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Waarom deze whitepaper?
Hoewel steeds meer bedrijven de Sustainable Development Goals gebruiken om te
laten zien wat voor impact ze op mens en milieu hebben, vinden veel MKB bedrijven
het nog lastig om op een concrete manier goed met deze duurzame ontwikkelingsdoelen te werken. Terwijl juist het MKB cruciaal is voor het
behalen van deze doelstellingen én het werken aan de
Sustainable Development Goals deze bedrijven veel
kan opleveren.
Het MKB speelt een grote rol in het Nederlandse
bedrijfsleven, maar ook in onze maatschappij. In
Nederland valt 99 % van de bedrijven namelijk onder het MKB. Het MKB is bovendien verantwoordelijk voor meer dan 60 % van de toegevoegde waarde
en voor maar liefst 70 % van de werkgelegenheid.1
Maar naast deze economische bijdrage is het MKB op tal
van andere vlakken van grote waarde voor de maatschappij.
Juist MKB bedrijven staan midden in de samenleving: ze steunen lokale maatschappelijke doelen en de bedrijven willen dat het goed gaat met hun directe omgeving
— de ondernemers en werknemers leiden daar immers hun eigen leven.2 Het zijn
daarom de MKB bedrijven die al op tal van terreinen van betekenis zijn, en vooral
deze bedrijven die nodig zijn om de Sustainable Development Goals in 2030 — de
deadline van de Verenigde Naties — te behalen.
Deze whitepaper is bedoeld als leidraad voor MKB’ers die willen weten waarom
deze duurzame doelstellingen voor hun onderneming van meerwaarde zijn, wat
zij kunnen doen aan de Sustainable Development Goals en hoe ze hier handen en
voeten aan kunnen geven.
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Over de Sustainable Development Goals
De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 zijn vastgesteld door alle 193 landen van de Verenigde Naties.
Ze zijn dus breed omarmd! De doelstellingen dienen als ontwikkelingsagenda die
in 2030 behaald moet zijn.
De SDG’s gaan over wereldwijde problemen, waarvoor actie op alle mogelijke
niveaus nodig is. Of het nou gaat over het uitbannen van armoede, gelijke kansen
en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, of over klimaatadaptatie en de
bescherming van biodiversiteit: er is een immense noodzaak om succesvolle en
innovatieve samenwerkingen rondom de SDG’s voor elkaar te krijgen.3

De SDG’s hebben vier belangrijke kenmerken:
1.	
De SDG’s zijn gericht op samenwerking: om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen zijn de SDG’s gericht op samenwerking tussen overheden,
bedrijfsleven, investeerders en andere organisaties.
2.

De SDG’s staan met elkaar in verband: doelstellingen die zo groot zijn als de
SDG’s staan zelden los van elkaar. SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’ hangt
sterk samen met SDG 16 ‘vrede, justitie en sterke publieke diensten’, en SDG 4
‘kwaliteitsonderwijs’ draagt sterk bij aan SDG 1 ‘geen armoede’ en zo verder.

3.	
De SDG’s zijn gerichte op positieve maatschappelijke impact: de SDG’s zijn
niet ontworpen om maatschappelijke misstanden aan te kaarten, maar juist
om op een positieve manier bij te dragen aan maatschappelijke doelen.
4.	
De SDG’s zijn onderverdeeld in heldere subdoelen en indicatoren: de SDG’s
zijn uitgewerkt in 169 subdoelen4, zodat heel concreet wordt waar stappen
nodig zijn en hoe de voortgang gemeten kan worden. Zo is SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’ uitgewerkt in subdoelen op onder andere
voedselverspilling, recycling, voorlichting en lokale productie en consumptie.
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Waarom werken aan de
Sustainable Development Goals?
Dat het MKB een belangrijke rol speelt in het behalen van de Sustainable Development Goals is inmiddels duidelijk. Maar wat zijn nou redenen voor jou, als MKB’er,
om je te verbinden aan de SDG’s?
1.	
Houvast op maatschappelijke impact: de SDG’s helpen je om thematische
speerpunten te selecteren en daarop te focussen in je strategie en beleid.
2.	
Communicatie versterken: omdat de SDG’s een gemeenschappelijke taal
en doelen bieden, zijn ze begrijpelijk voor iedereen. Je klanten, medewerkers,
overheidsinstanties, partners en andere stakeholders kunnen zich daarom
makkelijker herkennen in jouw activiteiten op de SDG’s en zich daaraan
verbinden.
3.

Tevreden klanten: Nederlandse burgers verwachten steeds meer van bedrijven dat zij bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.5
Dat zijn jouw klanten. En die belonen organisaties die laten zien hoe zij
werken aan een positieve impact.

4.	
Gemotiveerde medewerkers: en binnen die Nederlandse burgers vallen ook
jouw medewerkers. Als jouw personeel ziet hoe hun werk onderdeel is van
een positieve missie, zijn ze gemotiveerder en gelukkiger. We weten al lang
dat werknemers zich willen herkennen in de kernwaarden van hun werkgever; juist deze kernwaarden zijn de laatste jaren verschoven.6
5.

Aansluiten bij eisen van financiers: In 2016 hebben 18 grote Nederlandse
financiële instellingen en drie impactinvesteringsnetwerken de ‘Sustainable
Development Goals Investeringsagenda’ (SDGI) ondertekend: investeerders
en subsidieverstrekkers stellen steeds meer maatschappelijke en duurzame
eisen aan hun financiering. Door te werken aan de SDG’s, vergroot je de
kans op financiering.7

6.

Werken aan een betere wereld: en natuurlijk, omdat je met je bedrijf wilt
werken aan een betere en mooiere wereld!
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Verbinden en prioriteren
In drie heldere stappen laten wij je zien hoe jij kunt werken met de Sustainable
Development Goals.
De eerste stap: de SDG’s bepalen die voor jouw bedrijf het meest relevant zijn. Hier
geven we je drie tips om een compleet beeld te krijgen van de SDG’s waar jij al aan
werkt of waar je het beste aan kunt gaan werken.
1.	
Zorg dat je de SDG’s goed begrijpt. De Sustainable Development Goals zijn
erg algemeen, dus het helpt om een concreet beeld te krijgen van waar we
het over hebben. Wij raden aan om gebruik te maken van de Transformation
Maps van het World Economic Forum (WEF). Klinkt dat ver weg? Je zult zien
dat het het WEF zeer goed gelukt is om de SDG’s concreet te maken.

De Transformation Map van SDG 7: Schone en betaalbare energie. De SDG is opgedeeld
in thema’s en subthema’s, die verder te concretiseren zijn door ze aan te klikken.
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2.

Doe een SDG Quickscan. Nu je de SDG’s beter begrijpt, kun je in een simpele
matrix een overzicht maken van de relatie tussen jouw bedrijfsactiviteiten en
de SDG’s. Hierbij kijk je naar het positieve verschil dat je bedrijf maakt, maar
ook naar het negatieve. En je geeft aan hoeveel invloed de huidige activiteiten
van jouw bedrijf hebben op de verschillende SDG’s. Is die invloed indirect of
direct? Kortom: waar kun jij de meeste invloed hebben op een positieve impact?

Voorbeeld van een ingevulde SDG Quickscan.
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3.

Bepaal je prioriteiten. Zodra je een eerste beeld hebt van de relatie tussen
jouw bedrijf en de SDG’s, kun je gaan prioriteren. Dat kun je zelf doen op basis
van je huidige bedrijfsstrategie, maar het werkt nog beter om je stakeholders
hierbij te betrekken. Wij doen daarom de aanbeveling om met je belangrijkste
stakeholders een materialiteitsmatrix in te vullen. Je ziet dan in één oogopslag welke duurzame ontwikkelingsdoelen jouw primaire stakeholders het
belangrijkste vinden.

Jumbo heeft in 2019 deze materialiteitsmatrix opgesteld.
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Impact meten en analyseren
Nu je hebt vastgesteld hoe jouw bedrijf werkt aan de verschillende SDG’s, kun je
starten met de tweede stap: je impact meten. Hieronder ontdek je hoe je je impactmeting kunt opzetten voor jouw bedrijf.
Waarom je impact meten?
•

	
Weten wat werkt. Om je tijd en investeringen zo goed en succesvol mogelijk te richten, is het belangrijk dat je weet wat het grootste effect heeft.
Impact meten is daarom een cruciaal onderdeel van je bedrijfsvoering!

•

	
License to operate aantonen. Je impactmetingen leveren bewijslast op
waarmee je het bestaansrecht van je bedrijf verstevigt. Die bewijslast hoeft
niet direct aan te tonen dat alles wat je doet perfect is, want het laat
bovenal zien dat je je best doet om je positieve bijdragen uit te bouwen
en je negatieve te beperken.

•

	
IJzersterke communicatie. Je successen wil je delen, zodat je collega’s trots
zijn op hun werk en op elkaar, en omdat je andere stakeholders blijven vertrouwen in jouw bedrijf en voor jou blijven kiezen. Een goed én onderbouwd
verhaal is daarbij onmisbaar.

Indicatoren selecteren
Het percentage door jouw bedrijf gerecyclede grondstoffen? Of het aantal verkochte
producten in de supermarkt met een 35% sticker om voedselverspilling tegen te
gaan? Zo een paar indicatoren voor SDG 12: duurzame consumptie en productie. En
wat dacht je van het opleiden en laten doorstromen van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt? Of toezien op de gezondheid, het welzijn en betere arbeidsomstandigheden van werknemers in fabrieken in jouw productieketen? Daarmee
sluit je bijvoorbeeld aan bij SDG 3: gezondheid en welzijn, en SDG 8: fatsoenlijke
banen en economische groei.
Als je werkt aan de Sustainable Development Goals, wil je ook bewijslast verzamelen
dat je je strategische doelen behaalt. Die bewijslast — de indicatoren — kun je
vervolgens periodiek verzamelen om je voortgang in de gaten te houden.
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Gelukkig heeft elke SDG meerdere targets en indicatoren om de voortgang op de
duurzame doelen te bewaken. Maar… Een punt van kritiek is van het begin af aan
geweest dat ze hoog over en abstract zijn. Daarom zijn er op dit moment initiatieven gaande om de targets en indicatoren te concretiseren en te vertalen naar de
wereld van het bedrijfsleven. Wij raden je aan om gebruik te maken van het document Business Reporting on the SDG’s: An Analysis of the Goals and Targets, dat is
opgesteld door het Global Report Initiative en de VN. Dan lukt het
je ongetwijfeld om je eerste indicatoren in een oogopslag te
selecteren. Tal van ondernemers zijn je voorgegaan, dus
jij kunt het ook!8
Tijd- en kostenefficiënte SDG monitoring
Zodra je weet welke indicatoren passen bij jouw
Sustainable Development Goals, kun je informatie
gaan verzamelen om je ‘baseline’ te bepalen. Dan
weet je hoe je er op dit moment voor staat op de door
jou geselecteerde SDG’s — dat wordt je maatstaf.
Omdat je op een tijd- en kostenefficiënte manier je impact op de
SDG’s wilt monitoren, is het belangrijk om eerst in kaart te brengen welke
informatie je al in huis hebt en welke informatie nog ontbreekt.
Vervolgens kun je op slimme en eenvoudige manieren de ontbrekende informatie
gaan verzamelen:
•

	
Gebruik online tools. Er zijn allerlei online tools die het je gemakkelijk
maken om data te verzamelen en analyseren. Van online surveytools tot
CO2- en biodiversiteitsmonitors.

•

Benut IMM software. Je impact meten en managen (IMM) kan op een
gestructureerde en tijdbesparende manier door IMM software te gebruiken.
Zo wordt IMM een logisch onderdeel van je bedrijfsvoering en kun je alles
uit je verzamelde data halen.

8

Zie bijvoorbeeld VNO-NCW, “Bedrijven maken het verschil” (september 2018).
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•

	
Kies voor robuuste meetmethodes. Dat klinkt wat ernstig, maar het
scheelt je veel tijd. Zorg dat je meetmethodes goed vergelijkbaar zijn en
eenvoudig te herhalen zijn. Dan kun je gemakkelijk periodiek informatie
verzamelen die je vertelt hoe je ervoor staat met de periode ervoor.

•

Raadpleeg experts. Kom je er even niet uit, of wil je toetsen of je op de
juiste weg zit? Schroom dan niet om experts te raadplegen. Zij kunnen je
helpen om de kwaliteit van je metingen te verbeteren.

Bedenk dat het niet erg is dat je niet alles in één keer kunt doen. Tony’s Chocolonely
geeft altijd in haar jaarFAIRslag aan waar ze nog niet genoeg over weten en verbindt daar vervolgens doelstellingen aan. Dat doorkijkje naar de toekomst geeft
vertrouwen!
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Communiceren en verbeteren
Steeds meer bedrijven communiceren en rapporteren over hun bijdragen aan de
Sustainable Development Goals.9 En dat kun jij ook gaan doen, nu je bij de derde
stap bent aanbeland!
Vijf principes van impactcommunicatie
Of je nou aan de slag wil met infographics, video’s of impactjaarverslagen, je kunt
met deze tips zorgen dat je het maximale uit je communicatie haalt en tegelijkertijd voldoet aan de verwachtingen van je stakeholders.
1.	
Laat zien wat er verandert. Kale cijfers zullen weinig mensen iets zeggen.
Zorg er dus voor dat je begrijpelijk uitlegt wat er in positieve en negatieve
zin is veranderd ten opzichte van je baseline.
2.	
Schets een waarheidsgetrouw en eerlijk beeld. Je positieve impact op één
SDG benadrukken, terwijl je je negatieve impact op een andere SDG onbesproken laat: dat fenomeen staat ook wel bekend als ‘rainbow-washing’,
naar de opvallende kleuren van de SDG’s. Laat het hele plaatje zien voor
zover je dat kunt. Ook hiervoor geldt dat het niet erg is dat je over sommige
onderwerpen te weinig weet; zolang je dat maar durft aan te geven.
3.	
Niet overclaimen. Is de positieve impact toe te schrijven aan jouw bedrijfsactiviteiten? Zo ja, heel mooi! Denk je dat er andere organisaties zijn die ook een
rol hebben gespeeld in de veranderingen, stel je dan iets meer bescheiden op.
4.	
Wees transparant. Deze tip is vooral belangrijk als je je impact op de SDG’s in je
jaarverslag wil verwerken. Om te zorgen dat je stakeholders kunnen vertrouwen
op je jaarverslag, is het belangrijk om te laten zien waar je analyse op berust.
5.	
Wat ga je verbeteren? Als je aangeeft welke doelstellingen je nastreeft om
je positieve impact te verbeteren en je negatieve impact in te perken, neem
je je stakeholders mee in een toekomst waar ze in kunnen geloven.
Wil je tenslotte zorgen dat je sociale en duurzame jaarverslagen helemaal in orde
zijn, dan raden wij je aan om je te verdiepen in de toonaangevende standaarden van
het Global Reporting Initiative.
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PwC, “Toepassing van SDG’s door Nederlandse Organisaties” (2019).
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Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

“Wilt u met uw organisatie bijdragen aan de Sustainable
Development Goals? Wij helpen u graag uw strategie te
ontwikkelen en te implementeren.”

06 8143 0095
rients@alexanderimpact.nl

Rients Verschoor
Impactwetenschapper

