
Sustainable Development Goals voor 
inclusieve mondiale ontwikkeling
Hoe kunnen we inclusieve mondiale ontwikkeling bevorderen en mondiaal welzijn op duur-
zame wijze vergroten? Dat is de centrale vraag binnen deze route. Een duurzame ontwikke-
ling sluit aan op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige gene-
raties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Inclusieve ontwikkeling 
refereert aan het verbeteren van welzijn met inachtneming van een gelijkwaardige verdeling 
daarvan in de maatschappij. Daarnaast houdt inclusieve ontwikkeling in dat armen, achter-
gestelde en buitengesloten groepen in samenleving en politiek participeren.

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 dimen-
sies van welzijn dan alleen economische. Armoede 
vormt echter zeker een belemmering voor duurzame 
ontwikkeling. Vele mondiale uitdagingen zoals klimaat-
verandering, veiligheid en migratie, voedselzekerheid, 
duurzame energie en genderongelijkheid liggen niet 
alleen ten grondslag aan armoede, maar armoede 
verhindert tevens een effectieve aanpak ervan. Grote 
verschillen tussen arm en rijk bestendigen armoede. 
Wanneer probleemoplossingen voor dergelijke mondi-
ale uitdagingen niet de belangen van alle bevolkings-
groepen of landen includeren, kunnen deze oplossin-
gen nooit duurzaam zijn. Indachtig deze relatie tussen 
armoede en duurzame ontwikkeling lag de focus van 
de Millennium Development Goals op het bestrijden 
van armoede in ontwikkelingslanden.

De Sustainable Development Goals gaan verder dan 
dit en gelden universeel voor alle landen. Zij hebben 
betrekking op zeventien focusgebieden, 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 
ingewikkeld probleem, dat nieuwe wetenschappelijk 
onderbouwde kennis over de onderlinge interactie 
tussen de SDG-deelsystemen en tussen binnenlandse 
en externe effecten vereist.

Maatschappelijke meerwaarde
Het verminderen van grote ongelijkheid door het 
nastreven van inclusieve ontwikkeling, is een funda-
menteel doel van het Nederlandse beleid voor handel 
en ontwikkelingssamenwerking. Dit beleid hecht sterk 
aan coherentie met oog voor samenhang, mogelijke 
synergie en mogelijke tegenstellingen of uitruil tussen 
verschillende beleidsterreinen. Een onderzoeksagen-
da die gebaseerd is op de Sustainable Development 
Goals biedt het kabinet bij uitstek kansen om de  
horizontale beleidscoherentie tussen het ontwikke-
lings- en handelsbeleid en het beleid op het gebied 
van economie, veiligheid, infrastructuur, milieu, ge-
zondheid en onderzoek en innovatie te verbeteren. Dit 
geldt tevens voor de verticale beleidscoherentie – de 
samenhang tussen het nationale, regionale en mondiale 
beleid – dat oog houdt voor effecten van Nederlands 
beleid op bijvoorbeeld armoede in ontwikkelingslanden.

Een scheve verdeling van welvaart en welzijn onder-
mijnt 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 belangrij-
ke oorzaak voor emigratie. Investeren in inclusieve 
ontwikkeling draagt bij aan mondiale en daardoor ook 
aan Nederlandse veiligheid.

Economische meerwaarde
Grote ongelijkheid is schadelijk voor economische 
ontwikkeling. Als het inkomen van de laagste inko-
mensgroepen toeneemt, heeft dat een sterk positief 
effect op de economische groei van het land als 
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geheel. Verschillende ontwikkelingslanden die lange 
tijd hulp van Nederland hebben ontvangen, laten hoge 
groeicijfers zien. Nederland profiteert hiervan door-
dat de export naar deze landen sterk toeneemt. Met 
andere woorden: investeren in kansarme groepen en 
ontwikkelingslanden is economisch gezien verstandig 
beleid.

Wetenschappelijke meerwaarde
Op dit moment bestaan er nauwelijks mogelijkhe-
den om het ingewikkelde probleem van inclusieve 
ontwikkeling op mondiaal niveau te onderzoeken. 
Het complexiteitsdenken, de beschikbaarheid van 
big data, en de technische mogelijkheden kennis 
open te ontwikkelen en toegankelijk te maken, bieden 
kansen om mondiale ongelijkheid in al haar samen-
hangende aspecten te onderzoeken. Hierbij moeten 
we gebruikmaken van zowel westerse als zuidelijke 
perspectieven in een sector- en discipline-overstijgen-
de wetenschappelijke systeembenadering. Daarnaast 
biedt het inclusieve mondiale perspectief vanuit en in 
samenwerking met niet-westerse culturen de Neder-
landse wetenschap toegang tot een palet aan nieuwe 
wetenschappelijke benaderingen en manieren van 
kenniscreatie, onderzoeksmateriaal en expertise in 
niet-westerse samenlevingen. Zo creëren we kansen 
op innovatieve inzichten en doorbraken die anders 
buiten het bereik van de Nederlandse wetenschap 
zouden liggen.

Gamechangers
De nieuwe benadering van de Sustainable Develop-
ment Goals vereist nieuwe, wetenschappelijk onder-
bouwde inzichten in de onderlinge samenhang van 
de drie deelsystemen waarbinnen deze doelen zijn 
gegroepeerd. Daarnaast is een kennisinfrastructuur 
die ruimte biedt aan pluriforme waarde- en kennissys-
temen onontbeerlijk voor het ontwikkelen, managen 
en delen van nieuwe wetenschappelijke kennis, tech-
nologie en praktijkervaring.

Wetenschappelijke systeembenadering
Inclusieve mondiale ontwikkeling is tot op heden voor-
al bestudeerd vanuit het perspectief van de afzonder-
lijke deelsystemen; natuurlijke omgeving, 

infrastructuur en welzijn. Als gevolg van onzekerhe-
den, tegenstrijdige waarden, veranderende rand-
voorwaarden en onderlinge afhankelijkheden is het 
bevorderen van mondiale inclusiviteit echter moeilijk 
te realiseren. Hierdoor leiden deeloplossingen 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-gevolgre-
laties  maar een samenspel van onderling wissel-
werkende deelsystemen, waarbij terugkoppeling een 
belangrijke rol speelt. Hoe hebben interventies binnen 
een deelsysteem invloed op inclusieve ontwikkeling 
van het geheel?

Systeembenaderingen zijn al ontwikkeld binnen de 
sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, tech-
nische wetenschappen en medische wetenschappen. 
Om als werkelijke gamechanger te kunnen fungeren 
moeten die nu met elkaar worden verbonden. Zo’n 
integrale systeembenadering in onderzoek draagt bij 
aan horizontale en verticale beleidscoherentie.
Het ligt in de aard van ingewikkelde problemen dat 
interventies niet-voorspelbare en moeilijk meetbare 
gevolgen hebben. Noodzakelijke en integrale onder-
delen van deze gamechanger zijn dan ook het op een 
wetenschappelijke wijze monitoren van inclusieve 
ontwikkeling en meten van impact. 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 gamechanging 
karakter van de systeembenadering. De openbare 
toegankelijkheid van big data kan hierbij van dienst 
zijn. 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 kunnen bereiken.

Kennisinfrastructuur voor waarde- en  
kennispluriformiteit
Onderzoek naar mondiale inclusiviteit geschiedt veelal 
vanuit het westerse perspectief met als blauwdruk 
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modernisering volgens het westerse model. Deze be-
nadering gaat voorbij aan de waarden, structuren en 
ontwikkelingsmodellen die zijn geworteld in niet-wes-
terse 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: ingrijpen veronderstelt 
een impliciet gebrek aan vertrouwen in Allah. Om in-
clusiviteit op mondiale schaal te kunnen onderzoeken 
dienen we een breder spectrum aan kennissoorten  
en innovatiestijlen dan in de standaard westerse  
wetenschap gebruikelijk is te erkennen en te gebrui-
ken. Hiervoor is samenwerking tussen verschillende 
kennissystemen nodig waarbij in co-creatie nieuwe 
kennis ontstaat door integratie van wetenschappelijke 
kennis en ervaringskennis van ook niet-wetenschap-
pelijke partners, waaronder bedrijven.
Een dergelijke, complexe samenwerking tussen 
verschillende normatieve en instrumentele kennissys-
temen is gebaat bij een horizontale kennisorganisatie 
waarbij kenniscreatie door samenwerking geschiedt 
en kennis van iedereen is. Digitale technologieën kun-
nen infrastructuren verschaffen die deze verschuiving 
van een verticale naar een horizontale kennisorgani-
satie ondersteunen. Zo faciliteert ICT universele, open 
toegang tot data en maakt het mondiale, open source 
ontwikkeling van kennis en innovatie mogelijk.

Nieuwe verbindingen
Nieuwe verbindingen in de wetenschap zijn nodig voor 
de theoretische en experimentele onderbouwing van 
de systeembenadering, bijvoorbeeld tussen weten-
schappen die zich bezighouden met complexiteit en 
onzekerheid zoals wiskunde, filosofie, natuurkunde; 
scenario studies; big data analyse; en kennis vanuit 
de sociale en geesteswetenschappen. Tevens is 
kennis noodzakelijk van de specifieke deelsystemen, 
zoals wetenschappen die zich bezighouden met 
bijvoorbeeld biofysische, economische of gezond-
heidsaspecten. Daarnaast biedt ervaringskennis van 
beleidsmakers, boeren, patiënten, consumenten, acti-
visten, technologiegebruikers en burgers waardevolle 
aanvullende inzichten die wetenschappelijke kennis 
kunnen verrijken.
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Verbindingen met maatschappelijke actoren zijn 
cruciaal in het kiezen van oplossingsstrategieën, 
het creëren van kennis en het implementeren van 
maatschappelijke verandering. De genoemde ga-
mechangers vereisen nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven: multinationals opereren bij uitstek over 
landsgrenzen heen en zijn daardoor goed gepositio-
neerd 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. Ook bezitten de 
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties een schat aan 
praktijk kennis en ervaring die niet gemist kan worden 
bij het uitvoeren van deze route. De samenwerking 
tussen wetenschappers en praktijkexpertise draagt 
niet alleen bij aan meer volledige kennis, maar ook 
aan een grotere kans op gebruik van onderzoeksre-
sultaten en daarmee aan de te verwachten impact van 
het onderzoek.

17.  Het versterken van implementatiemanieren en het 
revitaliseren van het wereldwijd samenwerkingsverband 
voor duurzame ontwikkeling.

2   Het uitbannen van honger, het realiseren van 
voedselzekerheid en verbeterde voeding en het 
bevorderen van duurzame landbouw.

6   Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor 
iedereen beschikbaar is en duurzaam beheerd wordt.

7   Het zekerstellen van de toegang tot betaalbare, 
betrouwbare, duurzame en moderne energie voor 
iedereen.

8   Het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame 
economische groei, volledige en productieve werkgelegen-
heid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

9   Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het 
bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en 
innovatie.

11   Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die 
inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.

12   Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

1  Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal 
ter wereld.

3   Het waarborgen van gezond levens en het bevorderen 
van welzijn voor iedereen en alle leeftijden.

4   Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van 
levenslange leermogelijkheden voor iedereen.

5   Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie 
van vrouwen en meisjes.

10   Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen 
landen.

16   Het stimuleren van vreedzame en inclusieve 
samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het 
verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen 
en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en 
inclusieve instellingen op alle niveaus.

13   Het nemen van dringende maatregelen om 
klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

14   Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken 
van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor 
duurzame ontwikkeling.

15   Het beschermen, herstellen en bevorderen van het 
duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen, 
het waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het 
bestrijden van woestijnvorming, en het tegengaan van 
landdegradatie en verlies aan biodiversiteit en het 
treffen van maatregelen voor het herstel.

Welzijn

Infrastructuur

Natuurlijke omgeving

http://bit.ly/Sustainable_Development_Goals9898


