
SDG Partnerschapfaciliteit 
De SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken draagt bij aan de uitvoering van de agenda 
voor hulp, handel en investeringen. Er zijn in de afgelopen jaren 
een aantal Publiek Private Partnerschap programma’s geïnitieerd 
en uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl), zoals het Fonds Duurzaam Ondernemen en 
Voedselzekerheid (FDOV) en het Fonds Duurzaam Water (FDW). 
SDGP bouwt voort op de ervaringen die zijn opgedaan met deze 
programma’s. 

Met SDGP wil het Ministerie van Buitenlandse zaken actief 
bijdragen aan SDG 2, 8 en 17, en aan de nevendoelen 5, 12 en 131. 
Dit zijn belangrijke doelen die niet door één partij opgelost kunnen 
worden. Daarom werkt SDGP met partnerschappen tussen 
overheid, bedrijfsleven, ngo’s en/of kennisinstellingen – Publieke 
Private Partnerschappen (PPP’s). Het bundelen van expertise van 
deze partijen is van grote waarde bij het zoeken naar innovatieve 
oplossingen voor complexe uitdagingen. PPP’s zijn in staat om 
belangen te verenigen en verschillen te overbruggen en zij leveren 
hierdoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de SDG’s. 

Doelstelling van de Impact Accelerator 
Het SDGP programma bestaat uit PPP projecten en uit programma 
brede activiteiten. Dit omvat onder andere de Impact Accelerator 
(IA). De IA is een flexibel instrument met als doel om bij te dragen 
aan impact vergroting, innovatie en het gezamenlijk leren van 
nieuwe en lopende PPP’s (o.a. FDOV en SDGP). Inclusieve PPP’s 
zijn een relatief nieuw en uitdagend middel om 

ontwikkelingsdoelen te behalen. Elke PPP is uniek en heeft een 
eigen dynamiek, maar er zijn ook veel overeenkomsten. De IA zal 
een proactieve rol gaan spelen bij impact vergroting, innovatie en 
het gezamenlijk leren van nieuwe en lopende PPP’s. De IA 
ontwikkelt zich parallel aan de SDGP projecten waardoor er ruimte 
is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en strategisch 
interventies op te pakken. Bijvoorbeeld een grotere inzet in de 
focus regio’s. 

Waar gaat de IA zich op richten? 
Onder het SDGP programma (2018-2025) kunnen nu naast de 
subsidieprojecten verschillende type activiteiten plaatsvinden. De 
te ondernemen activiteiten moeten passen binnen de thematiek 
van SDGP. Kansrijke impact gebieden waar de IA zich op richt zijn:
-Partnerschappen
-Voedingswaarde
-Waardenketens
-Werk en inkomen voor jeugd en vrouwen
-Circulaire economie
-Gender
-Klimaat

1 SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw; SDG 8: Bevorder 

aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen; 

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

SDG’s 5: Vrouwen en mannen gelijk; SDG: 12 Duurzame consumptie en productie en SDG 13 Klimaatverandering aanpakken.  

www.sdgnederland.nl/sdgs-2/

SDGP Impact Accelerator



Impact vergroting kan ontstaan door een verscheidenheid aan 
activiteiten. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de volgende 
type activiteiten:
1.  Versterken en creëren van netwerken. Verbinden van 

projecten onderling en koppeling maken naar relevante 
kennis- en/of beleidsnetwerken.

2.   Add-ons aan projecten. Kleine aanvullingen aan projecten (niet 
gefinancierd in subsidieproject, maar wel relevant) die de 
impact van de interventies kunnen vergroten. Uitvoering vindt 
plaats op vrijwillige basis en in nauwe samenwerking met 
projecten.

3.   Faciliteren van kennisuitwisseling. Inventarisatie van geleerde 
lessen en generieke knelpunten. Dit betreft korte studies of 
consultancy, gericht op aanbevelingen en mogelijke 
oplossingen. Doel is het vergroten van de impact van 
verschillende projecten of het ondersteunen van verdere 
opschaling. Invalshoeken zijn hierbij zowel per thema als per 
land.

4.   Terugkoppeling aan beleid. Analyses aan de hand van de 
projectportfolio op verschillende beleidsthema’s.

5.   IA strategische initiatieven. Zelfstandige activiteiten voor het 
creëren van impact voor PPP activiteiten met betrekking tot 
SDG 2, 8 en 17, met als nevendoelstelling SDG’s 5, 12 en 13.

Hiervoor kunnen verschillende instrumenten worden ingezet. Per 
activiteit zal worden gekeken welke het meest passend is. Dit zijn 
bijvoorbeeld:
-   De organisatie van workshops/trainingen voor specifieke 

thema’s, landen en doelgroepen
-   Match making events in Nederland of met behulp van de 

ambassade in het betreffende land
-  Studies en publicaties
-  Webinars
-  E-learning modules
-   Projecten de mogelijkheid geven om met een (externe) 

adviseur het project te verbeteren en verduurzamen.
-  Inspiratiesessies
De bovenstaande activiteiten kunnen eenmalig zijn, zoals 
bijvoorbeeld een inspiratiesessie, tevens is het mogelijk om 
langere termijn samenwerkingsverbanden op te zetten met 
partijen waarbij een samenwerking rondom een kennisvraag 
wordt opgezet.

Hoe gaan we dat doen?
Binnen SDGP zullen leads verzameld worden om elk jaar een 
programmering te maken. Deze leads kunnen komen vanuit 
projecten, het brede veld en BZ/RVO. Alle activiteiten zullen 
worden uitgevoerd in nauw overleg met de ambassades. Er zal 
binnen de IA extra aandacht zijn voor de focus regio’s. De IA zal 
vraag gestuurd worden vormgegeven en zich ontwikkelen parallel 
aan de subsidieprojecten.

Voor een activiteit die wordt ondernomen binnen de IA zal altijd 
duidelijk moeten zijn waar en hoe het leidt tot zichtbaarheid of 
impactvergroting van de PPP’s. Daarnaast zal een activiteit van 
toegevoegde waarde moeten zijn voor de sector, het lokale 
belang dienen of vragen adresseren vanuit het nationale beleid.

In aanvulling op bovenstaande zal per activiteit een afweging 
gemaakt worden of deze past binnen SDGP. Er wordt gekeken 
naar:
- de mate van beleidsrelevantie;

-   de mate waarin het leid tot zichtbaarheid of impactvergroting 
van PPP’s;

-  de mate van additionaliteit en synergie;
-  de mate van urgentie;
-  de mate waarin er behoefte is aan de activiteit

Samenwerking
Waar mogelijk zal RVO.nl gebruik maken van bestaande 
platformen en netwerken voor samenwerking en het delen van 
resultaten en lessen. Alle activiteiten zullen in principe met 
partners worden ondernomen. Per activiteit zal RVO.nl kijken 
welke partner relevant is en een bijdrage kan leveren aan het 
vergoten van impact.

Leeragenda
Binnen de IA is ook het leren van PPP projecten van groot belang. 
De kennis van FDOV projecten zal gebruikt worden voor SDGP. De 
leeragenda zal per jaar opgesteld worden, inclusief een 
overkoepelende lange termijn visie. Belangrijk aspect van de 
leeragenda is ook het verspreiden van kennis.

Governance
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de opdrachtgever voor 
SDGP. RVO.nl voert SDGP inclusief de IA uit en maakt hiervoor 
een jaarplan. De project adviseurs zijn de oren en ogen van de 
projecten in beheer en zij zijn van groot belang voor het 
genereren van mogelijke impact leads in hun projecten. Minimaal 
1 keer per jaar worden de vlootschouw en de activiteiten 
besproken met de adviescommissie SDGP. Enerzijds om vanuit de 
eigen kennis van het netwerk te kunnen reflecteren op de 
portfolio van activiteiten, anderzijds om beleidsvragen in te 
brengen.
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 
stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal 
ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, 
kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt  
in opdracht van ministeries en de Europese Unie. 

RVO.nl is een onderdeel van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat.


