtig en duurzaam 

De nadelige milieu-impact van steden 
moet gereduceerd worden met een 

bijzondere aandacht aan luchtkwaliteit 
en afvalbeheer. Positieve economische, 

sociale en ecologische verbanden moeten 
ondersteund worden tussen stedelijk en 

landelijk gebied. 

#duurzame stad #duurzame energie 
#goede luchtkwaliteit 

#verbinding stad en land 

 SUSTAINABLE CITIES  
 AND COMMUNITIES

Verzeker duurzame consumptie - en 
productiepatronen 

We moeten de voedselverspilling terug 
dringen. Maar we moeten ook gezond eten. 

In de productie van de overige goederen 
moeten we minder fossiele brandstoffen 

gebruiken en efficiënter gebruik maken van 
de natuurlijke hulpbronnen. 

We moeten onze afvalproductie 
aanzienlijk beperken. Bedrijven moeten 

duurzaamheidinformatie integreren in hun 
rapporteringscyclus. 

#duurzame consumptie #duurzame 
productie #minder afval #afval=grondstof

#efficiënter gebruik maken van 
grondstoffen

 RESPONSIBLE CONSUMPTION    
 AND PRODUCTION

Neem dringend actie om 
klimaatverandering en haar impact te 

bestrijden 

De opwarming van de aarde heeft 
nu al invloed op ons dagelijks leven. 

De zeespiegel stijgt en extreme 
weeromstandigheden komen steeds 

vaker voor. Arme mensen zijn het meest 
kwetsbaar en krijgen het eerst te maken 

met de golgen. We moeten broeikasgassen 
fors terug dringen en fossiele bronnen 

vervangen voor duurzame energie. 

#klimaatadaptatie  #klimaatopvoeding  
#minder is meer #klimaatbeleid

 CLIMATE ACTION
Behoud en maak duurzaam gebruik 

van oceanen, de zeeën en de maritieme 
hulpbronnen

We moeten vervuiling van de zee 
voorkomen en verminderen. We moeten 

het kustecosysteem beheren en herstellen 
waar mogelijk. We moeten de verzuring van 
de oceanen minimaliseren en aanpakken. 

We moeten een einde maken aan 
overbevissing. 

#gezonde zee #geen overbevissing 
#gezond maritiem ecosysteem 

#geen vervuiling

 LIFE BELOW WATER
Bescherm, herstel en bevorder het 

duurzaam gebruik van ecosystemen, 
beheer bossen duurzaam, bestrijd 

woestijnvorming en landdegradatie en 
draai het terug en roep het verlies van 

biodiversiteit een halt toe. 

We moeten de bossen beschermen 
en beheren. We moeten de aardse 

ecosystemen beschermen en het verlies 
van biodiversiteit een halt toeroepen. We 
moeten invasie van uitheemse soorten in 
land- en waterecosystemen beperken. 

#biodiversiteit #rijk ecosysteem 
#plant een boom #herbossen

 LIFE ON LAND
Bevorder vreedzame en inclusieve 

samenlevingen met het oog op 
duurzame ontwikkeling, verzeker 

toegang tot justitie voor iedereen en 
creëer op alle niveaus doeltreffende, 

verantwoordelijke en open instellingen. 

Fundamentele vrijheden zoals vrijheid van 
meningsuiting moeten beter beschermd 
worden. Informatie moet transparanter 

worden en rechtssystemen moeten worden 
versterkt en verbeterd op nationaal en 

internationaal niveaus 

#vrijheid van meningsuiting #veiligheid 
#vrede #rechtssystemen 
#informatie transparantie

 PEACE, JUSTICE AND  
 STRONG INSTITUTIONS

Versterk de implementatiemiddelen en 
revitaliseer het wereldwijd partnerschap 

voor duurzame ontwikkeling 

We hebben actie nodig van iedereen, 
overal, de SDG’s zijn onze gids. 

We moeten investeren in 
ontwikkelingslanden om gezamenlijk onze 

doelen te bereiken. 

#partnerschap #actie #wereldburger

 PARTNERSHIPS FOR  
 THE GOALS

SDG Cheat Sheet


