
BEST PRACTICES

Tot voor kort beschouwden veel bedrijven duurzaamheid als bijkomstig, nuttig om de ecologische voetafdruk te 
reduceren. Vandaag de dag krijgt het hoe langer hoe meer een centrale plaats in de bedrijfsstrategie. En wat met 
de duurzaamheidsdoelstellingen? Komen ze tot leven in de ondernemingen? Als we de volgende getuigenissen 
mogen geloven, zeker en vast. 

Ondernemingen en sector
federaties over hun SDG’s
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IBA
 Prestaties beoordelen op basis van het vermogen  

om wereldproblemen op te lossen

 IBA, Olivier Legrain, CEO 

  IBA werd 30 jaar geleden gelanceerd als start-up en is nu 

de grootste leverancier ter wereld van protontherapie-

oplossingen voor kankerbehandelingen

“Vandaag is het meer dan ooit vanzelfsprekend dat 

ondernemingen ten dienste moeten staan van de maatschappij. 

Een maatschappij die trouwens zelf maar een plekje huurt op 

deze planeet waarvan de limieten bekend en eindig zijn. De 

vraag is dus niet langer hoe we kunnen presteren in een wereld 

met bekende gebreken, maar wel of we kunnen inschatten hoe 

we de huidige planetaire uitdagingen kunnen oplossen. Dat is 

de nieuwe maatstaf om onze performantie te beoordelen.

In dat kader zijn de SDG’s krachtige richtlijnen om de domeinen 

waarbinnen we kunnen presteren en ons succes kunnen verzekeren, 

duidelijk af te bakenen. Beschouw ze als het strategische plan van 

de mensheid voor de mensheid. Aangezien de economie sterk 

is vervlochten met de samenleving en de natuurlijke omgeving, 

kunnen we het succes van een bedrijf alleen meten aan de hand 

van de SDG’s. Het is een kwestie van langetermijnvisie. 

CARTAMUNDI
Kinderen zijn een belangrijke doelgroep, respect  

voor hun rechten is essentieel

 Cartamundi, Chris Van Doorslaer, CEO 

  Cartamundi is de grootste producent en verkoper van 

kaarten en spelletjes ter wereld, de corebusiness sinds 

1765 van een onderneming die nooit stilstaat

“We concentreren ons op vier SDG’s. Bij doel nummer 3 (over de 

goede gezondheid van de mensen) hebben we projecten als Carta-

motion om de mensen in beweging te brengen. Inzake doel nummer 

7 (propere energie) promoten we zonnepanelen en elektrische auto’s. 

SDG 15 (bescherming ecosystemen en biodiversiteit) 

sluit perfect aan bij onze strategie 

om hernieuwbare grondstoffen 

te gebruiken. Ten slotte volgen we 

SDG nummer 17 (partnerships) door 

bijvoorbeeld actief samen te werken 

met Unicef inzake de bescherming 

van de rechten van het kind 

(http://childrenandbusiness.be/).

In de praktijk volgt een CSR-manager 

onze SDG-strategie en -engagementen 

op de voet. Een speciaal MVO-team 

(Maatschappelijk Verantwoord 

Wat de SDG’s betreft, onderwierpen we IBA aan een self-assessment 

ten aanzien van de uitdagingen achter elk van de 17 doelstellingen. 

Door onze potentiële negatieve impact of onze opportuniteiten 

voor elk van die assen te identificeren, kunnen we onze strategische 

plannen heroriënteren om zo nauw mogelijk tegemoet te komen 

aan de actuele uitdagingen.”

Ondernemen) lanceert ideeën en vertaalt die in concrete acties 

die worden opgevolgd door resultaatgerichte werkgroepen. Zo is 

er een werkgroep actief rond liefdadigheid, een werkgroep rond 

ons nieuwe duurzame bouwproject enz. Via infosessies houden 

we onze medewerkers up-to-date over al onze SDG-initiatieven.

Als covoorzitter van de commissie ‘Children's Rights and Business 

Principles’ hecht Cartamundi bijzonder belang aan de rechten van 

het kind. Dat kan binnen drie domeinen: de werkplek, de markt en de 

gemeenschap. Op de werkplek zorgen we er 

bijvoorbeeld voor dat onze mensen de kans krijgen 

om deeltijds te werken in functie van de kinderen. 

Medewerkers met kinderen krijgen ook voorrang bij 

het kiezen van vakantie tijdens de schoolvakanties. 

Op de ‘markt’ houden we terdege rekening met 

de privacy van de kinderen in onze marketing 

en apps die we ontwikkelen. Aan de hand van 

educatieve spellen helpen we kinderen om 

specifieke vaardigheden aan te scherpen. Ten 

slotte zijn we ook actief in de gemeenschap 

met bijvoorbeeld liefdadigheidsprojecten. 

En samen met een lokale hogeschool 

ontwikkelen we tools om de integratie van 

anderstalige nieuwkomers beter te ondersteunen.”

De vraag is niet langer hoe 
we kunnen presteren in 
een wereld met bekende 
gebreken, maar wel of we 
kunnen inschatten hoe 
we de huidige planetaire 
uitdagingen kunnen 
oplossen

Aandacht voor de 
SDG’s is ook een win 
voor het welzijn van de 
medewerkers en dus 
voor het bedrijf
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BNP PARIBAS FORTIS
 Financiering: de ruggengraat van de economie

  BNP Paribas Fortis, Wilfried Remans, 

Director CSR & Public Affairs 

  BNP Paribas Fortis is de Belgische bank van de BNP Paribas-

groep, een van de Europese leiders in financiële dienstverlening

“De SDG’s zijn niet alleen een gemeenschappelijke taal die de 

dialoog vergemakkelijkt, ze kunnen ook als echte richtingaanwijzers 

worden gebruikt om de strategie van een bedrijf mee vorm te geven.

Onze inspanningen bouwen we rond vier pijlers waarin de SDG’s zijn 

weerspiegeld. In de eerste plaats willen we onze rol in de economie 

op een correcte manier opnemen en dat onder strikte voorwaarden, 

gezien de mogelijke impact op mens en omgeving. Op de tweede 

plaats gaat het ook over een verantwoordelijke omgang met 

onze medewerkers. Ten derde zijn er een reeks maatschappelijke 

initiatieven, zoals het bevorderen van werkgelegenheid via onze 

steun aan microStart (https://microstart.be) en het versterken van 

sociale organisaties. Ten slotte koos de bank uitdrukkelijk voor de 

strijd tegen de klimaatverandering. Met het verminderen van de 

eigen voetafdruk (zie 'Wat betekent...' op p. 4), het financieren van 

klimaatonderzoek 

en -innovatie en 

het versnellen 

van financieringen 

inzake duurzame 

energie, maakt ze 

daar keihard werk van.

Door projecten te 

financieren, maken 

we keuzes. 

Zo blijven we wel actief 

in een aantal gevoelige sectoren, maar op 

voorwaarde dat ze voldoen aan een reeks voorwaarden die het milieu 

en de mensenrechten beschermen. Op die manier bewegen 

we producenten tot het aanvaarden van ‘best practices’. 

Als dat echter tot niets leidt, dan sluiten we hen uit 

van verdere financiering. Dat is nu al voor meer dan 

200 ondernemingen wereldwijd het geval.”

Meer dan 200 bedrijven 
die het milieu en de 
mensenrechten niet 
beschermden, kregen 
geen financiering

MADE & MORE
Zingeving – in jezelf geloven

 Made & More, Stéphanie Fellen, CEO 

  Made & More is een concept voor duurzame 

en verantwoorde mode dat modieuze 

artikelen wil aanbieden die met respect voor 

mens en milieu worden geproduceerd

“Met het Made & More-project bouw ik mee aan een wereld 

waarin ik zelf evolueer en leef. Zo vond ik ook mijn weg als 

ondernemer. Ik ben waar ik 

moet zijn en ik voel dat ik 

doe wat ik moet doen. 

Gezien de economische, 

maatschappelijke en 

ecologische uitdagingen is 

het belangrijk om te 

handelen. De performantie 

van een onderneming steunt 

anno 2017 lang niet meer 

alleen op winst en groei. 

Vandaag zijn er andere 

uitdagingen, zoals People, 

Planet, Profit.

Elke onderneming moet (dringend) een 

duurzameontwikkelingsstrategie ontwikkelen. 

Bedrijven zonder lopen het risico marktaandeel te 

verliezen, want de consument (b2c of b2b) zoekt meer 

dan ooit transparantie en is zelf ook bewust van de 

uitdagingen van de toekomst. Zelf vertalen we de SDG’s 

dwars door al onze businessprocessen. Het begint al bij 

de aard van onze activiteit. Alle producten die we 

ontwikkelen en verkopen, worden met respect gemaakt. 

We gebruiken uitsluitend de milieuvrien-

delijkste en meest natuurlijke materialen 

en produceren alles in Europa. Via korte 

filmpjes maken we elke productiestap 

transparant voor de consument. Idem 

dito voor de grondstoffen. Kortom, 

elk product is 100% traceerbaar. Sinds 

kort bieden we een levenslange 

garantie op ons eigen label, ‘Made & 

More’. Kwestie van de consument aan 

te zetten het product langer te 

gebruiken. We herstellen het 

product of we sturen een herstel-

lingskit. En onze kartonnen verzen-

dingsdozen vervangen we binnenkort door een 

circulaire verpakkingsoplossing waarbij de klant de 

verpakking kan terugsturen zodat die opnieuw kan 

worden gebruikt.”

De performantie van 
een onderneming 
steunt anno 2017 lang 
niet meer alleen op 
winst en groei
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SECTORFEDERATIES NEMEN HUN ROL 
TER HARTE
Als VBO verdedigen we de intersectorale belangen. 

Maar we zijn veel meer dan een sociale partner in het 

sociaal overleg. Onze experts ontwikkelen al geruime 

tijd projecten die ondernemingen helpen om in te spelen 

op de uitdagingen van morgen! Hieronder geven we 

enkele voorbeelden van onze acties – we doen uiteraard 

nog veel meer rond de Sustainable Development Goals. 

Die werden trouwens ook opgenomen in de National 

Voluntary Review die België in juli 2017 voorstelde aan 

de Verenigde Naties (u vindt het rapport terug op 

https://sustainabledevelopment.un.org 

(Ga naar ‘States/Belgium’).

•  Zo publiceerde het VBO een Gids voor werkgevers 

voor het opleiden en tewerkstellen van asielzoekers en 

vluchtelingen (SDG 10). (www.vbo.be/publicaties)

•  Met ons YTIA-project (Young Talent in Action) slaan 

we bruggen tussen jongeren (17-27 jaar) en het 

bedrijfsleven en geven we die jongeren een stem 

in het debat over de werking van de arbeidsmarkt 

(SDG 4). (www.youngtalentinaction.be)

•  De ‘Belgian Business Champions’-leerstoel, 

georganiseerd in samenwerking met twee universiteiten, 

wil bedrijven die op een efficiënte manier de 

strategische en maatschappelijke uitdagingen aangaan, 

onder de aandacht brengen door hun internationale 

succesverhalen meer zichtbaarheid te geven (SDG 9).

•  Wat de strijd tegen corruptie betreft, stelde het VBO 

samen met het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen 

op (Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling) en het ICC (Internationale Kamer 

van Koophandel) een anticorruptiehandboek voor 

Belgische ondernemingen in het buitenland. Daarin 

vinden ondernemers praktische en concrete tools 

en voorbeelden om corruptie tegen te gaan en 

hun eigen gedragscode op te stellen (SDG 16).

• …

Ook onze sectorfederaties zijn heel actief op het vlak 

van duurzame ontwikkeling. Talrijke federaties gaan daar 

dieper op in in hun activiteitenrapporten en sommige 

stellen gedetailleerde duurzaamheidsrapporten op. 

Voorbeelden zijn essenscia (Belgische Federatie van de 

Chemische Industrie en Life Sciences), DETIC (Belgisch-

Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers 

van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, 

lijmen en mastieken, biociden en aerosolen), 

FEVIA (Federatie Voedingsindustrie), GO4CIRCLE 

(Bedrijfsfederatie van de circulaire economie) en 

AWDC (Antwerp World Diamond Centre). 

SOLVAY
Innovatie ten dienste van de mensheid

  Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, CEO

  Solvay is een Belgische groep die 150 jaar geleden  

werd opgericht en uitgroeide tot wereldleider in de  

chemische sector

“Solvay ziet de SDG’s als de nieuwe wereldwijde agenda inzake 

duurzame ontwikkeling van de planeet. Solvay ontwikkelde een 

referentiekader voor duurzame ontwikkeling, de ‘Solvay Way’, om 

te beantwoorden aan de verwachtingen van de zes stakeholders-

groepen (klanten, werknemers, planeet, lokale gemeenschappen, 

investeerders en leveranciers) en hen aan te zetten tot verant-

woord en duurzaam gedrag.

De SDG’s zijn dus een 

belangrijk element 

waarmee we rekening 

houden in de materialiteits-

analyse (lees ook het artikel 

‘SDG-beleid. Waar 

beginnen?’ p. 22) van Solvay 

en in de engagementen die 

de groep aangaat ten 

aanzien van zijn stakeholders. 

Solvay baseert zijn duurzaam-

heidsprioriteiten op een materialiteitsanalyse. 

Die aanpak identificeert de grote ecologische en sociale 

uitdagingen die de prestaties van de groep of de beslissingen van 

de stakeholders aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden.

Als lid bij het Global Compact van de Verenigde Naties past de 

groep nu al de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties toe in zijn dagelijkse activiteiten. Onze strategie 

(innoverende en duurzame oplossingen ontwikkelen), onze 

maatschappelijke engagementen en die van onze werknemers 

hebben ertoe geleid om onze focus te leggen op zeven van de 

17 SDG’s.

Met de iconische Solar Impulse 

zochten we naar duurzame 

en verantwoorde oplossingen 

voor de problemen van 

onze planeet. Die geest 

doordringt het hele 

bedrijf. Het project 

weerspiegelt ook hoe we 

via wetenschappelijke 

innovatie willen bijdragen 

aan een duurzame koers 

voor de planeet."

De SDG’s zijn de 
nieuwe wereldwijde 
agenda inzake 
duurzame 
ontwikkeling
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