
Naar een  

duurzame en groene samenleving op de 

Molukken 

 

 

 

 
 Duurzaamheidsdoelen (SDGs*)  

als context voor duurzame ontwikkeling 

 

 

*) Sustainable Development Goals 



 

 Bedreigde natuurlijke leefomgeving  

 Gebrekkige basisvoorzieningen  

 Hardnekkige armoede 

 Geen vrije meningsuiting 

 Hoge werkloosheid  

 Latente religieuze spanningen 

 Zwaar bemande overheidsapparaat 

 

KENMERKEN HUIDIGE SITUATIE  
op Centraal & Zuidoost Molukken  

Welke toekomstige situatie 

zijn mogelijk 



 

 
 

Van een mondiale markt 
 

 Bedreigde leefomgeving 

 Geen vrije meningsuiting 

 Etnische en religieuze 

spanningen 

 Ongelijke verdeling van 

schaarse goederen 

 Geen duurzame economie 

 

Naar een zorgzame regio 
 

 Pluriforme samenleving 

 Vrije meningsuiting 

 Schone leefomgeving 

 Economie op basis van 

duurzaamheid 

 Gelijkmatige verdeling van 

schaarse goederen 

 

? 

 GLOBALISERING versus SOCIALE ACTIES 

 EGOÏTISCHE CONSUMENT versus SOLIDAIRE BURGERS 

VERKENNING ALTERNATIEVE ROUTES  
scenarioplanning 



 

 

mondiale markt mondiale solidariteit 

 zorgzame regio veilige regio 

Solidaire  

burgers 

Sociale actie 

Egoïstische 

consument 

MOGELIJKE TOEKOMSTIGE SCENARIO’S 
scenarioplanning 

Globalisering 



 

 

mondiale markt 

Solidaire  

burgers 

Sociale actie 

Egoïstische 

consument 

Globalisering 

POSITIONERING ONTWIKKELINGSHULP 
vanuit kumpulans in Nederland 

veilige regio  zorgzame regio 

mondiale solidariteit 



2. Hoe zou je de 

inspanning hierop 

kunnen richten. 

1. Wat is er nodig aan 

inspanning om op 

basis van je strategie 

een zorgzame regio in 

Oost-Indonesië met 

succes te kunnen 

nastreven. 
 



 

 

INTEGRATIE DUURZAME ONTWIKKELING 
in Indonesische ontwikkelingsplanning & -budgettering 

Bron: Gellwynn Yusuf (2016), Intergrating SDGs to Development Plan, Ministry of National Development Planning/Bappenas, RI 



 

 

DE VIER SDG-BELEIDSZUILEN  
van de Indonesische  overheid 

Aansluiten op de vier SDG-beleidszuilen vergroot de kans op 

succes voor projecten of hulpacties uit Nederland 

 

De  indeling van de SDGs 

door de Indonesische 

overheid (SDG-zuilen): 
 

 Sociaal (SDG 1 – 5) 

 Economisch (SDG 7-10, 17) 

 Milieu (SDG 6, 11- 15) 

 Bestuur & wetgeving (SDG 

16) 

SDG 1 

SDG 2 

SDG 3 

SDG 4 

SDG 5 

SDG 6 

SDG 7 

SDG 8 

SDG 9 

SDG 10 

SDG 17 

SDG 14 

SDG 12 

SDG 11 

SDG 13 

SDG 15 SDG 16 

Bron: Gellwynn Yusuf (2016), Intergrating SDGs to Development Plan, Ministry of National Development Planning/Bappenas, RI 
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INTEGRATIE SDG-BELEIDSZUILEN 
in nationale ontwikkelingsagenda van Indonesië 

Bron: Gellwynn Yusuf (2016), Intergrating SDGs to Development Plan, Ministry of National Development Planning/Bappenas, RI 



 

 

MONITORING & EVALUATIE SYSTEEM  
voor het monitoren van de implementatie  

Bron: Gellwynn Yusuf (2016), Intergrating SDGs to Development Plan, Ministry of National Development Planning/Bappenas, RI 



2. Wat heb je daarbij 

nodig. 
 

 1. Hoe stem je de  

ontwikkelingshulp uit 

Nederland af op de 

hulpvraag uit de  

Molukken nadat je 

een strategie heb 

gekozen. 



 

 

AD-HOC AANPAK 
uitvoering op basis van eigen regie 

Kumpulans Stichtingen NGO’s 

geen optimaal gebruik van mensen en middelen  

geen gezamelijke kennisontwikkeling  en -opbouw  

hulpacties & projecten 



 

 
Kumpulans Stichtingen NGO’s 

 

Begeleiding & ondersteuning 

vanuit  een programmateam 
 

PROGRAMMA-AANPAK 
uitvoering op basis van gedeelde regie 

programma’s, projecten & activiteiten 

wel optimaal gebruik van mensen en middelen  

wel gezamelijke kennisontwikkeling  en -opbouw  



2. Hoe bouw je dan 

zo’n programma op. 

1. Waarom zijn 

programma’s geschikt 

voor het managen van 

hulpacties & projecten 

uit Nederland. 



 Verbinden van alle 

stakeholders 

 Werken aan een 

gemeenschappelijke 

visie en strategie om 

deze te realiseren 

 Verstrekken van informatie over de activiteiten en 

projecten en die binnen het programma zullen worden 

uitgevoerd 

 Promoten van de 

realisatie van de 

SDGs op lokaal en 

regionaal niveau 

DUURZAAMHEIDSDOELEN (SDGs) 

context voor duurzame ontwikkeling 

Voorlichting 
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PROGRAMMA KUMPULAN PROJECTEN 

aandachtsvelden, strategie & aanpak 

Strategie: Sustainable Community Development  

Aanpak: Innovatie (incrementeel, radicaal & sociaal)  



 

 

SDG 3 
 

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle 

leeftijden 

SDG 1 
 

Beëindig armoede overal en in al 

haar vormen 

SDG 2 
 

Beëindig honger, bereik voedsel- 

zekerheid en verbeterde voeding 

aandacht & inspanning richten op: 
realisatie van duurzame en weerbare dorps- en stadsgemeenschappen 

AANDACHTSVELD ‘GEMEENSCHAP’ 
programmaperiode 2020 - 2025 



 

 SDG 13 
 

Neem dringend actie om de 

klimaatverandering en haar impact 

te bestrijden 

SDG 14 
 

Behoud en maak duurzaam gebruik 

van de oceanen, de zeeën en de 

maritieme hulpbronnen 

SDG 15 
 

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van 

ecosystemen, beheer bossen  duurzaam, bestrijd landdegradatie en 

draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe 

AANDACHTSVELD ‘LEEFOMGEVING’ 
programmaperiode 2020 - 2015 

aandacht & inspanning richten op: 
herstel en behoud van een schone en gezonde natuurlijke leefomgeving 



 

 SDG 6 
 

Verzeker toegang tot duurzaam 

beheer van water en sanitatie 

voor iedereen 

SDG 7 
 

Verzeker toegang tot betaalbare, 

betrouwbare, duurzame en 

moderne energie voor iedereen 

SDG 9 
 

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame 

industrialisering en stimuleer innovatie 

AANDACHTSVELD ‘INFRASTRUCTUUR’ 
programmaperiode 2020 - 2015 

aandacht & inspanning richten op: 
herstel, ontwikkeling & behoud van betrouwbare infrastructuur 



 

 

Economie 

 Verbeterden onderwijsfaciliteiten 

 Toegang tot het bankwezen en verzekeringen 

 Sterkte wetenschappelijke /technologische mogelijkheden 
 

Overheid 

 Toegang tot informatie & bescherming van fundamentele 

    vrijheden 

 Openbare, publiek-private en maatschappelijke  

   partnerschappen  

OVERIGE AANDACHTSVELDEN 
programmaperiode 2020 - 2015 

aandacht & inspanning richten op: 
Integratie in de eerste drie aandachtvelden  

 Burgerschap 

 Gelijke rechten & gendergelijkheid 

 Gelijke kansen & gelijkheden 

 Positieve economische, sociale en ecologische verbanden 
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PROGRAMMA 
doelenboom op basis van MSP  

MSP = Managing Special Programmes 

 Bron: the Office of Gouvernement Commerce, UK 



 

 

PROGRAMMAORGANISATIE & -STURING  
op basis van regie zonder macht 



 

 

DUURZAME COALITIENETWERK 

 tussen kumpulans en gemeenschappen  



NETWERKORGANISATIE 
als uitgangspunt voor duurzame coalities 

inhoud deelnemers* 

*) participerende organisaties 



1. Gezamelijke visie ontwikkelen en 

transitiepaden selecteren 

2. Aanwezige kennis en expertise 

binnen de Molukse gemeenschap 

herkenbaar maken, verder 

ontwikkelen, en inzetten in het 

transitieproces 

3. Netwerk van kumpulans gebruiken 

voor het zoeken en uitwerken van 

oplossingen voor de geselecteerde 

transitiepaden  

4. Kennis en expertise van Molukse 

instellingen en individuen gebruiken 

om de alternatieven te vertalen in 

actie, activiteiten en  projecten 

 
 

 

 
 

1. Stakeholders moeten rekenschap 

geven en houden met datgene 

waar ze zich aan hebben 

verbonden (eigenaarschap) 

2. Stakeholders moeten bereid zijn 

om openheid van zaken te geven 

als hiertoe aanleiding voor is 

(openheid) 

3. Stakeholders moet bereid zijn om 

elkaars opvattingen te accepteren 

en te  respecteren (acceptatie) 

4. Stakeholders zullen zich moeten 

inspannen het vereiste draagvlak 

te creëren en te behouden 

(draagvlak) 

 
 

Randvoorwaarden Uitgangspunten 



DRIE STELLINGEN 

1. De SDGs is als vertrekpunt voor 

het realiseren van een groene en 

zorgzame regio in Oost-Indonesië 

een reële optie 
 

2. De potentie binnen de Molukse 

gemeenschap gebruiken om de 

transitie naar een groene en 

zorgzame regio te realiseren in 

Oost–Indonesië is een reële 

optie 
 

3. De Molukse samenleving is in 

staat om de  transitie naar een 

groene en zorgzame regio met 

succes te volbrengen

DANK U 


