
Duurzaam ondernemen begint bij een 

grondige (zelf)reflectie. Hoe ziet u de 

toekomst van uw onderneming op 

(middel)lange termijn? Stel uzelf daarom de 

volgende vijf vragen:

 

1. Wat draagt mijn bedrijf bij 

tot de maatschappij?

Of u nu diensten of producten aanbiedt, 

u beantwoordt aan een bepaalde vraag 

op de markt. Welke toegevoegde waarde 

biedt uw bedrijf aan de samenleving? Of, 

radicaal gesteld: als uw onderneming 

er niet zou zijn, wat zou er dan 

veranderen voor de maatschappij? 

2. Welke impact heeft mijn bedrijf?

Elke onderneming of organisatie heeft 

positieve en negatieve effecten op haar 

omgeving. Breng die effecten in kaart. Dat is 

een cruciale stap om tot een globale aanpak 

te komen en het geeft u bovendien een 

overzicht van uw potentiële hefbomen.

3. Wat 

verwachten de 

stakeholders?

De mening van 

de stakeholders 

maakt uw 

aanpak geloofwaardig. Aan de hand 

van die meningen stelt u vervolgens 

een ‘materialiteitsmatrix’ (zie 'Wat 

betekent...' op p. 4) op om andere dan 

de puur financiële prioritaire uitdagingen 

te identificeren. Anders gezegd, de 

‘materialiteitsmatrix’ is een handig, visueel 

middel om aan te geven welke onderwerpen 

er voor het bedrijf echt toe doen en tegelijk 

een maatschappelijke impact hebben 

(materieel zijn). Dat betekent grofweg dat 

u elke uitdaging vanuit twee oogpunten 

bekijkt: vanuit het interne standpunt van de 

onderneming (het businessoogpunt) en vanuit 

het externe standpunt (de stakeholders). Is de 

uitdaging zowel een interne als een externe 

prioriteit? Dan kunt u ermee aan de slag.

4. Wat kan ik doen?

Wanneer de inventaris (uit de matrix) 

met onderwerpen is opgemaakt en 

goedgekeurd door de stakeholders 

is het tijd om de strategie te bepalen. 

Die moet enerzijds de negatieve 

effecten afzwakken en anderzijds de positieve 

effecten vergroten. 

5. Wat moet ik communiceren?

Niet alle informatie is belangrijk. Zeg niet 

dat u uw afval sorteert. Dat spreekt vanzelf. 

Communiceer over prioritaire uitdagingen 

die uw bedrijf identificeerde en de manier 

waarop u de impact op de maatschappij 

beheert.

COMMUNICEER 
GELOOFWAARDIG EN 
COHERENT
Alles wat u communiceert over uw 

engagement inzake duurzame ontwikkeling, 

met andere woorden uw maatschappelijke 

SDG’S HANDLEIDING

Over de businesskansen van een duurzame ontwikkeling 
bestaat weinig twijfel. Vraag is hoe u uw bedrijf de juiste 
richting uitstuurt. Een radicale omwenteling is voor veel 
ondernemers geen haalbare kaart, een stapsgewijze aanpak 
wel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen start met een 
geloofwaardige communicatie over uw duurzame strategie, 
doelstellingen en activiteiten. Hoe dan ook, elke etappe  
heeft (soms) veel voeten in de aarde. Maar laat u niet 
ontmoedigen. De voordelen zijn eindeloos en de return  
on investment verzekerd.

SDG-beleid.  
Waar beginnen?

Volgt mijn bedrijf 
de visie van zijn 
stakeholders?
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verantwoordelijkheid (zie 'Wat betekent...' op p. 4), moet eerlijk 

zijn. De negatieve impact van uw onderneming verbergen, 

verzwakt de boodschap. Transparantie daarentegen draagt 

bij tot de geloofwaardigheid van uw bedrijf en strategie. 

Het is bovendien essentieel dat u coherent communiceert. 

Er bestaan tal van referentiekaders om te rapporteren 

(zie 'Wat betekent...' op p. 4) over de vorderingen 

die uw bedrijf maakt inzake duurzaamheid. 

Hieronder vindt u twee voorbeelden. 

- GRI (Global Reporting Initiative) is zonder twijfel het 

bekendste en meest gebruikte referentiekader. Meer 

dan 80.000 duurzaamheidsverslagen werden opgemaakt 

op basis van de GRI-standaard. Het GRI gaat uit van een 

onafhankelijke internationale organisatie die beloofde 

om haar standaarden af te stemmen op de SDG’s.

- De ISO-norm 26000 (International Standardisation 

Organisation) over de maatschappelijke verantwoor-

delijkheid van organisaties is een ander voorbeeld. De 

norm biedt ondernemingen en organisaties richtlijnen 

om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

1 http://eur-lex.europa.eu/
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VERPLICHTE NIET-FINANCIËLE INFORMATIE  
VOOR GROTE ONDERNEMINGEN 

De Europese richtlijn over de bekendmaking van niet- financiële 
informatie en informatie inzake diversiteit 1 moet heel binnenkort 
worden omgezet in Belgisch recht. Die richtlijn legt bepaalde 
grote bedrijven op om in (of bij) hun jaarverslag een set niet-
financiële informatie te publiceren, zoals informatie over milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van 
mensenrechten en de bestrijding van corruptie. De beoogde 
ondernemingen zijn grote organisaties van openbaar belang 
(vooral banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven) met 
meer dan 500 werknemers en een omzet van 34 miljoen euro of 
een balanstotaal van meer dan 17 miljoen euro.  

De richtlijn voert ook de verplichting in voor de grote 
beursgenoteerde bedrijven om informatie te verstrekken 
over het diversiteitsbeleid in hun bestuursorganen.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR


IN VIJF STAPPEN NAAR OPTIMAAL SDG-BELEID

Bron: SDG Compass, ‘SDG Compass – The guide for business action on the SDGs’, GRI, Global Compact  
en WBCSD

TOOLS – EEN VOORBEELD
De ‘SDG Compass – The guide for business 

action on the SDGs’ ² is een gezamenlijke 

tool van de GRI, de UN Global Compact 

en de WBCSD (World Business Council for 

Sustainable Development). De gids legt uit in 

welke mate de SDG’s betrekking hebben op 

uw onderneming en biedt tools en informatie 

waarmee u duurzame ontwikkeling centraal 

kunt stellen in uw bedrijfsstrategie. Hij bevat 

bovendien een vijfstappenplan om uw 

bijdrage aan de SDG’s te optimaliseren. 

1.  Begrijpen. Begrijp de kansen die de SDG’s 

bieden en de verantwoordelijkheden die 

ze inhouden voor uw onderneming.

2.  Prioriteiten bepalen. Breng uw impact 

in kaart om de negatieve effecten te 

verminderen of te elimineren en de 

positieve effecten te versterken.

3.  Doelstellingen bepalen. Definieer 

specifieke en meetbare doelstellingen. 

Communiceer er duidelijk over. 

  Zo kunnen de stakeholders zich de 

prioriteiten ‘eigen maken’, wat hen 

zal aanzetten tot beter presteren. 

4.  Integreren. Integreer duurzaamheid  

in de bedrijfsvoering en link de 

doelstellingen aan alle functies binnen 

de onderneming. Dat is onmisbaar om 

de vooropgestelde doelen te bereiken. 

5.  Informeren. De SDG’s helpen 

ondernemingen hun stakeholders te 

informeren (bijv. aan de hand van een 

duurzaamheidsrapport opgesteld 

volgens de erkende normen) en te 

rapporteren over hun resultaten inzake 

duurzame ontwikkeling door middel van 

gemeenschappelijke indicatoren die 

beantwoorden aan gedeelde prioriteiten.

De gids verzamelt voorbeelden uit 

alle schakels van het proces. U vindt 

er ook een hele reeks sectorale 

richtsnoeren. Daarom vormt het 

document een uitstekende startbasis.

TIP

WERK IN EEN NETWERK 

SDG nr. 17 legt het accent op 
partnerschappen. Steeds meer 
ondernemingen werken actief 
samen met hun stakeholders. 
Zoekt u inspiratie of wilt u 
overgaan tot actie? Dan vindt u 
hieronder twee voorbeelden van 
Belgische netwerken. Er bestaan 
er echter nog veel meer. 
 
The Shift (www.theshift.be) 
is een netwerk voor duurzame 
ontwikkeling met als doel het 
opzetten van partnerschappen 
om de omwenteling naar een 
duurzamere maatschappij en 
economie te bewerkstelligen.  
The Shift ontstond uit het 
samengaan van Business & 
Society en Kauri en is een van 
de bekendste netwerken in de 
bedrijfswereld. Het groepeert 
ongeveer 350 ondernemingen, 
ngo’s en andere organisaties 
om partnerschappen te 
stimuleren en bij te dragen aan 
de cocreatie van duurzame 
businessmodellen. 

De Sociale InnovatieFabriek 
(www.socialeinnovatiefabriek.be) 
promoot, begeleidt en 
ondersteunt sociaal 
ondernemerschap en sociale 
innovatie ten voordele  
van maatschappelijke 
uitdagingen. In haar werking 
vertrekt de Fabriek van drie 
basiswaarden: aandacht voor 
gedeelde meerwaarde, een 
focus op sociale transformatie 
en impactgedrevenheid.



2 https://globalcompact-france.org/
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https://theshift.be/fr
http://www.theshift.be
http://www.socialeinnovatiefabriek.be
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf

