
SDG’S EN RENDABILITEIT

Ondernemingen die bijdragen aan de realisatie van de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen openen nieuwe 
groeimogelijkheden, versterken hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en presteren beter. Sterker: de 
bedrijfswereld is een belangrijke hefboom om de 
doelstellingen waar te maken. En dat kan op tal van 
manieren. Denk aan efficiëntiewinsten boeken, rationeel 
hulpbronnen gebruiken, minder vervuilen, wendbaar 
werkbaar werk faciliteren, gelijke kansen bevorderen, …

A ls onderneming kunt u de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

op meerdere manieren tot een 

voordeel ombuigen. Daarvoor moet u ze 

natuurlijk eerst goed kennen en de 

uitdagingen errond begrijpen (lees ook het 

artikel ‘Maatschappelijk belang wordt 

bedrijfsbelang’, p. 10). Dan zal duidelijk 

worden dat u de SDG’s kunt toepassen als 

algemeen kader om uw strategieën, 

doelstellingen en activiteiten vorm te geven, 

te sturen, te communiceren en te 

rapporteren. 

Om toekomstige opportuniteiten 

te identificeren 

De uitdagingen op het vlak van duurzame 

ontwikkeling (zie 'Wat betekent...' op p. 4) 

op wereldschaal vormen nu al marktop-

portuniteiten voor ondernemingen die 

efficiënte en innovatieve oplossingen 

in huis hebben of ontwikkelen, zoals

-  innoverende technologie op het vlak 

van energie-efficiëntie, hernieuwbare 

energiebronnen, de opslag van energie, 

duurzaam transport, smart cities (steden 

die ICT-technologie inzetten voor 

een betere dienstverlening) enz.;

- grondstoffenefficiënte producten 

op de markt brengen die 

minder afval veroorzaken;

- antwoorden op de schier eindeloze 

marktbehoeften (gezondheid, onderwijs, 

energie, financiën, ICT) waarmee het leven 

van miljarden mensen beter wordt gemaakt. 

Om te anticiperen op toekomstig beleid 

De overheden van 193 landen engageerden 

zich om de Agenda 2030 uit te voeren. Dat 

betekent dat ze een beleid voeren dat alle 

actoren ertoe aanzet snel rekening te houden 

met de SDG’s (zie 'Wat betekent...' op p. 4). 

Daarvoor kunnen ze diverse middelen 

inzetten: normering, belastingen of andere 

maatregelen om de kosten verbonden 

Een economische  
opportuniteit …  
van 12.000  
miljard dollar!
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aan de negatieve effecten van een activiteit 

te internaliseren. Om zo een efficiënter 

grondstoffengebruik of de zoektocht naar 

duurzamere alternatieven af te dwingen.

 

Om talent aan te trekken en te behouden 

Het integreren van duurzaamheid in de 

onderneming is een echte bekommernis 

geworden voor de werknemers (in het 

bijzonder voor de millennials, de generatie 

geboren tussen 1980 en 2000) op zoek naar 

zingeving voor hun professionele ambities. 

Een werknemer die gelooft in het bedrijfs-

project zal meer betrokken en productiever 

zijn. In de context van de huidige ‘war for 

talent’ is duurzaamheid een ‘levensbelangrijke’ 

waarde voor de onderneming. 

Om de relaties met de stakeholders 

te versterken 

De SDG’s weerspiegelen de verwachtingen 

van de stakeholders. Wie ze in zijn 

project integreert, zal zijn relaties met de 

klanten, medewerkers en stakeholders 

verrijken. Wie de boodschap intelligent 

wil overbrengen, spreekt een taal die de 

stakeholders raakt en die ze begrijpen.

Om een gemeenschappelijke taal te 

gebruiken en dezelfde waarden te delen 

De SDG’s zijn het resultaat van een ruime 

consensus tussen stakeholders, waaronder de 

ondernemingen. Ze staan dus voor gedeelde 

waarden, een gemeenschappelijke visie. 

Om de samenleving en de markt te 

stabiliseren 

Een onderneming kan niet floreren in een 

falende samenleving. Omgekeerd kan ze 

door economische groei te creëren de 

levensstandaard en het onderwijs verbeteren, 

de economische situatie, het politieke klimaat 

en zodoende de markten stabiliseren enz. Bron: Rapport van de ‘Business and Sustainable DevelopmentComission’, World Economic Forum, januari 2017

1  http://businesscommission.org/

SDG’S, GOED VOOR 10% VAN WERELDWIJD BBP IN 2030 

De ‘Business and Sustainable Develop-

ment Commission’ 1 (een Commissie 

van het Wereld Economisch Forum van 

Davos) becijferde de potentiële busi-

nessopportuniteiten van de SDG’s. 

Kanttekening daarbij is dat de inspanningen 

steeds meer renderen naarmate de doel-

stellingen wereldwijd worden bereikt. 

Uit het onderzoek blijkt dat de SDG’s  

60 marktopportuniteiten openen voor 

een totale waarde tot wel 12.000 miljard 

dollar (11.334 miljard euro) per jaar. Dat 

dankzij productiviteitswinsten en commer-

ciële inkomsten, en dit alleen al voor vier 

economische systemen of domeinen:

1. voeding en landbouw;

2. steden;

3. energie en materialen;

4. gezondheid en welzijn.

12.000 miljard dollar is goed voor ongeveer 

10% van het geschatte wereldwijde bbp 

in 2030. De totale economische waarde 

zou zelfs twee tot drie keer hoger kunnen 

liggen als deze winst wordt geboekt op 

schaal van de hele economie en gepaard 

gaat met een verhoogde arbeids- en 

grondstoffenproductiviteit. Volgens het 

verslag van de commissie kan 50% van 

dat potentieel worden gerealiseerd door 

de ontwikkelde landen. De 60 opportuni-

teiten zouden bovendien tot 380 miljoen 

nieuwe arbeidsplaatsen kunnen creëren.

De doelstellingen zijn innig onderling 

verbonden en versterken elkaar. Zo leiden 

een betere gezondheid en beter onderwijs 

tot meer arbeidsproductiviteit. Minder sociale 

ongelijkheid kan de politieke onzekerheid ver-

minderen, de economische risico’s temperen 

en de return on investment vergroten.



Gebruik de SDG’s om 
uw maatschappelijke 
missie vorm te geven!



VBO REFLECT  |  VOOR DUURZAME WINS(T) 

 18 

1

4

7

10

2

5

8

11

13

16

3

6

9

12

15

14

17

Food and Agriculture

Reducing food waste in 
value chain

Product reformulation 

Cattle intensification  

Technology in smallholder 
farms      

Low-income food markets

Dietary switch

Restoring degraded land

Forest ecosystem services  

Technology in large-scale 
farms  

Urban agriculture

Micro-irrigation  

Reducing consumer food 
waste

Sustainable aquaculture  

Reducing packaging waste

Cities

A�ordable housing

Road safety equipment

O�ice sharing 

Municipal water leakage

Public transport in urban 
areas

Electric and hybrid 
vehicles

ICE vehicle fuel e�iciency

Durable and modular  
buildings

Smart metering  

Energy e�iciency - 
buildings

Autonomous vehicles  

Timber buildings

Cultural tourism 

Car sharing 

Building resilient cities

Water and sanitation 
infrastructure  

Energy and Materials

Circular models - 
automotive  

Energy e�iciency - non-
energy intensive industries

Additive manufacturing

Energy e�iciency - energy 
intensive industries  

Grid interconnection  

Circular models - 
appliances

Resource recovery

Shared infrastructure

Energy access   

Expansion of renewables  

Energy storage systems 

Local content in 
extractives

Carbon capture and 
storage 

Circular models - 
electronics

End-use steel e�iciency

Mine rehabilitation

Green chemicals

Health and Well-Being

Risk pooling

Activity services  

Low-cost surgery  

Better disease 
management

Telehealth  

Tobacco control  

Better maternal and child 
health     

Remote patient monitoring

Detection of counterfeit 
drugs     

Electronic medical records  

Advanced genomics  

Weight management 
programs  

Healthcare training  

http://report.businesscommission.org/uploads/Executive-Summary.pdf


Om de transparantie te verhogen en uw ‘licence to operate’ veilig 

te stellen

Met het belang van het internet en de sociale netwerken (zie 'Wat 

betekent...' op p. 4) is maatschappelijk verantwoord ondernemen een 

must, ook om de reputatie en het imago van uw bedrijf hoog te houden. 

Twijfelachtige handels- of productiepraktijken verdoezelen is nefast. 

Om de innovatie te stimuleren 

Uw strategie afstemmen op de grote principes inzake duurzame 

ontwikkeling zal u helpen om de negatieve impact van uw onderneming 

te verminderen – elk bedrijf heeft trouwens een impact – en uw 

bijdrage aan de positieve impact van de Agenda 2030 (hoeksteen 

van het programma van de Verenigde Naties, waarvan de SDG’s 

de instrumenten zijn, zie ook 'Wat betekent... op p. 4') te verhogen. 

Zodra u die bijdrage duidelijk heeft afgebakend, zal u uw nieuwe 

producten en uw investeringen gemakkelijker in lijn kunnen brengen 

met duurzame ontwikkeling. De logica achter uw positionering 

en uw boodschappen zal een drijvende innovatiefactor zijn. 

Zo zal een autoconstructeur 

zich bijvoorbeeld niet 

langer profileren als 

autobouwer, maar als 

‘schepper van mobiliteit’ 

en met een almaar 

diverser dienstenaanbod 

tegemoetkomen 

aan de noden van de consument 

(denk bijvoorbeeld aan autodeelplatformen).


De impact van 
het bedrijf hangt 
af van de SDG’s
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Source: PwC SDG Engagement Survey 2015; World Economic Forum, The Global Risks Report 2015
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Q. Please rank the five SDGs where you believe your business (and your value chain) has the greatest impact (mean index score).
Q. Please rank the five SDGs that could represent a business opportunity for your company in the future (mean index score).

1.  degelijk werk en 

economische groei;

2. goede gezondheid en welzijn;

3. schone en betaalbare energie;

4.  industrie, innovatie 

en infrastructuur;

5.  duurzame consumptie- en 

productiepatronen.

‘Leven in watermilieus’ scoort het 

laagst op de ladder, maar ook ‘ver-

minderde ongelijkheid’ en ‘geen 

armoede’ bengelen onderaan. 

Het is logisch dat ondernemingen 

een meer directe impact kunnen 

hebben op bepaalde doelstel-

lingen dan op andere. Maar 

onrechtstreeks zullen de positieve 

effecten van één doelstelling 

effect hebben op de andere.

2  Bron: Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals, PwC, 2015, www.pwc.com/sdg

TOP 5 SDG’S MET GROOTSTE BUSINESSOPPORTUNITEITEN

Een studie van PwC over de SDG’s en de ondernemingen 2 stipt vijf doelstellingen aan die potentieel de meeste opportuniteiten bieden/de 

grootste impact hebben:

WISSELWERKING SDG’S - ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
(IMPACT EN OPPORTUNITEITEN)

http://www.pwc.com/sdg

