
De domeinen en SDG’s waarop uw 

bedrijf kan ingrijpen, zijn zo ruim dat 

velen het overzicht verliezen. Om een 

goede start te maken, alvast enkele 

aanbevelingen: 

-  maak u als CEO duurzame ontwikkeling 
eigen! U speelt een sleutelrol als het erop 
aankomt de SDG’s te integreren in uw 
strategie. Neem die rol ter harte als leider;

-  begin op de schaal van uw onderneming: 
iedere actie, hoe klein ook, kan bijdragen! 
Zelfs als u niet meteen een hele strategie 
uitdoktert. Begin klein… Kleine stroompjes 
vormen vaak grote rivieren. En uw eerste 
acties zetten u al snel op weg richting 
andere sporen;

-  doe inspiratie op en netwerk!  
Om oplossingen te vinden, moet u 
ervaringen en kennis uitwisselen met 
andere spelers. Ondernemingen uit 
eenzelfde sector staan vaak voor dezelfde 
uitdagingen. Netwerken van ondernemin-
gen of sectorfederaties zijn een uitste-
kend uitgangspunt;

-  werk samen! Met andere ondernemingen, 
overheden, ngo’s… ‘Green deals’ zijn 
publiek-private partnerschappen met als 
doel om projecten ‘op te kweken’ dankzij 
een nauwe samenwerking tussen overheid 
en privé;

-  laat u desnoods begeleiden: een 
gespecialiseerde consultant kan u helpen 
met het uitwerken van een gestructu-
reerde methode om de ‘duurzaam-
heidspijlers’ van uw proces vorm te geven.

BEDRIJVEN, 
OVERHEID, 
MIDDENVELD EN 
BURGERS
In een wereld in continue verande-
ring moeten de Belgische onder-
nemingen voortrekkers zijn op het 
vlak van duurzame ontwikkeling. 
De maatschappij verwacht van 
hen dat ze alle hefbomen binnen 
hun bereik activeren, en hun eigen 
verantwoordelijkheden opnemen. 
Ze zijn deel van de oplossing, maar 
de transitie zal niet uitsluitend door de 
bedrijven worden gedragen. De overheid 
en het middenveld spelen een minstens 
even ingrijpende en belangrijke rol.

Het welslagen van de Agenda 2030 
(het officiële rapport met de 17 SDG’s, 
opvolging en evaluatie, zie ook 'Wat 
betekent ...' op p. 4) voor duurzame 
ontwikkeling in de landen die zich 
engageerden, hangt nauw samen met 
het vermogen van de ondernemingen 
om zich op een verantwoordelijke en 
duurzame manier te ontwikkelen 
en te voorzien in behoorlijke 
levens- en werkomstandighe-
den. Om dat waar te maken, 
zijn ze aangewezen op actief 
samenwerken met de verschil-
lende stakeholders: burgers, 
consumenten, regeringen, 
ngo’s… Om de globale uitdagingen die 
voor de deur staan, het hoofd te kunnen 
bieden, is het fundamenteel dat alle 
actoren samenwerken en hun onderlinge 
complementariteit optimaal benutten.

BESLUIT & AANBEVELINGEN

Lijken de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties een ver-van-uw-bedshow? Dan hebt u 
het mis. Wie de tijd neemt om de opportuniteiten te analyseren, zal er als bedrijf alleen maar sterker uitkomen. 
De artikels in deze REFLECT maken u wegwijs in de kansen die de SDG’s bieden en de tools die u daarvoor kunt 
gebruiken. Hieronder alvast enkele tips om door de bomen het bos te zien. 

SDG’s: dichtbijuwbedshow!
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In een wereld 
in continue 
verandering moeten 
de Belgische 
ondernemingen 
voortrekkers zijn 
inzake duurzame 
ontwikkeling


