
Duurzaamheid binnen de

bedrijfsvoering.

Lastig? Nee hoor, niet met dit handige

hulpmiddel!



Sustainable Development Goals

Veel bedrijven vinden het lastig om uit te vinden hoe zij duurzaamheid in de bedrijfsvoering kunnen integreren.

Vaak wordt er gedacht dat dit alleen voor de grote internationals is en niet voor een ZZP'er of een MKB onderneming. 

 

Maar iedereen kan het! Hoe? Dat lees jij verder in dit document.

 

De Sustainable Development Goals zijn 17 doelen die vastgesteld zijn door de Verenigde Naties. Alle doelen hebben

betrekking op de klimaatverandering waar de wereld in zit en hoe mensen en bedrijven hun steentje bij kunnen

dragen om het tegen te gaan. 

 

Het is niet zo dat elk bedrijf of particulier met alle doelen iets kan doen, misschien voor sommige wel, maar dit geldt

zeker niet voor iedereen. De SDG's zijn wel een praktisch hulpmiddel om naast de bedrijfsvoering te leggen en zo die

doelen eruit te halen die het dichtst bij de persoon of onderneming liggen.

 

In dit document zijn van elk doel een aantal tips beschreven hoe dit te integreren is binnen de bedrijfsvoering. Wil jij

hier meer over weten of ben jij nieuwsgierig hoe duurzaam jouw bedrijf al is? Doe dan de test op

www.wassinkbusinessconsultancy.com of neem vrijblijvend contact op via

gelske@wassinkbusinessconsultancy.com



Dit doel gaat over het beëindigen van honger en het promoten

van duurzame landbouw. Jij kunt de volgende stappen nemen om

bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Zorg voor gezonde voeding in de kantine.

2: Verhoog de prijs op vleesproducten en verlaag de prijs voor

groenten.

3: Ondersteun onderzoek naar duurzame technieken voor

landbouw, bijvoorbeeld via de WUR.

Dit doel gaat over het beëindigen van armoede, maar het gaat ook over sociale

zekerheid en economische middelen. Als bedrijf kun jij de volgende stappen

nemen om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Bied producten aan die gericht zijn op mensen met een laag inkomen.

2: Steun goede doelen die armoede bestrijden, zoals Kinderfonds Mama's of

Stichting Armoedefonds.



Doel 3 gaat over gezondheid en welzijn voor

iedereen van jong tot oud. Als bedrijf kun jij de

volgende stappen nemen om bij te dragen aan

het behalen van dit doel:

  

1: Bied gratis gezondheidschecks aan bij

werknemers, bijvoorbeeld via de verzekering.

2: Bied gratis fitnesslessen aan voor

werknemers, veel sportclubs hebben speciale

contracten hiervoor.

3: Ondersteun immigranten bij bezoeken aan

de gezondheidszorg d.m.v. een tolk.

Dit doel gaat over zowel primair, secundair als tertiair onderwijs in de hele wereld. Jij

kunt de volgende stappen nemen om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Zorg voor gelijke toegang voor zowel mannen als vrouwen aan opleidingen.

2: Geef extra hulp aan mensen die moeite hebben met taal of rekenen.

3: Bied een breed scala van opleidingen/cursussen voor alle medewerkers, niet alleen

voor de hoogopgeleide.



Doel 5 gaat over gelijke rechten voor zowel mannen als vrouwen. Binnen jouw bedrijf kun

jij de volgende stappen nemen om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

    

1: Kijk bij het aannemen van een nieuwe medewerker niet naar de sekse van de persoon

maar naar de kwaliteiten.

2: Bij het schrijven van een boek, voorkom stereotype karakters maar schrijf eens over een

vrouwelijke hoofdpersoon in een hoge functie.

3: Maak het laagdrempelig voor medewerkers om ongewenst gedrag te melden door middel

van trainingen en bewustwording.

Doel 6 beschrijft stappen over de kwaliteit van schoon drinkwater en goed sanitair voor

iedereen. Jij kunt de volgende stappen nemen om bij te dragen aan het behalen van dit

doel:

 

1: Zorg voor voldoende toiletten binnen jouw bedrijf.

2: Ondersteun plaatselijke gemeenschappen bij de verbetering van het waterbeheer, zoals

bijvoorbeeld Stichting Ondersteuning Zaanstreek Waterland.

3: Sla regenwater op en gebruik dit voor het sproeien van de tuin, in plaats van

kraanwater.



Dit doel gaat over de toegankelijkheid voor iedereen tot betaalbare,

betrouwbare en duurzame energie. Binnen jouw bedrijf kun jij de

volgende stappen nemen om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Ondersteun goede doelen die duurzame energiediensten aanbieden aan

ontwikkelingslanden, zoals Unica.

2: Maak gebruik van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen

of wind-energie.

3: Verminder transport of stap over op het verminderen van CO2 bij het

transport.

Doel 8 gaat over het terugdringen van de werkeloosheid en het tegengaan van moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen

arbeid. Jij kunt de volgende stappen binnen jouw onderneming zetten om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Kijk bij de productie van materialen naar de herkomst hiervan. Wordt hier bijvoorbeeld gebruik gemaakt van kinderarbeid? Ga

dan het gesprek aan of kijk naar alternatieven.

2: Creëer functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

3: Waardeer op basis van de kwaliteit en niet op basis van sekse.



Doel 10 gaat over de vermindering van inkomensongelijkheid. Maar ook over migratie en

discriminatie. Jij kunt de volgende stappen nemen om bij te dragen aan het behalen van dit

doel:

 

1: Bepaal het loon op basis van de kwaliteit van de dienst en niet op basis van sekse,

handicap of ras.

2: Ondersteun projecten die gericht zijn op migratie en het tegen gaan van discriminatie,

zoals Critical Mass.

3: Maak de onderwerpen bespreekbaar door lezingen of workshops te organiseren gericht op

ongelijkheid.

Doel 9 verwoordt de verbetering van de infrastructuur en het behalen van technische vooruitgang.

Als bedrijf kun jij de volgende stappen nemen om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Ondersteun projecten waarbij infrastructuur mogelijk wordt gemaakt in minder ontwikkelde

landen, bijvoorbeeld Oxfamnovib.

2: Kijk naar mogelijkheden voor een herbruikbare verpakking, zodat door middel van afstemming

transport kan worden gebundeld, afval verminderd, planning verbeterd en er kosten worden

bespaard.

3: Kijk naar mogelijkheden voor circulair ondernemen.



Dit doel gaat over het veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden

en menselijke nederzettingen. Binnen jouw bedrijf kun jij de volgende

stappen nemen om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Stimuleer het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer in de stad en

laat de auto staan.

2: Ondersteun projecten om duurzaamheid te integreren in steden.

3: Start een proeftuin.

4: Hang nestkasten op en insectenhotels.

Doel 12 gaat over duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Jij kunt de volgende stappen

nemen om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Neem meer duurzame praktijken aan en integreer duurzaamheid in de rapporteringscyclus.

2: Beperk de afvalproductie via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

3: Koop alleen datgene wat je ook gaat gebruiken en bewaar de restjes om er later een nieuwe maaltijd van te maken

in plaats van het weg te gooien.



Doel 13 gaat over de klimaatveranderingen en wat de gevolgen hiervan zijn. Binnen jouw

onderneming kun jij de volgende stappen nemen om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Ondersteun projecten die klimaatverandering tegen gaan, zoals het aanplanten van bossen.

2: Probeer de CO2 uitstoot te verminderen door over te stappen van benzineauto’s naar

elektrische auto’s.

3: Zet live vergaderingen om in online vergaderingen en verminder zo het reizen.

Dit doel gaat over het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën

en de maritieme hulpbronnen. Jij kunt volgende stappen nemen om bij te

dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Voorkom overbevissing .

2: Maak jou omgeving bewust van de gevaren van vervuiling, zoals plastic in de

oceanen.

3: Steun projecten die die vervuiling tegengaan zoals het Ocean Clean up

project.



Doel 15 gaat over de bescherming, herstel en bevordering van het duurzaam gebruik van

ecosystemen, het duurzaam beheren van bossen en het bestrijden van woestijnvorming.

Jij kunt met jouw onderneming de volgende stappen nemen om bij te dragen aan het

behalen van dit doel:

 

1: Steun lokale partijen om het beheer van bossen en natuurgebieden te verduurzamen.

2: Ondersteun acties voor natuurbehoud zoals het inzaaien van graslanden met kruiden

en bloemenmengsels.

Dit doel gaat over het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het

oog op duurzame ontwikkeling. Het gaat ook over het verminderen van geweld en

corruptie in de wereld en het verbeteren van rechtssystemen. Jij kunt de volgende

stappen nemen om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Maak het laagdrempelig om melding te maken van misbruik, geweld of corruptie door

middel van bijeenkomsten en workshops.

2: Ondersteun projecten om wapenhandel tegen te gaan.

 



Dit laatste doel gaat over het behalen van alle doelen en de gezamenlijkheid om dit te doen. Als bedrijf  kun jij de

volgende stappen nemen om bij te dragen aan het behalen van dit doel:

 

1: Ga partnerschappen aan met buitenlandse bedrijven en dan niet alleen met de grote internationale bedrijven,

maar juist ook met lokale ondernemingen.

2: Ondersteun lokale ondernemingen in ontwikkelingslanden.

3: Creëer een platform om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.



Tijdens mijn studie Bedrijfskunde heb ik de minor Circulaire economie gevolgd en dit onderwerp

heeft een nieuwe interesse bij mij opgewekt. Ik heb een enorme passie gekregen voor het duurzaam

ondernemen en ik wil dit graag overbrengen op anderen. Wil jij weten hoe duurzaam jij al bezig

bent? Doe dan de test op mijn website www.wassinkbusinessconsultancy.com

 

Vaak zijn we al duurzamer bezig dan waar we bewust van zijn.

 

Gelske Wassink

gelske@wassinkbusinessconsultancy.com

06-27379639


