
SDG’s 
De ‘Sustainable Development Goals’ zijn 17 
ontwikkelingsdoelen en bijbehorende 169 targets 
ontwikkeld door de Verenigde Naties die 
uitdagingen als armoede, onderwijs en het klimaat 
hoog op de agenda zetten. Ze vormen een goed 
kompas voor mensen die de noodzaak tot 
verandering beseffen en hieraan een bijdrage 
willen leveren.  

Wat wij zien 
Veel organisaties zijn bezig met verduurzaming, 
maar vaak weten ze niet hoe ze de SDG’s in hun 
eigen organisatie kunnen implementeren en hun 
medewerkers kunnen betrekken. Ondanks de 
goede bedoelingen blijft het vaak bij het benoemen 
van ‘wat er moet gebeuren’, uitgedrukt in woorden 
en containerbegrippen. Men komt niet tot concrete 
acties en van verandering is zelden sprake.

Activatie-programma 
Overstekend Wild [www.overstekend-wild.nl] is 
een tribe waarin meer dan 50 specialisten en 
bedrijven uit het strategische, creatieve en 
digitale domein samenwerken. Wij hebben een 
innovatief activatie-programma rond de SDG’s 
ontwikkeld; SDA-Now!

SDA - Now 
Door mensen en bedrijven via opdrachten te 
informeren, gewoontes aan te leren en hun 
omgeving te betrekken worden SDG’s concreet. Via 
een gamified platform met strategische, creatieve 
en eigentijdse content bieden wij oplossingen die 
mensen bewust maakt en tot actie aanzet. Met een 
doordacht implementatie-proces, slimme tools en 
activerend programma bouwen we aan een kennis-
community waarmee de goals worden vertaald 
naar acties.  

Alles om te komen tot anders doen: dé basis van 
verandering. Van Sustainable Development Goals 
naar Sustainable Development Actions.

Actie pakketten 
Via ons platform bieden we actiepakketten vanuit 
verschillende SDG thema’s waarin deelnemers via 
onder andere gamification, storytelling en e-
learning actief worden en gaan mee-denken en 
doen. Een pakket bestaat uit een 30 dagen 
challenge voor werkelijke en direct uitvoerbare 
impact. Zo ontstaat beweging en worden de SDG’s 
in uw bedrijf geïmplementeerd en uitgedragen. 

Samenwerking  
Graag werken we met uw organisatie aan de 
maatschappelijke verandering die betekenisvolle en 
zichtbare impact maakt. We helpen u graag bij het 
activeren en realiseren van uw Sustainable 
Development Goals! 

De vraag is: Hoe activeren we mensen tot daadwerkelijk ander gedrag?

SDA NOW 
Sustainable development in actie 

http://www.overstekend-wild.nl

