
‘Sustainable Development Goals’: een NWA route voor inclusieve mondiale 
ontwikkeling 
 
Hoe kunnen we inclusieve mondiale ontwikkeling bevorderen en mondiaal welzijn op duurzame 
wijze vergroten? Dat is de centrale vraag binnen deNWA-route ‘Sustainable Development Goals 
(SDGs) voor inclusieve mondiale ontwikkeling’. Op basis van de SDGs heeft NWO-WOTRO 
Science for Global Development tijdens de NWA-routesconferentie op 31 oktober een workshop 
georganiseerd om de thematiek van meerdere NWA-routes met elkaar te verbinden en samen 
met de deelnemers te kijken hoe deze afzonderlijke routes aan een integrale benadering van 
inclusieve mondiale ontwikkeling kunnen bijdragen. 
 
De deelnemers – vertegenwoordigers van meer dan vijf NWA routes –  
werden welkom geheten door sessievoorzitter Margreet Zwarteveen. In een 
aansprekend voorbeeld uit een onderzoeksproject op het gebied van 
watermanagement legde zij verbanden tussen verschillende 
ontwikkelingsdoelstellingen, onder anderen door het betrekken van 
verschillende disciplines, wetenschappers en niet-wetenschappelijke 
betrokkenen. Verder legde ze uit dat inclusieve mondiale ontwikkeling meer 
dan ooit tevoren een complex vraagstuk is, ofwel een ‘wicked problem’. 
Afzonderlijke doelen moeten worden in samenhang bekeken. Door middel 
van onderzoek kan duidelijk worden wat de ‘trade-offs’ zijn tussen doelen en 
waar kansen liggen (win-wins). Oplossingen voor mondiale vraagstukken zijn 
niet eenvoudig en vereisen nieuwe manieren van denken en kennis. Verder 
lichtte ze toe dat de NWA route voor SDG een doorsnijdende route is en dat 
deze route een platform voor herkenning en verbinding wil zijn.  
 
Een geïntegreerde benadering 

De Coördinator Nationale Implementatie Global Goals, Hugo von 
Meijenfeldt, gaf in zijn presentatie een korte inleiding op de SDGs, het 
geïntegreerde karakter van de doestellingen en betoonde de holistische 
benadering voor duurzame ontwikkelingsdoelen en de rol van kennis en 
wetenschap daarin. De verschillende dimensies die samenwerken aan de 
SDGs met zich meebrengt – de doelen (de inhoud in vijf P’s), 
belanghebbenden (de platina vierhoek) en de schaalniveau (mondiaal tot 
lokaal) - maakte hij inzichtelijk middels de SDGs 3-D puzzel. Ook riep hij 
de deelnemers op om te krachten te bundelen en tot een meer 

geïntegreerde aanpak te komen. 
 
Pitches NWA-routes  
Een voorzet vanuit hun eigen routes namen Ardi Dortmans vanuit de Circulaire Economie en Wim Sinke 
vanuit de route rondom Energietransitie. In een korte pitch door beide sprekers is er duidelijk naar voren 
gekomen dat deze maatschappelijke uitdagingen zo complex van aard zijn dat er geen enkele discipline op 
zichzelf de oplossing in handen heeft. Beide zien oplossingen door een geïntegreerde aanpak en 
verschillende aanknopingspunten tot samenwerking met andere NWA-routes op verschillende SDGs.  
 
Het mappen van de routes 
Daarop gingen de deelnemers zelf aan de slag. De basis voor de interactieve 
workshop vormde het inzichtelijk maken van interacties tussen de 
verschillende NWA-routes door de mappingmethodiek die is uitgevoerd door 
ICSU voor enkele SDGs. De actieve bijdrage van vertegenwoordigers van 
routes en departementen is worden gebruikt om vraagstukken uit hun 
routes te verbinden met inclusieve mondiale aspecten van SDGs en 
vervolgens om positieve/negatieve relaties te identificeren. 



Met een korte pitch door ieder van de drie groepen bleek dat er 
al onderlinge verbanden tussen de routes op verschillende 
thema’s en vraagstukken liggen – zowel positief als negatief - 
gericht op duurzame ontwikkeling, maar dat bij de meeste 
routes de inclusieve mondiale aspecten van de raakvlakken met 
duurzame ontwikkeling nog niet expliciet genoeg geformuleerd 
zijn. Het benutten van de zogenoemde nexus approach wordt 
ook genoemd om de cross-sectorale integratie in de SDG proces 
te faciliteren. 
 
De SDGs als platform om routes te verbinden 
De SDG route is een doorsnijdende route, die NWA vragen rondom mondiale uitdagingen verbindt en 
hiervoor ook een platform biedt om meer verbindingen tussen de routes te leggen. Uiteindelijk is het doel 
om met een holistische opgezette wetenschap en onderzoeksprogrammering tot een integrale aanpak van 
mondiale complexe vraagstukken te komen. 
 


