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Inleiding: De ‘Sustainable Development Goals’, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn 

17 doelstellingen om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, De SDG’s zijn 

ambitieuzer dan de millenniumdoelstellingen. Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, 

maar ook over duurzaamheid. SDG’s gaan over het reduceren van honger, het 

bevorderen van gezondheid, het verminderen van ongelijkheden en het creëren van een 

schone en duurzame leefomgeving. 

In deze presentatie zullen we kijken wat betekenen deze doelstellingen in de wereld, en 

wat betekenen die doelstellingen voor ons arbeidshygiënisten. Hoe moeten we naar deze 

doelstellingen kijken, hoe zijn ze onderling met elkaar verbonden en welke organisaties 

houden zich waar mee bezig.  

Speciale aandacht zal er zijn voor SDG nummer 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en 

duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk 

voor iedereen (Decent work and economic growth).  

In Nederland zijn we inmiddels na de recessie uit een dal geklommen en worden voor 

mensen de effecten van de economische groei langzaam weer zichtbaar: het inkomen 

stijgt, er zijn weer banen en de percentage langdurig werklozen daalt. Op het gebied van 

werk zijn veel zaken rond arbeidsomstandigheden relatief goed geregeld in Nederland.  

In veel andere landen in de wereld krijgt de uitdrukking (decent work/waardig werk) 

echter een hele andere invulling. Daar heeft men te maken met:  

• Ontbreken van waardig werk voor alle vrouwen en mannen, jongeren, personen met 

een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde,  

• Het ontbreken van arbeidsrechten en sociale dialoog, 

• Het ontbreken van een veilige en gezonde werkomgeving,  

• Het aanwezig zijn van gedwongen werk en moderne slavernij,  

• Als ook kinderarbeid/kind soldaten  

Awareness dat de wereld er buiten Nederland anders uitziet is één, maar onze kennis 

optimaal inzetten om de gehele wereld er beter uit te laten zien is iets waar we over na 

kunnen denken. Als individuele arbeidshygiënisten, maar ook als NvVA, hebben wij een 

kans om iets aan arbeidsomstandigheden wereldwijd te verbeteren. Een kans waar we 

het over moeten hebben.  

Want juist door onze kennis/vaardigheden en reeds ontwikkelde instrumenten in te 



zetten, kunnen wij ook een bijdrage leveren aan de SDG’s met een betere wereld in 2030 

als het grotere doel.  

In de presentatie zullen meer achtergronden van de SDG’s besproken worden. Ook zullen 

de diverse mogelijkheden die wij als Nederlandse arbeidshygiënisten hebben om een 

bijdrage te leveren aan concrete projecten bediscussieerd worden. Ik ben bovendien van 

mening dat als wij onze bijdragen optimaal etaleren, we de aandacht voor arbeids-

omstandigheden en onze professie op wereldwijd niveau steeds beter op de kaart kunnen 

zetten. Doe je mee? Samen kunnen wij meer !! 

 

 

 


