
 

Voorbeeldthema’s per SDG 

● Voorbeeld thema's zijn beknopt omschreven, dus geen volledige opdrachtomschrijving of afbakening.  

● Zie voor uitgebreid voorbeeld ook de 2 voorbeeldprojecten.  

 

SDG 1 "No Poverty" - Welke diensten zou de voedselbank nog meer kunnen leveren om armen 

in Nederland uit hun armoede te helpen?  

 

SDG 2 "Zero Hunger" - Hoe kan data een supermarktketen helpen bijdragen bij het tegengaan 

van voedselverspilling  

 

SDG 3 "Good Health and Well-being" Ontwikkel een campagne die ouders helpt gezondere 

keuzes te maken voor hun kinderen. 

 

SDG 4 "Quality Education" Hoe kan het wereldburgerschap in het primair onderwijs worden 

geïntegreerd?  

 

SDG 5 "Gender Equality" Een recruitmentbedrijf helpen bij het ontwikkelen van hun gender 

equality strategie 

 

SDG 6 "Clean Water and Sanitation" Bij een van de waterschappen meedenken over hoe de 

toekomst van watergebruik in Nederland eruitziet en hoe we creatief kunnen omgaan met 

veranderende omstandigheden 

 

SDG 7 "Affordable and Clean Energy" Bij een leverancier van zonnepanelen een buurtproject 

opzetten.  

 

SDG 8 "Decent Work and Economic Growth" Bevorderen arbeidsparticipatie statushouders 

 

SDG 9 "Industry, Innovation and Infrastructure" Kansenkaart maken voor een provincie waarbij 

kansen voor groene innovatie in die provincie worden geidentificeerd  

 

SDG 10 "Reduced Inequalities" Meehelpen bij het opstellen van een diversiteit en 

gelijkheidsbeleid bij een grote organisatie.  

 

SDG 11 "Sustainable Cities and Communities" Opzetten strategie voor wijkparticipatie in 

verduurzamingsambities van een woningbouwcorporatie 

 

SDG 12 "Responsible Consumption and Reproduction" Een producent van duurzame gezonde 

lokale producten helpen met het opzetten van een marketingstrategie 

 

SDG 13 "Climate Action" Een stappenplan ontwikkelen waarmee huiseigenaren eenvoudig kun 

klimaatvoetafdruk kunnen verminderen  

 

SDG 14 "Life Below Water" Innovatie ontwerpen om waterwegen in de Randstad plasticvrij te 

houden  

 

SDG 15 "Life on Land" Een vergroeningsplan voor een bedrijventerrein ontwikkelen 



 

 

SDG 16 "Peace, Justice and Strong Institutions" bij Transparency International een onderzoek 

doen naar mogelijk misbruik van steun bedoeld voor Corona  

 

SDG 17 "Partnerships for the Goals" Een samenwerking opzetten tussen een non-profit 

organisatie en een lokale onderneming.  

 


