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1. Introductie van de FFGG 
 

Hierbij presenteert de Foundation for Global Goals (FFGG) het beleidsplan voor de termijn 2020-2021. 
Het doel van het beleidsplan is inzicht te geven in de visie en missie van de stichting, de manier 
waarop de stichting zijn geld werft, vermogen beheert en waar dit vermogen aan besteed wordt.  

De FFGG streeft naar meer impact door de mondiale Global Development Goals toegankelijk te maken 
voor overheden en ondernemers om daarmee duurzame ambitie om te zetten in actie. Wij stimuleren 
de interesse, helpen met het vertalen van de theorie naar de praktijk en stellen aangesloten 
organisaties in staat om werk te maken van verduurzaming op een toegankelijke, begrijpelijke en 
toepasbare manier. De FFGG geeft hiermee een antwoord op een grote behoefte bij Nederlandse 
organisaties voor handvatten met een concrete invulling van de Global Goals in de organisatie. Samen 
werken we aan een betere wereld.    

 

1.1 de SDG’s  

De Sustainable Development Goals (SDG’s), ook wel Global Goals genoemd, zijn een gezamenlijke visie 
voor duurzame ontwikkeling vanuit de 193 lidstaten die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Ze 
kaarten de verschillende globale uitdagingen aan waar we momenteel mee te maken hebben, zoals 
armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieu en vrede en veiligheid. De zeventien doelen zijn 
allemaal met elkaar verbonden en om niemand achter te laten is het belangrijk dat alle doelstellingen 
behaald worden in 2030. De SDG’s tillen duurzaamheid naar een hoger, meer integraal niveau en 
bieden zo een stimulerend en uitdagend kader om ons handelen aan te toetsen en doelen om naartoe 
te werken. De doelen worden door nationale overheden overgenomen waarbij de FFGG helpt bij de 
vertaling naar regionale en lokale uitvoering. Een voorbeeld van Nederlands beleid als reactie op de 
Global Goals is het doel om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben.  

 

1.2 Voor wie is de FFGG? 

De Foundation for Global Goals is bedoeld voor alle organisaties die duurzame ambities sneller om 
willen zetten in actie. We zijn er voor zowel overheden als ondernemingen en bieden iedereen een 
kans om kennis en ervaring te halen en te brengen. Door verbindingen tussen de aangesloten 
organisaties onderling te leggen en aansluiting te zoeken bij het onderwijs verankeren we het SDG-
denken en stimuleren het omzetten van woorden in daden.  

 

1.3 Hoe werkt de FFGG?  

De FFGG verzamelt en deelt kennis, ontwikkelt instrumenten voor toetsing, organiseert evenementen 
en bijeenkomsten, verbindt mensen en organisaties en biedt een podium aan bewezen oplossingen 
om sneller te verduurzamen. De FFGG deelt kennis en verbindt met als doel duurzame ambitie om te 
zetten in meetbare resultaten. We bieden een QuickScan waarmee aangesloten organisaties hun 
ontwikkelingen kunnen benchmarken en dus kunnen onderzoeken waar ze staan ten opzichte van 
anderen, waar hun ambities liggen en wie hen daarbij kan helpen. De website dient als 
kennisplatform, matchmaker en podium voor bewezen duurzame oplossingen. Ook bieden we samen 
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met onze leden workshops, Webinars en masterclasses aan. De F4GG helpt organisaties niet alleen 
hun progressie te benchmarken, maar faciliteert tevens ook de peer-to-peer uitwisseling van best 
practices om zo duurzame actie te stimuleren.  
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2. Strategie 
2.1 Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de Foundation for Global Goals is het toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar 
maken van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen en ook wel SDG’s genoemd. De kern van de 
bezigheden ligt op het verspreiden van kennis en het delen van ervaring. De FFGG heeft als doel om 
organisaties met elkaar in contact te brengen, best practices te delen en ervoor te zorgen dat het wiel 
niet tweemaal uitgevonden hoeft te worden.  

Een bijdrage van de aangesloten organisaties wordt gevraagd in de vorm van kennis, ervaring, tijd 
en/of een financiële bijdrage. Deze financiële bijdrage is enkel bedoeld om de overheadkosten te 
dekken die gemaakt worden voor het uitvoeren en optimaliseren van het verspreiden van het 
gedachtegoed van de SDG’s. De stichting heeft geen winstoogmerk. In de statuten van de F4GG is de 
bestemming voor het liquidatiesaldo opgenomen. 

De missie van de FFGG is het gedachtengoed van de SDG’s kenbaar maken binnen alle organisaties van 
Nederland. Van ondernemingen tot decentrale overheden. De doelstellingen van de stichting voor de 
termijn 2020-2021 zijn daarom de volgende: 

• Het aansluiten van organisaties aan het netwerk van de FfGG ofwel het werven van 
ambassadeurs voor de stichting. Voor 2020-2021 verwachten we dat 70 gemeenten en 100 
ondernemers zich aansluiten bij het netwerk van F4GG als ‘ambassadeur’;  

• De aangesloten ambassadeurs actief deel laten nemen aan de FFGG waarbij kennis en 
ervaring uitwisselen met betrekking tot het verwezenlijken van de SDG’s centraal staat; 

• Het gedachtengoed van de SDG’s kenbaar maken onder ondernemers en decentrale 
overheden en hier de meest efficiënte en effectieve formule voor opzetten, uitwerken en aan 
te bieden. 

 

De aansluitende werkzaamheden van de stichting op deze doelen zijn daarom als volgt:  

• Het werven en selecteren van ambassadeurs; 

• Het organiseren van evenementen waarop kennis en ervaring uitwisseling plaats kan vinden; 

• Het opzetten en uitvoeren van Webinars met als doel kennis en best practices te verspreiden; 

• Het matchen van organisaties met dezelfde ambities;  

• Het gedachtengoed verspreiden door middel van het bijwonen en spreken op evenementen.  

• Het benchmarken van ondernemers en gemeenten op de SDG’s 
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3. Beleid 
3.1 Werkzaamheden  

De werkzaamheden van de FFGG zullen zijn van belang voor het behalen van de doelstellingen. De 
werkzaamheden zijn geclusterd aan de verschillende activiteiten die door het jaar heen vanuit de 
stichting worden georganiseerd.  

Jaarlijks zullen er vier ronde tafel bijeenkomsten worden georganiseerd en twee inspiratie 
evenementen. De ronde tafel bijeenkomsten zijn bedoeld om door middel van de SDG’s gesprekken te 
voeren met als doel het uitwisselen van kennis en ervaring en daarnaast visie stimuleren. De 
toekomstige projecten en activiteiten voor 2020-2021 zijn weergegeven in het volgende overzicht: 

 

Juni 2020  
 

Juli 2020 Webinar 
 

Augustus 2020 Presentatie van best practise bedrijf  
 

September 2020 Netwerk evenement – openingsborrel  
 

Oktober 2020 Kwartaal ronde tafel bijeenkomst 
 

November 2020 Webinar 
Inspiratie evenement  
 

December 2020 SDG Challenge  
 

Januari 2021 Kwartaal ronde tafel bijeenkomst 
 

Februari 2021 Bedrijfsbezoek organiseren van best practice bedrijven 
 

Maart 2021 Webinar 
Inspiratie evenement  
 

April 2021 Kwartaal ronde tafel bijeenkomst 
 

Mei 2021 Presentatie van best practice bedrijf 
 

Juni 2021  
 

Juli 2021 Kwartaal ronde tafel bijeenkomst 
Webinar 

Augustus 2021 Inspiratie evenement 
 

September 2021  
 

Oktober 2021 Maand van de duurzaamheid  
10 oktober – Projecten organiseren in samenwerking met 
basisschoolleerlingen  
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Kwartaal ronde tafel bijeenkomst 
 
 

November 2021  
 

December 2021 Webinar 
 

 

3.2 Werving van Gelden 

De stichting werft op drie verschillende manier zijn gelden. Namelijk:  

1. Door middel van fondsen en subsidies gericht op het verspreiden van het gedachtengoed van 
de SDG’s. De FFGG verwacht in aanmerking te komen voor subsidies met als doel het 
ontwikkelen van sterke partnerschappen en netwerken en het stimuleren van maatschappelijk 
verantwoord of duurzaam ondernemen.  

2. Door middel van een vaste bijdrage van de aangesloten organisaties ofwel ambassadeurs. 

3. Door middel van donaties vanuit ondernemingen en organisatie in het belang voor het 
verspreiden van het gedachtengoed van de SDG’s.  

 

3.3 Organisatiestructuur 

De organisatiestructuur van de FFGG is schematisch weergegeven in het onderstaande organigram; 

  



 

www.ffgg.nl 

3.3.1 Bestuur 

De oprichters van de stichting en tevens de bestuurders zijn Hans Timmers, Erwin Coolen & René 
Notenbomer. Het bestuur heeft als primair doel het gedachtengoed van de SDG’s kenbaar maken 
binnen alle organisaties van Nederland. Daarnaast zal er inhoudelijk worden gekeken wat de beste 
methodes en ontwikkelingen zijn om het gedachtegoed van de SDG’s zo effectief mogelijk te 
verspreiden. Het bestuur van de Foundation for Global Goals bestaat uit:  

Erwin Coolen:   Voorzitter 

Hans Timmers:   Penningmeester 

René Notenbomer:  Secretaris  

 

3.3.2 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van de FFGG houdt toezicht op het beleid van en de algemene gang van zaken in 
de organisatie. De Raad van Toezicht staat de directeur van de stichting met advies terzijde. In de Raad 
van Toezicht zullen de verschillende organisatievormen en bijbehorende branche thema’s 
vertegenwoordigd worden. In de Raad van Toezicht zullen de verschillende organisatievormen en 
bijbehorende branche thema’s vertegenwoordigd worden.  

 

3.3.3 Secretariaat 

Het secretariaat wordt aangestuurd door de directeur. Binnen het secretariaat zijn mensen werkzaam 
vanuit ECHT. ECHT is een bedrijf dat ketenverandering in gang zet als denker en transitie bureau 
binnen de overheid, het onderwijs en bij ondernemingen. ECHT gaat uit van verandering en deze 
verandering wordt richting en structuur gegeven met behulp van de maatschappelijke en duurzame 
doelstellingen (SDG’s). Binnen ECHT zijn professionals aangesloten vanuit verschillende achtergronden 
met allen dezelfde ambitie. Vanuit ECHT zullen er flexibel minimaal 2 fte’s inzet worden voor de FFGG 
in de rol van projectmanager.  

 

3.3.4 Selectiecommissie 

Om de kwaliteit van kennis binnen het netwerk van de stichting te waarborgen zullen organisaties die 
zich willen aansluiten worden geanalyseerd en gewogen door de selectiecommissie. De intrinsieke 
motivatie van de deelnemers moet overeenkomen met de ambitie van de stichting. Zo wordt bewaakt 
dat er geen “greenwashing” plaatsvindt, we gaan echt aan de slag met de SDG’s. 

 

3.3.4 Ambassadeurs 

De FFGG treedt op als een facilitator in het verbinden van ambassadeurs binnen het netwerk met als 
doel kennis en ervaring te delen met betrekking tot de Global Goals. De ambassadeurs zijn intrinsiek 
gemotiveerde personen aangesloten bij een intrinsiek gemotiveerde organisaties die graag 
verandering zien met betrekking tot maatschappelijk verantwoord- en duurzaam ondernemen. De 
stichting werkt als facilitator maar dat kan enkel wanneer de ambassadeurs een bijdrage leveren in de 
vorm van een kennis- en tijdsinvestering. De stichting is ingericht op het principe geven en nemen. Je 
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komt ervaring en kennis delen, waarna je weer nieuwe kennis en netwerk op kan doen. Als 
ambassadeur ben je aangesloten bij een netwerk eensgestemde organisaties. De ambassadeurs zullen 
worden gecategoriseerd aan de hand van het type organisatie en vervolgens onderverdeeld worden in 
verschillende branche gerelateerde thema’s.  

Ondernemingen 

• Elektriciteit (Energie) 

• Mobiliteit 

• Industrie 

• Landbouw  

• Gebouwde omgeving 

Decentrale overheid 

• Rijk 

• Provincies  

• Gemeenten 

• Woningcorporaties 

• Netbeheerders  

• Waterschappen  

Kennisinstelling  

• Basis onderwijs 

• Lager onderwijs  

• Hoger onderwijs 

o MBO 

o HBO 

o WO 

• Onderzoeksinstellingen 

NGO’s, Coöperaties en particulieren  
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4. Beheer 
 

Tijdens de oprichtingsfase heeft de stichting geen vermogen. Verwacht wordt een vermogensopbouw 
beginnend in het eerste halfjaar van het bestaan van de stichting. Zoals eerder vermeld verwacht de 
stichting zijn gelden te werven via drie verschillende manieren. De eerste is via subsidies en fondsen, 
de tweede via een financiële bijdrage die gevraagd wordt voor het aansluiten bij het netwerk van de 
stichting. De derde bestaat uit donaties in het algemeen. 

 

4.1 Financieel beleid 

Het financieel beleid heeft de volgende uitgangspunten:  

• FFGG betaalt alleen voor zaken die bijdragen aan de missie; 

• Bestuursleden, net als de Raad van Toezicht, worden niet betaald voor hun inspanning voor de 
FFGG, maar mogen ook niet op onevenredige kosten gejaagd worden; 

• Funding waar een tegenprestatie tegenover staat moet in lijn zijn met de doelen van de FFGG. 

Evenementen 

• Voor evenementen moet een begroting opgesteld en afgestemd worden met de 
penningmeester.  

Reis- en onkostenvergoeding 

Het bestuur eigent zich het recht toe om in bepaalde gevallen, redelijkheid en billijkheid in overweging 
nemende, rekening houdend met de persoonlijke situatie van de aanvrager, bepaalde reis- en 
onkosten te vergoeden. Aanvraag voor vergoeding moeten ten minste aan de volgende richtlijnen 
voldoen:  

• De verwachte kosten zijn vooraf kenbaar gemaakt bij de penningmeester; 

• De kosten zijn gemaakt om iets te doen voor de FFGG; 

• De kosten vallen binnen de begroting. 
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4.2 Vermogensopbouw  

De verwachte vermogensopbouw wordt verder toegelicht middels onderstaande balans: 

 

 Begroting Foundation for Global Goals 
 2020-2021 

 

 

Activa  Passiva  
 
Verwachte subsidies 

 
€10.000 

 
Kosten uitvoerend 
personeel  
 

 
€50.000 

Donaties vanuit 
ambassadeurs * 
 

€50.150 Organisatie 
evenementen**  

€18.000 

Donaties vanuit 
organisaties 

€13.850 Reis- en onkosten 
bestuurders  

€4.000 

    
  Onvoorziene kosten €2.000 

 
  

€74.000 
  

€74.000 
 

*Aan de aangesloten organisaties wordt een vaste bijdrage gevraagd van €295 per persoon per jaar. 
Het doel voor jaar één is om 170 organisaties aan te laten sluiten bij de F4GG. Organisaties met een 
jaarlijkse omzet hoger dan 10 miljoen betalen €795 per persoon per jaar.  

**Voor de kwartaal bijeenkomsten in de vorm van ronde tafelgesprekken wordt €2.500 per 
evenement begroot. Voor de kennis/inspiratie sessies wordt €1.500 per evenement begroot. Voor 
overige evenementen wordt een bedrag van €5.000 begroot. Eventueel wordt een losse bijdrage per 
evenement gevraagd als dit bijdraagt aan het kostendekkend maken van. 
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5. Organisatie Gegevens 
 

Naam:    Stichting for Global Goals 

Vestigingsadres:  Jessicagang 64, 2719 CA Zoetermeer 

E-mailadres:   info@ffgg.nl 

Kvk:   77977882 

Bankrekening   RABO 
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