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NWA-investeringsvoorstel: Sustainable Development 

Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling 

Inleiding 

De centrale vraag van de route ‘SDGs voor inclusieve mondiale ontwikkeling‘ luidt: Hoe kunnen we inclusieve 

mondiale ontwikkeling bevorderen en mondiaal welzijn op duurzame wijze vergroten?  

Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige 

generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Bij duurzame ontwikkeling is sprake 

van een goed evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. ‘Ontwikkeling’ verschilt daarmee 

van ‘groei’ door een brede aandacht voor andere dimensies van welzijn dan alleen economische.1   

 
Het rapport ‘Our Common Future’2 stelt dat armoede een belemmering vormt voor duurzame ontwikkeling. Vele 

mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, veiligheid en migratie, voedselzekerheid, duurzame energie en 

gender ongelijkheid liggen niet alleen ten grondslag aan armoede, maar armoede verhindert tevens een 

effectieve aanpak ervan. 

Grote verschillen tussen arm en rijk bestendigen armoede. Inclusieve ontwikkeling refereert aan het 

verbeteren van welzijn met inachtneming van een gelijkwaardige verdeling daarvan in de maatschappij, 

waarvan de onderste inkomensgroepen participeren en minimaal gelijkelijk kunnen profiteren. Ook betreft het 

participatie van armen, van achtergestelde en buitengesloten groepen in samenleving en politiek. Wanneer 

probleemoplossingen voor dergelijke mondiale uitdagingen niet de belangen van iedereen—in plaats van slechts 

die van bepaalde landen of (rijkere) bevolkingsgroepen—includeren, kunnen deze oplossingen nooit duurzaam 

zijn. Indachtig deze relatie tussen armoede en duurzame ontwikkeling lag het focus van de Millennium 

Development Goals (MDGs) op het (indirect) bestrijden van armoede in ontwikkelingslanden. 

De Sustainable Development Goals (SDGs) gaan verder dan hun voorgangers, de MDGs. De SDGs gelden 

universeel voor alle landen. Zij hebben betrekking op zeventien ‘focus areas’ (zie bijlage 1), die bestrijding van 

armoede in ontwikkelingslanden overstijgen en die de complexiteit en mondiale en interacterende aspecten van 

duurzame ontwikkeling weerspiegelen. Voor inclusieve, mondiale ontwikkeling is integratie van ecologische, 

sociale en economische dimensies van ontwikkeling noodzakelijk. Dit maakt inclusieve mondiale ontwikkeling 

meer nog dan voorheen een ‘wicked problem’ dat nieuwe wetenschappelijk onderbouwde kennis over de 

onderlinge interactie tussen de SDG-deelsystemen en tussen binnenlandse en externe effecten vereist. 

Belang van de route: maatschappelijke, economische en 

wetenschappelijke meerwaarde   

Maatschappelijke meerwaarde 

Het verminderen van grote ongelijkheid door inclusieve ontwikkeling is een fundamenteel doel van het 

Nederlandse beleid voor handel en ontwikkelingssamenwerking. Een beleid dat sterk hecht aan 

beleidscoherentie, met oog voor samenhang, mogelijke synergie en mogelijke tegenstellingen of uitruil 

tussen verschillende beleidsterreinen. Een SDG-onderzoeksagenda biedt het Kabinet bij uitstek kansen om de 

horizontale beleidscoherentie tussen het ontwikkelings- & handelsbeleid en het beleid op het gebied van 

economie, veiligheid, infrastructuur, milieu, gezondheid, en onderzoek en innovatie te verbeteren. Dit geldt 

tevens voor het (sub) nationale, regionale en mondiale beleid - de verticale beleidscoherentie - met oog voor 

effecten van Nederlands beleid op bijvoorbeeld armoede in ontwikkelingslanden.  

                                                 

1 Kamerbrief ‘Inclusieve ontwikkeling in de Nederlandse programma’s voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking’; MINBUZA-2015.519290; 28 september 2015 
2 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, VN-Commissie Brundtland; 1987 

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
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Een zeer ongelijke verdeling van welvaart en welzijn ondermijnt de sociale samenhang en vergroot het risico op 

conflicten. Andersom concentreert extreme armoede zich op plekken waar rechteloosheid, uitsluiting en geweld 

domineren. Gebrek aan vrede, veiligheid en kans op economische ontwikkeling is een belangrijke oorzaak voor 

emigratie: investeren in inclusieve ontwikkeling draagt bij aan mondiale en daardoor ook Nederlandse 

veiligheid.   

Economische meerwaarde 

Grote ongelijkheid is schadelijk voor economische ontwikkeling (OESO3, IMF4). Als het inkomen van de laagste 

inkomensgroepen toeneemt heeft dat een sterk positief effect op economisch groei van het land als geheel 

(trickle up). Verschillende ontwikkelingslanden die lange tijd van Nederland hulp hebben ontvangen, laten hoge 

groeicijfers zien. Nederland profiteert hiervan doordat de export naar deze landen sterk toeneemt.5 Met andere 

woorden: investeren in kansarme groepen en ontwikkelingslanden is economisch gezien verstandig beleid.  

Wetenschappelijke meerwaarde  

Binnen de huidige financieringsmogelijkheden bestaat nauwelijks de mogelijkheid om het ‘wicked problem’ van 

inclusieve ontwikkeling op mondiaal niveau te onderzoeken. Het complexiteitsdenken en de beschikbaarheid 

van big data (en de technische mogelijkheden deze open te ontwikkelen en toegankelijk te maken) bieden 

kansen om mondiale ongelijkheid in al haar samenhangende aspecten te onderzoeken6, gebruikmakend van 

zowel westerse als zuidelijke perspectieven in een sector- en discipline overstijgende wetenschappelijke 

(systeem) benadering. Daarnaast biedt het inclusieve mondiale perspectief vanuit en in samenwerking met 

niet-westerse culturen de Nederlandse wetenschap toegang tot een palet aan nieuwe wetenschappelijke 

benaderingen en manieren van kenniscreatie, onderzoeksmateriaal en expertise in niet-westerse 

samenlevingen alsmede kansen op innovatieve inzichten en doorbraken die anders buiten het bereik van de 

Nederlandse wetenschap zouden liggen.  

Game changers 

De nieuwe benadering van de SDGs vereist nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de onderlinge 

samenhang van de drie deelsystemen waarbinnen de SDGs zijn gegroepeerd (zie bijlage 1). Daarnaast is een 

kennisinfrastructuur die ruimte biedt aan pluriforme waarde- en kennissystemen onontbeerlijk voor het 

ontwikkelen, managen en delen van nieuwe wetenschappelijke kennis, technologie en praktijkervaring.  

Het begrip ‘game changer’ gebruiken we hier in de zin van ‘een radicaal nieuwe benadering’ van 

wetenschappelijk onderzoek naar inclusieve mondiale ontwikkeling. De voorbeeldvragen voor game changer 1 

vereisen uiteraard ook de aanpak zoals beschreven onder game changer 2. 

Game changer 1: wetenschappelijke systeembenadering 

Inclusieve mondiale ontwikkeling is tot op heden vooral bezien vanuit het perspectief van verschillende 

deelsystemen (zie de concentrische cirkels in bijlage 1: natural environment, infrastructure, well being). Het 

bevorderen van mondiale inclusiviteit is echter een ‘wicked problem’: moeilijk op te lossen door onzekerheden, 

tegenstrijdige waarden, veranderende randvoorwaarden en onderlinge afhankelijkheden, waardoor 

deeloplossingen leiden tot nieuwe problemen. De systeembenadering is een wetenschappelijke benadering die 

beoogt het geheel te overzien, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke deelsystemen. Het gedrag 

van een systeem is geen simpele keten van oorzaak-gevolg relaties, maar een samenspel van onderling 

wisselwerkende deelsystemen, waarbij terugkoppeling een belangrijke rol speelt. Hoe hebben interventies 

binnen een deelsysteem invloed op inclusieve ontwikkeling van het geheel? 

                                                 

3 http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm 
4 https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42986.0 
5 http://www.iob-evaluatie.nl/node/809 
6 http://www.nature.com/news/policy-five-priorities-for-the-un-sustainable-development-goals-1.17352?WT.mc 
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Er zijn systeembenaderingen in de sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, technische wetenschappen 

en medische wetenschappen ontwikkeld. Om als werkelijke game changer te fungeren moeten die nu met 

elkaar worden verbonden. Zo een integrale systeembenadering in onderzoek kan horizontale en verticale 

beleidscoherentie bevorderen.  

Het ligt in de aard van ‘wicked problems’ dat interventies niet-voorspelbare en moeilijk meetbare gevolgen 

hebben. Een wetenschappelijke aanpak van het monitoren van inclusieve ontwikkeling en het meten van impact 

is daarom een noodzakelijk en integraal onderdeel van deze game changer. Dit vereist een operationele 

definitie van doelen en van meetbare voortgangsindicatoren. Het definiëren en uitwerken van toetsbare 

indicatoren en van een meetprocedure op mondiale schaal is een grote wetenschappelijke en politieke uitdaging 

die goed past bij het game-changing karakter van de systeem benadering. De ontwikkeling waarbij big data 

open toegankelijk worden kan hierbij van dienst zijn.7 Een degelijke, wetenschappelijke basis voor impact 

draagt bij aan transparantie en reflectie en is van belang om tussentijds te kunnen bijsturen en een hogere 

doelmatigheid te bereiken.  

Game changer 2: kennisinfrastructuur voor waarde- en 

kennispluriformiteit 

Onderzoek naar mondiale inclusiviteit geschiedt veelal vanuit het westerse perspectief met modernisering 

volgens het westerse model als blauwdruk. Deze benadering gaat voorbij aan de waarden, structuren en 

ontwikkelingsmodellen die zijn geworteld in niet-westerse samenlevingen. Dit is bijvoorbeeld het geval met het 

paradigma ‘onzekerheid’. Waar de westerse samenleving economische onzekerheid ziet als een factor waarop 

moet worden geanticipeerd, is dit binnen de shariawetgeving verboden omdat het een impliciet gebrek aan 

vertrouwen in Allah veronderstelt. Om het ‘wicked problem’ van inclusiviteit op mondiale schaal te kunnen 

onderzoeken, dienen we het brede spectrum aan kennissoorten en innovatiestijlen dan in de standaard 

westerse wetenschap gebruikelijk is te erkennen en te gebruiken. Hiervoor is samenwerking tussen 

verschillende kennissystemen nodig waarbij in ‘co-creatie’ nieuwe kennis ontstaat door integratie van 

wetenschappelijke kennis en ervaringskennis van ook niet-wetenschappelijke partners (waaronder bedrijven).  

Een dergelijke, complexe samenwerking tussen verschillende normatieve en instrumentele kennissystemen is 

gebaat bij een horizontale (in plaats van de huidige verticale) kennisorganisatie waarbij kenniscreatie door 

samenwerking geschiedt en kennis van iedereen is (‘new commons’). Digitale technologieën kunnen 

infrastructuren verschaffen die deze verschuiving van een verticale naar een horizontale kennisorganisatie 

ondersteunen. Zo faciliteert ICT universele, open toegang tot data en maakt het mondiale, open source 

ontwikkeling van kennis/innovatie mogelijk.  

Voorbeeldvraagstukken  

Deze game changers maken het mogelijk grote ‘game-changing’ vraagstukken voor de realisering van een 

inclusieve, duurzame wereld aan te pakken. Enkele voorbeelden zijn: 

 Wat zijn de ‘drivers’ voor mondiale klimaatbeheersing en waar liggen de tipping points voor opwaartse 

spiralen en kansen voor economische groei, vrede en veiligheid met een positieve impact op de 

natuurlijke omgeving en inclusief mondiaal welzijn? 

 Hoe relateren belastingsystemen aan duurzame ontwikkeling?  

 Hoe kunnen we mondiale gezondheidssystemen meer inclusief maken rekening houdend met de 

verschillende lokale contexten? 

Een toelichting van de vragen is te vinden in bijlage 2. 

 

                                                 

7 http://www.nature.com/news/policy-five-priorities-for-the-un-sustainable-development-goals-1.17352?WT.mc 
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Nieuwe verbindingen 

Nieuwe verbindingen in de wetenschap zijn nodig voor de theoretisch en experimentele onderbouwing van de 

systeembenadering, bijvoorbeeld tussen wetenschappen die zich bezighouden met complexiteit en onzekerheid 

(wiskunde, filosofie, natuurkunde), scenario studies, big data analyse, en kennis vanuit de sociale en 

geesteswetenschappen. Tevens is kennis van de specifieke deelsystemen (zoals wetenschappen die zich 

bezighouden met bijvoorbeeld biofysische aspecten, economische of gezondheidswetenschappen noodzakelijk. 

Daarnaast biedt ervaringskennis van beleidsmakers, boeren, patiënten, consumenten, activisten, technologie-

gebruikers en burgers waardevolle extra inzichten die wetenschappelijke kennis kunnen verrijken (in co-design 

en co-creatie).  

Verbindingen met maatschappelijke actoren zijn cruciaal in het kiezen van oplossingsstrategieën, het creëren 

van kennis en het implementeren van maatschappelijke verandering. Genoemde game changers vereisen 

nauwe samenwerking met het bedrijfsleven: multinationals opereren bij uitstek over landsgrenzen heen en zijn 

daardoor goed gepositioneerd om bij te dragen aan onderzoek naar mondiale inclusiviteit. Het midden- en 

kleinbedrijf vormt een cruciale factor in elke maatschappelijke verandering en met name in 

ontwikkelingslanden. De samenwerking tussen wetenschappers en praktijkexpertise draagt niet alleen bij aan 

meer volledige kennis, maar ook aan een grotere kans op gebruik van onderzoeksresultaten en daarmee op 

impact van het onderzoek. Evenzeer bezitten de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties een schat aan kennis 

en ervaring die niet gemist kan worden bij het uitvoeren van deze route. In het recente rapport “Ready for 

Change? Global Goals at home and abroad”8 laten deze organisaties zien hoe het werken aan mondiale 

inclusieve ontwikkeling nauw is verbonden met een Nederlandse agenda. Via de Global Goals Charter, 

geïnitieerd door de Worldconnectors, worden dit soort innovatieve SDG-partnerschappen georganiseerd.  

Legitimatie en niche van de Nederlandse wetenschap  

Verschillende systeembenaderingen in wetenschappelijk onderzoek zijn sterk in Nederland vertegenwoordigd. 

Vanuit haar verleden heeft de Nederlandse wetenschap veel ervaring in onderzoek naar en in niet-westerse 

culturen, en in samenwerking met niet-westerse onderzoekers. Nederland is wereldwijd koploper in het 

interdisciplinaire onderzoek naar de relaties tussen wetenschap, techniek en samenleving. Daarnaast is 

Nederland bij uitstek een polderland waar men gewoon is veel samen te werken, binnen de wetenschap en 

daarbuiten. Binnen de Europese Unie loopt Nederland voorop in co-creatie waarbij wetenschappelijke en 

praktijkkennis (NGOs, vakbonden, bedrijfsleven, bijvoorbeeld in ‘maatschappelijk verantwoord innoveren’) 

worden geïntegreerd. Verschillende Nederlandse wetenschapsfinanciers hebben jarenlange ervaring met het 

stimuleren van co-creatie. 

Relevante agenda’s  

In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties — inclusief Nederland — zich gecommitteerd aan de 

Sustainable Development Agenda ‘Transforming our world'. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en voor 

deze, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en verschillende andere publieke, 

private en niet-gouvernementele organisaties en NWO-WOTRO hebben het Global Goals Charter ondertekend.9  

Hiermee committeren zij zich aan nieuwe beloften ten aanzien van solidariteit en transformatie waarbij 

universele strategieën ten behoeve van grotere mondiale gelijkwaardigheid en duurzame ecologische, sociale 

en economische ontwikkeling gecombineerd worden met het uitbannen van armoede van de meest kwetsbare 

groepen in ontwikkelingslanden.  

                                                 

8 Partos, FMS, Woord en Daad (red.), Ready for Change? Global Goals at home and abroad. Op 10-05-2016 werd dit 

rapport aangeboden aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
9 http://www.globalgoalscharter.org 
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Tevens zijn er raakvlakken met bijvoorbeeld de Europese Grand Societal Challenges, één van de drie pilaren 

van Horizon 2020; met de agenda van de International Council on Science (ICSU); met de agenda’s van de 

Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD), de UNESCO, de UNRISD, en met de agenda 

van Future Earth. De Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de vereniging Hogescholen hebben 

bovendien in november 2015 hun visie ‘Knowledge for All’ 10 gepubliceerd waarin zij pleiten voor het bijdragen 

aan de realisatie van de SDGs via samenwerking in onderzoek, onderwijs en innovatie. NWO ontwikkelt 

momenteel een domeindoorsnijdend programma voor internationaal samenwerkingsonderzoek naar SDGs en 

inclusieve ontwikkeling. 

Relatie met NWA en met andere routes 

Relevante NWA-vragen  

De NWA-clustervragen 42 ‘Hoe kunnen we armoede beperken en mondiaal welzijn vergroten?’ en 41 ‘Wat is het 

probleem met ongelijkheid?’ vormen de basis van de centrale vraagstelling van de SDG route: ‘Hoe kunnen we 

inclusieve mondiale ontwikkeling bevorderen en mondiaal welzijn op duurzame wijze vergroten?’ Ook vraag 44 

‘Kunnen globalisering en ontwikkeling opnieuw worden uitgevonden, opdat grote welvaartverschillen tussen 

regio’s en in de wereld kunnen verminderen in de loop der tijd?’ sluit nauw aan bij het centrale vraagstuk.  

Overlap met andere routes 

De SDGs zijn relevant voor veel van de andere routes. Vragen 41, 42 en 44 zijn onderdeel van de route 

Veerkrachtiger en Zinvolle Samenlevingen en van Conflict en Coöperatie; vraag 42 en 44 tevens van Circulaire 

economie en grondstoffen efficiëntie en 44 van Smart, liveable cities. In deze NWA routes worden de vragen 

echter benaderd vanuit een SDG deelsysteem en westers perspectief met weinig aandacht voor het mondiale, 

inclusieve aspect. De SDG-route heeft een route-verbindend, aanvullend belang voor de Wetenschapsagenda 

als geheel. 

Dit geldt ook voor overige vragen waarvoor de SDG route relevant is en die tevens in andere routes aan de 

orde komen, zijn: (8, route Kwaliteit van de omgeving) Hoe verandert het klimaat en wat zijn de gevolgen 

daarvan?; (15, route Duurzame productie van veilig en gezond voedsel) Hoe kunnen wij agroproductiesystemen 

verduurzamen in relatie tot de wereldwijd toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel?; (40, route Tussen 

conflict & coöperatie) Hoe kan de effectiviteit en legitimiteit van wetgeving worden versterkt in het licht van 

mondiale uitdagingen op het terrein van milieu, veiligheid, innovatie, energie & klimaat?; (56, route Tussen 

conflict & coöperatie) Hoe kunnen vrede, veiligheid en coöperatie worden bevorderd- en bedreigingen 

geadresseerd- binnen en tussen nationale rechtsstaten en binnen en tussen groepen in de samenlevingen?; 

(96, route Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling) Hoe komen we tot een betere diagnostiek 

behandelingen en vaccins voor afweerstoornissen en infectieziekten?; (123, route Big data verantwoord 

gebruiken) Hoe krijgen we grip op de onvoorspelbaarheid van complexe netwerken en chaotische systemen? 

Andere NWA vragen die aan bod zijn gekomen in de deelsessies van de SDG route workshop zijn: 1, 2, 3, 6, 9, 

11, 13, 16, 18, 19, 35, 37, 43, 45, 47, 52, 55, 68, 71, 76, 91, 97, 99, 104, 110.    

Contact en afstemming met andere routes  

De aansluiting met andere NWA routes (o.a. met Veerkrachtiger en Zinvolle Samenlevingen, Tussen conflict & 

coöperatie, Circulaire economie en grondstoffen efficiëntie, Kwaliteit van de omgeving, Duurzame productie van 

veilig en gezond voedsel en Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling) is gemaakt door tijdens de SDG-

routeworkshop sessies rondom deze thema’s te organiseren en door de trekkers van deze routes nadrukkelijk 

bij onze route workshop te betrekken.. Andersom is het inclusieve mondiale perspectief door de trekkers van de 

SDG-route ingebracht tijdens de workshops van de genoemde routes. De SDG achterban is gemobiliseerd om 

deel te nemen aan de overige NWA-routes.  

                                                 

10 http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/Visie%20Global%20Development.pdf 
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Samenwerking van dit voorstel 

Organisaties betrokken bij uitwerking van het vraagstuk zijn Worldconnectors (platform private sector met 

interesse in ontwikkelingslanden), Partos (belangenorganisatie voor ontwikkelings NGO’s), PIE (Platform 

International Education), het Rathenau Instituut en NWO-WOTRO: zij traden op als trekkers van deze Route. In 

de routeworkshop “SDGs voor inclusieve mondiale ontwikkeling” hebben meer dan 130 betrokkenen 

deelgenomen. Overige geïnteresseerden hebben via de website of per email input gegeven. De deelnemers 

kwamen uit universiteiten, andere kennisinstellingen voor hoger onderwijs en toegepast onderzoek, non-

gouvernementele organisaties, (internationaal georiënteerde) ministeries, lobbyorganisaties, consultants en 

andere bedrijven. Op de NWO-WOTRO website konden geïnteresseerden ook na verslaglegging van de 

workshop reageren. De workshopresultaten zijn uitgewerkt door de voorbereidingsgroep van de SDG-route. 

Organisaties die nog betrokken moeten worden zijn vooral de ‘counterparts’ van bovengenoemde organisaties 

in lage en midden inkomenslanden en internationale organisaties voor inbreng van het regionale en mondiale 

perspectief. 

Middelen 

Financiële omvang van de lopende onderzoeksprogramma’s  

In Nederland draagt vooral het ministerie van Buitenlandse Zaken, via NWO-WOTRO en via directe financiering 

van enkele (onderzoeksprogramma’s van de) kennisinstellingen structureel bij aan onderzoek naar duurzame, 

inclusieve mondiale ontwikkeling. Het betreft hier veelal onderzoek binnen de genoemde SDG deelsystemen. 

Inclusief de middelen vanuit NWO en vanuit de eerste geldstroom wordt de huidige Nederlandse bijdrage 

geschat op 30 - 50 miljoen euro per jaar.  

Benodigde additionele middelen  

Voor de hier voorgestelde vernieuwende wetenschappelijke systeembenadering (game changer 1) uitgaande 

van pluriforme waarde- en kennissystemen (game changer 2), zijn complexe, intersectorale en interdisciplinaire 

en ook internationale samenwerkingsverbanden nodig met een looptijd die lang genoeg is om duurzame 

bruggen tussen SDG-deelsystemen te bouwen, elkaars taal te leren spreken, nieuwe paradigma’s te 

ontwikkelen en resultaten geïntegreerd te beschouwen. De kosten voor het effectief uitzetten van deze 

benadering voor de SDG route bedragen voor het kabinet naar schatting 20 miljoen euro per jaar. 

De kabinetsbijdrage kan tevens strategisch worden ingezet als hefboom om additionele financiering te 

verwerven bij de (internationale) fondsen zoals Nederlandse gezondheidsfondsen, BMGF, Rockefeller 

Foundation en internationale ministeries van ontwikkelingssamenwerking zoals DFID, IDRC en Sida. 
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Bijlage 1:  

Clustering van de zeventien SDGs in drie ‘deelsystemen’11 

 

 

12De binnenste cirkel bevat de ‘people-centred’-goals die individueel en collectief welzijn tot doel hebben door 

bijvoorbeeld verbeterde gezondheid en onderwijs en het bevorderen van gelijkwaardige kansen binnen en 

tussen landen (goal 1, 3-5 en 10).  

Het realiseren van deze goals vraagt om realisatie van goals op het tweede niveau (middelste cirkel) die 

betrekking hebben op de productie, distributie en levering van goederen en diensten, waaronder voedsel, 

energie, water en afvalverwerking (‘infrastructuur’, goal 2, 6-9 en 11-12).  

Deze goals vragen op hun beurt weer om voorwaarden in het biofysische systeem (buitenste cirkel) waar 

duurzame ontwikkeling op is gebouwd. Deze buitenste laag bevat drie goals die het beheer van natuurlijke 

hulpbronnen en publieke goederen land, zee en lucht, inclusief biodiversiteit en klimaatverandering adresseren 

(goal 13, 14 en 15).  

 

  

                                                 

11 http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(15)70112-9/abstract 
12 http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-sustainable-development-goals-in-

nederland_1798.pdf 
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Bijlage 2:  

Voorbeeldvraagstukken  

 

Een belangrijk kenmerk binnen 

de systeembenadering 

gebruikmakend van 

complexiteitstheorie is dat 

veranderingen vaak niet lineair 

zijn, maar het onvoorspelbare 

resultaat van dynamische 

interacties binnen een complex 

systeem. Er is een heel web aan 

interacties binnen een complex 

systeem, die met elkaar 

verknoopt zijn waardoor nieuwe 

situaties ontstaan. Voor 

onderzoek naar de samenhang 

van de SDGs en interventies zijn 

complexere en langduriger 

onderzoeksprogramma’s 

noodzakelijk. Voor drie 

voorbeeldvraagstukken is 

hieronder uitgewerkt hoe game changer 1 helpt om over de gebruikelijke grenzen van de SDG deelsystemen 

(en geassocieerde disciplinaire en sectorale indelingen) heen te rijken.  

Groen: Wat zijn de ‘drivers’ voor mondiale klimaatbeheersing en waar liggen de tipping points voor opwaartse 

spiralen en kansen voor economische groei, vrede en veiligheid met een positieve impact op de natuurlijke 

omgeving en inclusief mondiaal welzijn? Interventies ten behoeve van klimaatbeheersing kunnen gerelateerd 

zijn aan het gebruik van delfstoffen, de productie van voedsel, een duurzame energiehuishouding, 

internationale handelsverdragen, eigendomsrechten en (interstatelijke) conflicten. Vanuit een 

systeembenadering wordt onderzocht hoe de samenhang van dergelijke deelproblemen en interventies van 

invloed zijn op inclusiviteit en mondiaal welzijn. 

Zwart: Hoe relateren belastingsystemen aan duurzame ontwikkeling? Belastingsystemen, belastingverdragen 

en belastingpraktijken spelen een grote rol in bij maatschappelijke verandering, ook in de richting van 

duurzaam mondiaal welzijn. Volgens de Nederlandse Minister van Internationale Samenwerking en Handel: “the 

most powerful weapon against inequality is tax.” Op de Financing for Development Summit (juli 2015) hebben 

wereldleiders de kritische rol van belastingsystemen voor het realiseren van de SDGs onderschreven. Hoe 

kunnen belastingregels in rijke landen ondernemingen ondersteunen in hun bijdrage aan mondiale inclusieve 

ontwikkeling en hoe kan een ‘race to the bottom’ door multinationals in sommige rijke landen worden 

vermeden? Wat zijn de relaties tussen veranderingen in belastingsystemen en gedragsverandering van burgers, 

consumenten en producenten? Hoe hangen internationale belastingverdragen samen met internationale handel 

en kunnen ze een transparante en veerkrachtige infrastructuur voor industrialisatie opleveren?   

Rood: Hoe kunnen we mondiale gezondheidssystemen meer inclusief maken rekening houdend met de 

verschillende lokale contexten? Nederland speelt internationaal een voortrekkersrol in beleid, interventies en 

onderzoek voor (seksuele en reproductieve) gezondheid in ontwikkelingslanden en andere dienstverlening 

(bijvoorbeeld ziektekostenverzekering) en rechtsbescherming voor iedereen, vrij van discriminatie en geweld. 

Echter, bijvoorbeeld onderwijs, voeding, internationale handelsverdragen (TRIPS), conflicten en vanwege 

klimaatverandering zich verder verspreidende zoönoses zijn aspecten die (toegang tot) gezondheid 

beïnvloeden. Hoe kunnen we komen tot een meer samenhangend, inclusief pakket aan zorg voor gezondheid en 

ziektepreventie? 

 

 

 

 

 

 

 


