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Worldconnectors in de samenleving
Nederland heeft verbinding nodig
De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen wereldwijd dé agenda voor het realiseren
van een meer inclusieve en duurzame wereld in 2030. Zij vormen ook het inhoudelijke kader
en de actieagenda voor de Worldconnectors. In de visie van de Worldconnectors is het
verbinden van mensen over verschillende grenzen heen cruciaal voor het bereiken van
ambitieuze doelen als de SDGs.
Worldconnectors is een coalitie van betrokken verbinders en de enige vereniging in
Nederland die professionals uit verschillende sectoren, generaties en disciplines
samenbrengt om complexe duurzaamheids- en maatschappelijke vraagstukken op het terrein
van de SDGs aan te pakken. De leden zijn o.a. beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers,
vertegenwoordigers van NGO’s of media. Zij verbinden zich vanuit hun professionele functie
en verdere activiteiten aan het versnellen van de SDGs en positieve maatschappelijke
verandering.
Worldconnectors houdt zich bezig met het constructief radicaliseren met bestaande
initiatieven. De juiste oplossingen zijn vaak al aanwezig maar deze krijgen niet de
mogelijkheden (financieel, netwerk, strategie) die nodig zijn voor een effectieve aanpak.
Constructief radicaliseren houdt in dat we kijken naar hoe we bestaande inspanning die zich
bezighouden met het behalen van 1 of meerdere SDGs zo doeltreffend mogelijk kunnen
maken.
Wij gaan ervan uit dat het verbinden van professionals uit verschillende sectoren, generaties
en disciplines leidt tot nieuwe inzichten, innovatieve ideeën en mogelijkheden voor
oplossingen om bij te dragen aan een beter Nederland en dat we vanuit dit vertrekpunt ook
over grenzen heen impact kunnen maken op de realisatie van de SDGs, wereldwijd.
De Vereniging Worldconnectors bevordert en verstevigt maatschappelijk leiderschap:
Worldconnectors vinden elkaar in de gedeelde noodzaak om actief aan duurzame
ontwikkeling bij te dragen. Iedere Worldconnector wil op zijn of haar manier werken aan een
rechtvaardige, veilige en duurzame wereld. En is daarbij gespitst op de rol die Nederland
daarbij zou moeten spelen. De leden versterken elkaar bij het realiseren van deze
maatschappelijke, persoonlijke en professionele doelen. Een ambitie van de vereniging is dat
de leden en betrokken organisaties over drie jaar (2022) een breder inzicht hebben in de
oplossingen die de implementatie van SDGs radicaal kunnen versnellen. Leden werken dan
toenemend vanuit eigen professionele positie aan het signaleren van gezamenlijke barrières
en vinden van collectieve oplossingen. Leden zien het netwerk van de Worldconnectors
toenemend als een platform om dilemma’s te delen en de dialoog te voeren over urgente
onderwerpen. Essentiële partners herkennen de Worldconnectors als platform voor
gezamenlijke analyse, reflectie en actie om het behalen van de SDGs te versnellen.
Worldconnectors bestaat al bijna 15 jaar en kan bogen op concrete successen. We noemen
er een paar; oprichting 1%Club, visie over voedselzekerheid en landbouw in
ontwikkelingslanden, oprichting Lab voor Toekomstige Generaties, oprichting True Price,
start SDG Charter, SDG Food Initiative, realisatie eerste SDG House en diverse publicaties
over het economische kansen bij het behalen van de SDGs.

Samengevat houdt Worldconnectors zich bezig met het verbinden van menselijk en
maatschappelijk kapitaal. Dit doen we door:
• Het samenbrengen van professionals uit verschillende sectoren, generaties, religieuze en
etnische achtergronden en disciplines om samen complexe duurzaamheids- en
maatschappelijke vraagstukken op het terrein van de SDGs te analyseren;
• Het toegang hebben tot en het mobiliseren van geïnspireerde en persoonlijk
gecommitteerde professionals en ervaringsdeskundigen;
• Het constructief radicaliseren van bestaande inspanning en het discours om de realisatie
van de SDGS te versnellen.
• Het bevorderen en verstevigen van maatschappelijk leiderschap;
• Verbinden van mensen met verantwoordelijkheid en invloed in verschillende domeinen en
met verschillende professionele expertise.
• Het zoeken van nauwe samenwerking met diverse organisaties en partners die dezelfde
agenda nastreven;
• Het bij elkaar brengen van huidige en toekomstige generaties: delen van kennis, ervaring,
inzicht en netwerken met frisse ideeën, nieuwe kennis, talent en toekomstgerichtheid;
• Identificeren, ondersteunen en opkomen voor belangen die niet of onvoldoende
meewegen, waar geen stem is of deze niet gehoord wordt (bijvoorbeeld: de natuur,
mensen die buiten de bestuurlijke radar of buiten de boot vallen).

Doelstellingen 2020-2022
De komende jaren hebben we als vereniging de volgende doelstellingen.

1.

Ontwikkelen van verbindend maatschappelijk leiderschap en aansporen van
persoonlijke groei:
a. Opleiden van (jonge) leiders die klaar zijn voor de uitdagingen van morgen
Buddy systeem van 15 naar 30 buddy paren
i. Ontwikkelen van de Worldconnectors Academy waar jonge en oude leiders
elkaar meer leren over leiderschap.
b. Uitwerken en uitdragen wat het betekent om constructief te radicaliseren.
c. Dis op dinsdag, een diner in een groep van 6-12 personen waar gesproken wordt
over een leiderschapsthema.
i. 4-6 dissen per jaar
d. Case clinics: in groepen van drie à vier leden worden actuele persoonlijke
dilemma’s en vragen besproken in een vertrouwelijke en besloten setting. Een
case-owner presenteert de kern van de case waarna hierop gereflecteerd wordt.
i. 4 case clinics per jaar

2.

Versnellen van het behalen van de SDGs op 3 thema’s door over verschillen heen te
verbinden.
a. Ondersteunen van organisaties en initiatieven die zich met dergelijke kansen
bezighouden.
i. Round Tables
1. 3-4 Round Tables per jaar
2. Roundtables hebben altijd een concreet doel.
b. Werkgroepen
i. Elke 2 jaar ontwikkelt zich 1 nieuw idee dat zelfstandig kan worden.
c. Voeden en inspireren van het publiek debat over de tweede Kamerverkiezingen
van 2021.

3.

Innoveren van grensoverschrijdende samenwerking met organisaties en netwerken:
Worldconnectors werken vanuit verschillende contexten, en samen vanuit een
gedeelde ambitie.
a. Welke lessen kunnen we hiervan leren voor maatschappelijk leiderschap en het
versnellen van het behalen van de SDGs?
b. Bevorderen van samenwerkingen vanuit een gedeelde ambitie tussen en binnen
andere organisaties.

4.

Actieve interne en externe communicatie
a. In kaart brengen van de expertise en relevante netwerken van leden op
verschillende SDGs en thema’s.
b. Middels een actieve communicatie- en PR-strategie wordt informatie en
uitkomsten van de activiteiten gedeeld en mengen de Worldconnectors zich in
actuele discussies
c. Actief onderling delen van relevante succes en vraagstukken van
Worldconnectors.

5.

Bieden van handelingsperspectief en tonen van daadkracht in een tijd waarin het
discours veelal negatief is.
a. Communicatie over het Nederland van 2030 en welke kansen dit met zich
meebrengt.
b. Samenwerken met organisaties die de dialoog over een betere samenleving
organiseren.
c. Tegengaan van polarisatie door verschillen actief te overbruggen en de dialoog
tussen uitersten te faciliteren.

6.

Borgen van de financiële stabiliteit van de Worldconnectors door contributies en
bijdragen van derde organisaties.
a. Groei naar 160 leden
b. Aantrekken van externe financiering voor bestaande en nieuwe projecten
c. Bouwen van een continuïteitreserve

Samenwerkingsverbanden en thematische focus
De thema’s die de Worldconnectors oppakken sluiten aan bij de SDGs, en in het bijzonder bij
de actualiteit en urgentie van de Nederlandse maatschappelijke en politieke agenda en de
internationale agenda. Daarbij kan de Routekaart, die SDG Nederland heeft opgesteld en
jaarlijks actualiseert, goede handvatten bieden. Belangrijk aspect is dat de activiteiten
complementair zijn aan bestaande activiteiten op het gebied van de SDGs en deze
versterken. De Worldconnectors willen dan ook nauw samenwerken met verwante
organisaties en netwerken, zoals Partos, Earth Charter, SDG Nederland en Number 5
Foundation. Bij de invulling van de Round Tables en werkgroepen en bij het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten zal dan ook regelmatig afstemming plaatsvinden met deze organisaties.

Activiteiten
Werkgroepen
In de werkgroepen van Worldconnectors werken leden samen aan gezamenlijke initiatieven.
Dit kan betekenen dat een lid zelf met een idee is gekomen of dat het een resultaat is uit de
samenwerking tussen verschillende leden. Werkgroepen hebben altijd een diverse
samenstelling.
Inclusiviteit (nieuw 2019)

In het komende jaar zal de werkgroep Inclusiviteit zich focussen op het inclusiever maken van Kunstmatige Intelligentie in de
Nederlandse samenleving. De werkgroep voelt daarnaast de noodzaak om de biassen, die ervoor zorgen dat de samenleving
minder inclusief wordt, aan te pakken. Door bestaande initiatieven te bundelen en aan te sturen op meer samenwerking met
verschillende organisaties, zet de werkgroep zich in voor een inclusiever 2020.
Trees for the World (nieuw 2019)

De leden van de werkgroep “Trees for the World” voelen de urgentie om wereldwijd duurzame en grootschalige
herbebossing te realiseren. We zien een turbulent veld met heel veel spelers, en ook veel energie, maar constateren ook dat
het vooralsnog niet lukt deze opgave effectief te vervullen. De tijd dringt, met name vanwege klimaat en biodiversiteit. Als
werkgroep zoeken wij naar aangrijpingspunten om de effectiviteit te verbeteren. We willen instrumenten en/of interventies
ontwikkelen die:
Ambitie voor 2020
1. Samenwerking en opschaling stimuleren aan de uitvoerende kant, dus tussen organisaties en partijen die concrete
projecten ontwikkelen en uitvoeren,
2. Een impuls geven aan fondsenwerving en investeringen, waardoor langdurig substantiële bedragen beschikbaar komen
voor de bescherming/het herstel en de uitbreiding van bossen.
SDG Spotlight (nieuw 2019)
Via het Nederlandse SDG-spotlight report wil de werkgroep een bredere groep mensen en organisaties met elkaar laten
reflecteren hoe er op andere manieren concrete invulling kan worden gegeven aan de doelen.
Ambitie voor 2020
3. Proces aanjagen om te komen tot een SDG Spotlight Report (september 2020)
4. Netwerkkracht van Worldconnectors verbinden aan het SDG Spotlight Report
5. Thema’s inbrengen die niet mogen missen (interconnected en gericht op systeemverandering)
6. Bijdragen aan verspreiding report en dialoog over resultaten en oplossingen
Sustainable Food Initiative

Er is in Nederland een duidelijke noodzaak voor een Voedsel Roadmap waarin alle partijen en bestaande initiatieven in de
sector betrokken worden, mogelijkheden voor Nederland in kaart worden gebracht en partnerschappen en samenwerking
aangemoedigd worden. Deze Roadmap moet voorschrijven welke acties genomen moeten worden, wanneer en door wie.
Ambitie voor 2020
1. Ondersteuning van de SDG2 Alliantie (vanuit SDG Charter), o.a. door updaten van routekaart naar SDG2
2. Versterken van bestaande netwerken op het gebied van SDG2 en andere voedsel gerelateerde SDGs
3. Minimaal twee momenten voor input en reflectie met experts (o.a. workshop SDG Action Day)

Lab Toekomstige Generaties

Na een fase van kwartiermaken staat het komende jaar in het teken van lanceren. Onze lange termijn doelstelling is dat
iedereen het welzijn van toekomstige generaties meeweegt in belangrijke beslissingen. Het LabTG selecteert kwesties
waarover de Waarnemend Ombudspersoon onderbouwde uitspraken naar buiten zal brengen. In 2020 zal de uitspraak over
de Waddenzee en over Inclusief Primair Onderwijs worden gepubliceerd. We blijven experimenteren met de functie
van Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties en de lobby voor het institutionaliseren van deze functie.
Ambitie voor 2020
1. Het LabTG zal in 2020 wederom enkele Toekomstraden formeren, resulterend in inleefbeelden van de mooist mogelijke
toekomst m.b.t. de geselecteerde kwesties.
2. Het LabTG zal onderzoek blijven doen naar en stimuleren van wetenschappelijke methodes om naar de toekomst te
kijken. In de vorm van een Future Thinking Toolkit zullen deze methodes worden gedeeld.
SDG-professional (nieuw 2019)

De werkgroep gelooft dat er veel kansen zijn om een koppeling te maken tussen de SDG’s, het onderwijs en in het bijzonder
het mkb, maar bijvoorbeeld ook met (Global Goals) gemeenten, door studenten bij deze organisaties aan de slag te laten
gaan. Wij hebben concrete ideeën om hier verder vorm aan te geven.
Ambitie voor 2020
1. SDG-professionals in de markt zetten waarbij we in 2020 minimaal twee keer vraag en aanbod op elkaar laten
aansluiten, c.q. dat twee keer een student aangesteld wordt bij een bedrijf of publieke organisatie als stagiair dan wel
junior medewerker.
2. We gaan samen met de koepelorganisaties van het HBO en universitair onderwijs bekijken hoe we het SDG-onderwijs
kunnen koppelen aan het MKB. Hiertoe organiseren we een bijeenkomst in 2020.

Round Tables
Drie keer per jaar wordt er een Round Table georganiseerd rondom een actueel thema of
een van de werkgroepen. Thema’s voor de Round Table worden samen met de leden en het
bestuur ingevuld. Belangrijk is dat de Round Table altijd een concreet doel heeft.

Ontwikkeling van de vereniging
1. Ledengroei: In 2020 groeit de vereniging naar 160 leden. Hier zijn meerdere
redenen voor
1. Intergenerationele uitwisseling is één van de kernprincipes van de
vereniging. Afgelopen jaren zijn er minder Young Worldconnectors
bijgekomen. Hier zullen we ons in 2020 meer oprichten
2. Het aanspreken van een bredere maatschappelijke
vertegenwoordiging.
3. Financiële zekerheid voor de vereniging.
2. Bestuur en organisatie: Worldconnectors is een vereniging met zes
bestuursleden. Dit zijn betrokken leden die zich extra inzetten voor de vereniging.
Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar en is samen met de coördinator
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.
3. Communicatie en betrokkenheid
1. Het is voor leden niet altijd mogelijk om bij een bijeenkomsten aanwezig te
zijn. Om leden wel op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en
inzichten uit de bijeenkomst zullen we in 2020 actiever en op verschillende
manieren met de leden communiceren.
2. In de periode 2020-2022 wordt actief gecommuniceerd over de wereld van
2030 en daarna. Hoe deze wereld eruitziet, welke voordelen en uitdagingen
deze met zich meebrengt. Het doel van de communicatie is om aan te sporen
tot dialoog.

Bestuur en team
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