
… DUURZAME ONTWIKKELING
De term ‘duurzame ontwikkeling’ dook op in 1987 in verband met 

het Brundtland-rapport (gepubliceerd door de Wereldcommissie 

voor Milieu en Ontwikkeling van de VN). Het is de visie waarnaar 

de samenleving zou moeten streven om een evenwicht te bereiken 

tussen de economische, sociale en ecologische pijlers. Duurzame 

ontwikkeling is een constant proces om te beantwoorden aan 

de bestaande noden zonder de volgende generaties hun kans 

te ontnemen om in hun eigen behoeften te voorzien. 

…  AGENDA 2030 / DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN
De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling is een actieplan 

gebaseerd op de 5 P’s (People, Planet, Peace, Prosperity en 

Partnership). Alle lidstaten van de Verenigde Naties kwamen 

in september 2015 overeen om de Agenda te implementeren. 

Het programma wil tegen 2030 “de wereld transformeren” 

door honger, armoede en ziekte te bestrijden. Het bouwt voort 

op de Millenniumdoelstellingen voor het zuiden en stelt 17 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor (zie kaderstuk), die 

verder onderverdeeld zijn in 169 concrete subdoelstellingen.

…  MAATSCHAPPELIJKE (SOCIALE) VERANTWOOR-
DELIJKHEID VAN DE ONDERNEMING (MVO)
De eis naar maatschappelijke (sociale) verantwoordelijkheid 

(MVO) van in het bedrijfsleven kwam er initieel op vraag van 

de burgers (via ecologische, humanitaire of solidariteitsvereni-

gingen). Zij vroegen de ondernemingen meer rekening te 

houden met de ecologische en sociale impact van hun activitei-

ten. Het concept ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ 

verscheen rond 1960 in de literatuur maar heeft tot op vandaag 

geen algemeen aanvaarde definitie. Om maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen moet de onderneming rapporte-

ren over haar activiteiten (rapportering, audits …) en daar ook 

de gevolgen van aanvaarden (schadeloosstelling, preventie). 

Volgens de Europese Commissie (2011), is MVO “de verant-

woordelijkheid van bedrijven voor het effect dat zij op de 

samenleving hebben.” Het is in elk geval een vrijwillig proces 

dat bedrijven volop aan het ontwikkelen zijn. 

… STAKEHOLDERS
De stakeholders van een onderneming zijn alle personen 

die deel uitmaken van haar economisch leven (werknemers, 

klanten, leveranciers, aandeelhouders), alle partijen die de 

onderneming in het oog houden (vakbonden, ngo’s), en tot 

slot alle mensen die de onderneming rechtstreeks of 

onrechtstreeks beïnvloedt (burgers, lokale autoriteiten). 

… MVO-MATERIALITEITSMATRIX
De materialiteitsmatrix is een concept uit de financiële wereld. 

Het is een tool die een hiërarchie aanbrengt in de MVO-uitda-

gingen en waarmee bedrijven kunnen communiceren over hun 

belangrijkste economische, sociale en ecologische uitdagingen. 

Elke uitdaging wordt vanuit 2 oogpunten bekeken: vanuit het 

interne standpunt van de onderneming (het business-oogpunt) 

en vanuit het externe standpunt (de stakeholders). Op het 

einde worden enkel de uitdagingen weerhouden die zowel voor 

de onderneming als voor de stakeholders prioritair zijn. 

… REPORTING
Het gaat hier over eerlijk en transparant rapporteren en communiceren 

over de uitdagingen en impact op de buitenwereld. Reporting is 

een essentiële stap die op verschillende manieren kan gebeuren. 

Er bestaan verschillende referentiekaders voor (GRI, ISO ...). 

… SHARED VALUE (GEDEELDE WAARDE) 
‘Shared value’ is de win-winstrategie bij uitstek om gedeelde 

waarde te creëren voor ondernemingen en tegelijk voor de 

samenleving, met als doel een positieve bijdrage te leveren 

en de negatieve impact te verminderen. Gedeelde waarde 

stimuleert het concurrentievermogen van de ondernemingen 

en verbetert tegelijkertijd de economische en sociale 

omstandigheden in hun omgeving. 

Wat 
betekent…
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… ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 
De ecologische voetafdruk is een schatting van de biologisch 

productieve oppervlakte van land en water die nodig is om voor 

alle goederen en diensten die worden geproduceerd en 

verbruikt. De ecologische voetafdruk wordt vaak uitgedrukt in 

hectares (ha) per persoon per jaar, en wordt vandaag geschat 

op gemiddeld 2,5 ha per inwoner, wat meer is dan de planeet 

aankan voor een bevolking van 7,5 miljard. Er zijn grote 

verschillen tussen de regio’s. Zo bedraagt de ecologische 

voetafdruk van Noord-Amerika 9,6 ha, die van Frankrijk 5,3 ha 

en die van Afrika 1,3 ha.

1.  Beëindig armoede overal en in al haar 

vormen. 

2.  Beëindig honger, bereik voedselzeker-

heid en verbeterde voeding en bevorder 

duurzame landbouw.

3.  Verzeker een goede gezondheid en 

promoot welvaart voor alle leeftijden. 

4.  Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol 

onderwijs en bevorder levenslang leren 

voor iedereen.

5.  Bereik gendergelijkheid en empower-

ment voor alle vrouwen en meisjes. 

6.  Verzeker toegang tot en duurzaam 

beheer van water en sanitatie voor 

iedereen.

7.  Verzeker toegang tot betaalbare, 

betrouwbare, duurzame en moderne 

energie voor iedereen.

8.   Bevorder aanhoudende, inclusieve en 

duurzame economische groei, volledige 

en productieve tewerkstelling een 

waardig werk voor iedereen. 

9.    Bouw veerkrachtige infrastructuur, 

bevorder inclusieve en duurzame 

industrialisering en stimuleer innovatie.

10.  Dring ongelijkheid in en tussen  

landen terug.

11.   Maak steden en menselijke nederzettin-

gen inclusief, veilig, veerkrachtig en 

duurzaam.

12.  Verzeker duurzame consumptie- en 

productiepatronen.

13.  Neem dringend actie om de klimaatver-

andering en haar impact te bestrijden.

14.  Behoud en maak duurzaam gebruik van 

de oceanen, de zeeën en de maritieme 

hulpbronnen. 

15.   Bescherm, herstel en bevorder het 

duurzaam gebruik van ecosystemen, 

beheer bossen duurzaam, bestrijd 

woestijnvorming en landdegradatie en 

draai het terug en roep het verlies aan 

biodiversiteit een halt toe.

16.  Bevorder vreedzame en inclusieve 

samenlevingen met het oog op 

duurzame ontwikkeling, verzeker 

toegang tot justitie voor iedereen en 

creëer op alle niveaus doeltreffende, 

verantwoordelijke en open instellingen.

17.  Versterk de implementatiemiddelen en 

revitaliseer het wereldwijd partnerschap 

voor duurzame ontwikkeling.

… 17 hoofddoelstellingen
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