
Titel van de SDG:

17 – Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame
ontwikkeling.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Korte beschrijving van de SDG:

Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken, is het noodzakelijk om sterke
partnerschappen en samenwerking met meerdere belanghebbenden tot stand te brengen op mondiaal,
nationaal, regionaal en lokaal niveau. Partnerschappen met overheden, het maatschappelijk middenveld,
de profitsector, de academische wereld en burgers.

Individuen spelen een belangrijke rol in het aangaan van partnerschappen, door hun deelname aan of het
oprichten van netwerken, door anderen bewust te maken van hun gedrag en door hun eigen
consumptiekeuzes.

Actiegebied 1

Actiegebied: Netwerken

Vraag 1 (Netwerken)

Heb je al eens deelgenomen aan een schoolactiviteit die tot stand kwam dankzij een partnerschap tussen
jouw school en een andere organisatie (bvb. een samenwerking tussen 2 of meer scholen, ngo’s of
bedrijven; stage; binnen- of buitenlandse uitwisseling, …)   ?

1 Nee, en ik ben hier niet in geïnteresseerd.

2 Nee, maar ik zou komend jaar wel graag deelnemen aan dergelijke activiteit.

3 Ja, ik heb al eens deelgenomen aan zo’n activiteit.

4 Ja, ik heb al eens deelgenomen aan zo’n activiteit en zou graag in de toekomst nog deelnemen
aan dergelijke activiteiten.

Feedback:

Een partnerschap aangaan met meerdere belanghebbenden (ook welk stakeholders genoemd) betekent
dat  organisaties over sectoren heen (overheidsinstellingen, profit en non-profit organisaties,
onderwijsinstellingen etc.) hun middelen en competenties bundelen om gemeenschappelijke uitdagingen
aan te pakken.

Vraag 2 (Netwerken)

Ben je betrokken bij een lokale, nationale of internationale jongerenvereniging?



1 Nee en ik heb geen interesse.

2 Nee, maar ik ben geïnteresseerd om mij volgend jaar bij een jongerenvereniging aan te sluiten.

3 Ja, ik ben eerder bij betrokken geweest bij een jongerenvereniging, maar op dit moment niet.

4 Ja, ik ben lid van een jongerenvereniging.

Feedback:

Deelnemen aan een jongerenvereniging heeft verschillende voordelen. Een jongerenvereniging is een
bevoorrechte plek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen, ideeën uitwerken en interpersoonlijke en
professionele vaardigheden leren, zoals leiderschap.

Vraag 3 (Netwerken)

Ben je betrokken bij een (inter)nationale beweging die duurzaamheid en SDG’s promoot?

1 Nee, en ik heb hier geen interesse in.

2 Nee, maar ik ben wel geïnteresseerd om mij hier binnenkort bij aan te sluiten.

3 Ja, ik ben al bij een aantal acties betrokken geweest.

4 Ja, ik ben lid van een (inter)nationale beweging.

Feedback:

#FridaysForFuture is een beweging die wordt aangemoedigd door Greta Thunberg, een jonge activiste
die strijdt voor klimaatactie. Je kunt online lid worden van deze beweging, www.fridaysforfuture.org In
België kan je je bijvoorbeeld aansluiten bij Act4Change. Act4Change brengt jongeren samen
om te bloeien als toekomstige veranderaars van een ecologisch, sociaal en economisch duurzame
wereld. 

Actiegebied 2

Actiegebied: Bewustmaking

Vraag 1 (Bewustmaking)

Heb je al eens een petitie gesteund om de overheidssteun aan ontwikkelingslanden te vergroten?

1 Nee, ik heb hier geen interesse in.

2 Nee, maar ik heb interesse om volgend jaar een petitie te tekenen.

3 Ja, ik heb al een petitie getekend.

4 Ja, ik heb al een petitie getekend en ik zou graag zelf eens een nieuwe petitie over dit onderwerp
initiëren.

http://www.fridaysforfuture.org


Feedback:

‘Officiële ontwikkelingshulp’ of ‘ODA’ (Official Development Assistance) is een begrip dat de
overheidssteun voor economische en sociale ontwikkeling van ontwikkelingslanden aanduidt, met het
oog op het bevorderen van deze steun. Het is een indicator die wordt berekend op basis van het bruto
binnenlands product van een land en waarmee internationaal afgesproken wordt wat wel en wat niet
mag meetellen als hulp. De Verenigde Naties hebben een doelstelling gedefinieerd waarbij ontwikkelde
landen 0,7% van het bbp zouden moeten besteden aan officiële ontwikkelingshulp. (diplomatie
belgium.be)

Vraag 2 (Bewustmaking)

Heb je al deelgenomen aan initiatieven voor fondsenwerving om ontwikkelingslanden te ondersteunen?

1 Nee, ik ben niet geïnteresseerd in dergelijke initiatieven.

2 Nee, maar ik ben wel geïnteresseerd om binnenkort deel te nemen aan een dergelijk initiatief.

3 Ja, ik heb al eens deelgenomen aan een dergelijk initiatief.

4 Ja, ik heb al deelgenomen aan dergelijke initiatieven en zou er graag opnieuw aan deelnemen in
de nabije toekomst.

Feedback:

Je kunt zelf een inzamelingsactie opzetten of deelnemen aan een bestaande campagne. Ken je
organisaties die zich voor ontwikkelingssamenwerking inzetten en campagnes opzetten?

Vraag 3 (Bewustmaking)

Ben je ooit al in contact gekomen met (jongeren)initiatieven van de Verenigde Naties?

1 Nee, ik heb hier geen interesse in.

2 Nee, maar ik wil hier graag meer over weten.

3 Ja, ik heb al eens aan een simulatie van een VN-meeting (een Model UN) voor jongeren
meegedaan.

4 Ja, ik heb de Verenigde Naties of een VN-organisatie al bezocht.

Feedback:

Model UN is een van de meest populaire manieren om als jongere meer te weten te komen over de
werking van de Verenigde Naties en over belangrijke maatschappelijke thema’s waar de VN mee bezig
zijn. Er worden conferenties georganiseerd om studenten te betrekken bij diplomatieke debatten. Model
UN helpt studenten bij het ontwikkelen van spreek-, schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

Actiegebied 3



Actiegebied: Bewuste en proactieve actie

Vraag 1 (Bewuste en proactieve actie)

Als je een idee hebt waarvan je denkt dat het het leven van mensen kan verbeteren, probeer je het dan te
delen met de mensen om je heen en denk je na over de middelen die nodig zijn om dit idee te realiseren?

1 Nooit.

2 Soms.

3 Vaak.

4 Altijd.

Feedback:

Kunnen samenwerken is een essentiële vaardigheid om een project te plannen en uit te voeren. Het is
belangrijk om mensen met verschillende competenties en expertise te mobiliseren, bruggen te bouwen
en vertrouwen te hebben in elkaar om succes te kunnen behalen.

Vraag 2 (Bewuste en proactieve actie)

Hou je bij de aankoop van technologische apparatuur rekening met de oorsprong van de onderdelen
waaruit het apparaat gemaakt is?

1 Nooit.

2 Soms.

3 Vaak.

4 Altijd.

Feedback:

‘Eerlijke’ producten, zoals Fairphone, houden rekening met ethiek, duurzaamheid en waarden in hun
productieproces. Hoe? De Fairphone telefoon is gemakkelijk te repareren en gemaakt van materialen die
uit conflictvrije gebieden komen. Fairphone heeft ook een recyclageprogramma voor oude toestellen. Bij
de productie van een Fairphone is dus nagedacht over de duurzaamheid van de hele waardeketen, van
mijnbouw en ontwerp tot productie en levenscyclus van het toestel.

Vraag 3 (Bewuste en proactieve actie)

Probeer je, wanneer je in team werkt, naar de mening van anderen te luisteren en je ideeën en
argumenten zo te communiceren dat jullie samen een gemeenschappelijk doel kunnen bereiken?

1 Helemaal niet, mijn ideeën zijn de beste.

2 Soms luister ik naar andere mensen als we dezelfde ideeën delen.

3 Meestal, maar uiteindelijk neem ik beslissingen op basis van mijn eigen argumenten en mening.



4 Altijd. Ik probeer actief naar anderen te luisteren en ik probeer hun ideeën te integreren in het
groepsresultaat.

Feedback:

Voor sterke partnerschappen is goede communicatie onmisbaar. Goede communicatie betekent dat je je
communicatiestijl aanpast aan de doelgroep, dat je luistert naar de anderen en dat je assertief en
duidelijk bent in de boodschap die je wilt overbrengen.

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in
van de inhoud, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die
erin is vervat.


