17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
PEACE

VREDE

PEOPLE

MENSEN

PROSPERITY

WELVAART

PLANET

PLANEET

PARTNERSHIP PARTNERSCHAP
VREDE
Doelstelling

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 toegankelijke instellingen.

We zijn vastberaden om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappijen op te bouwen, die vrij zijn van angst en geweld. Geen
duurzame ontwikkeling zijn zonder vrede en geen vrede zonder duurzame ontwikkeling.
We zijn vastberaden om een einde te maken aan armoede en honger, in al hun vormen en dimensies, en te verzekeren dat alle mensen hun
potentieel ten volle kunnen ontwikkelen in waardigheid en gelijkheid en in een gezonde omgeving.
We zijn vastbesloten om te verzekeren dat alle mensen een voorspoedig en bevredigend leven kunnen leiden en dat economische, sociale
en technologische vooruitgang zich voordoet in harmonie met de natuur.
We zijn vastberaden om de planeet tegen aftakeling te beschermen, onder meer door duurzame consumptie en productie, waarbij we haar
natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheren en dringend actie tegen klimaatverandering ondernemen, zodat de planeet kan voldoen aan de
behoeften van huidige en toekomstige generaties.
We zijn vastbesloten om de middelen te mobiliseren die nodig zijn om deze Agenda te implementeren via een vernieuwd mondiaal
partnerschap voor duurzame ontwikkeling, dat op het idee van een versterkte mondiale solidariteit gebaseerd is, dat in het bijzonder op de
behoeften van de armsten en meest kwetsbaren toegespitst is en waaraan alle landen, belanghebbenden en volkeren samenwerken.

Subdoelstellingen

16.1 Geweld en sterftecijfers terugschroeven;
16.2 Einde misbruik, exploitatie, handelen en martelen
kinderen;
16.3 Rechtssysteem voor iedereen;
16.4 Ongewettigde financiële en wapenstromen;
16.5 Komaf maken met corruptie en omkoperij;
16.6 Transparante instellingen;
16.7 inclusieve participatieve en representatieve
besluitvorming;
16.8 Participatie van ontwikkelingslanden;
16.9 Wettelijke identiteit voor iedereen;
16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van
fundamentele vrijheden;

Mogelijke bedrijfsdoelstellingen
- Goede dialoog op de werkvloer (werkgever/werknemer)
- Sociale vrede /sociaal overleg
- Kinderrechten (geen kinderarbeid toestaan,…)
- Vredesinitiatieven: vredeseducatie op de werkvloer
- Bedrijven tegen de doodstraf
- Klachtenbehandeling
- Beveiliging : cyberveiligheid, data protection, verbeteren van
het zorgvuldig gebruiken en beveiligen van
persoonsgegevens
- Behoorlijk bestuur / corporate governance
o Beleidsverklaring – visie/missie
o Aspectenanalyse
o Stakeholderanalyse
o Prestatie-indicatoren definiëren
o Participatief bedrijfsbeleid
- Conformiteit met de wetgeving aantoonbaar maken
- Anti-corruptie: financieel correct handelen, ethisch
handelen, ontwikkelen van een anti-corruptiebeleid
- Goede dialoog bedrijf – omgeving/maatschappij
- Externe communicatie
- Interne communicatie

Voorbeelden
Childrenandbusiness.be
www.globalcompact.org
http://www.corporategovernance
committee.be/nl
https://overheid.vlaanderen.be/c
ode-buysse

MENSEN
Doelstelling

Subdoelstellingen

Beëindig armoede overal en in al
haar vormen.

1.1 en 1.2 armoedebestrijding;
1.3 sociale beschermings-systemen;
1.4 toegang basisdiensten;
1.5 economische, sociale en ecologische schokken en
rampen beperken

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding
en promoot duurzame landbouw.

2.1 en 2.2 einde maken aan honger en ondervoeding,
2.3 landbouwproductiviteit verhogen,
2.4 voedselproductiesystemen garanderen,
2.5 genetische diversiteit in stand houden van dieren en
planten

Verzeker een goede gezondheid en
promoot welzijn voor alle leeftijden.

3.1, 3.2 Moeder- en kindersterfte terugdringen
3.3 einde maken aan epidemieën;
3.4 mentale gezondheid en welzijn bevorderen
3.5 preventie en behandeling ven gebruik verslavende
middelen;
3.6 verkeersslachtoffers terugdringen;
3.7 toegang tot seksuele en reproductieve
gezondheidszorgdiensten;
3.8 universele ziekteverzekering;
3.9 slachtoffers van vervuiling en besmetting chemicaliën
verminderen

Verzeker gelijke toegang tot
kwaliteitsvol onderwijs en bevorder
levenslang leren voor iedereen.

4.1 universele toegang tot lager en middelbaar onderwijs;
4.2 kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding in vroege
kindertijd;
4.3 betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps-en
hoger onderwijs
4.4 vaardigheden voor tewerkstelling, degelijke jobs en
ondernemerschap opdrijven;
4.5 genderongelijkheid wegwerken in het onderwijs;
4.6 verhogen geletterdheid en rekenvaardigheid;
4.7 kennis van duurzame ontwikkeling bevorderen

Mogelijke bedrijfsdoelstellingen
- Engagement in duurzame projecten rond
armoedebestrijding (lokaal)
- Ethisch verantwoorde handel
- Sociaal HR-beleid (bv. aandacht voor armoede, kwetsbaren,
vierde wereld, allochtonen, …) inclusief doorverwijsfunctie
- Ondersteunen van en deelnemen aan initiatieven die
kansen geven aan personen uit de kansengroepen
- Engagement opnemen in projecten die duurzame voeding
ondersteunen
- Engagement opnemen in projecten die de voedselproductie
en landbouwproductiviteit verhogen
- Versterken van de lokale landbouw en versterken van de
korte keten
- Ondersteunen van ecologisch verantwoorde landbouw
lokaal en internationaal
- Stimuleren/aanbieden van voedingsproducten met fair-trade
label
- Inzetten op het verhogen van de voedselveiligheid zowel
tegen besmetting van opzettelijke aard (food defense) als
van onopzettelijke aard (bijv. acties in kader van HACCP)
- Stimuleren/aanbieden van voedingsproducten met bio-label
- Aandacht voor duurzaamheid in de catering op het bedrijf
- Bevorderen van het welzijn op de werkvloer: psychosociale
aspecten
- Beleid ontwikkelen rond het gebruik van gevaarlijke
chemicaliën op de werkvloer
- Productveiligheid : bijv. verbeteren van labels en
gebruiksinstructies
- Ontwikkelen van een gezondheidsbeleid
- Realiseren van gezondheidsacties
- Engagement opnemen in lokale gezondheidsprojecten
- Sensibilisering en acties rond het gebruik van verslavende
middelen: tabak, alcohol, drugs
- Verkeersveiligheid : sensibilisatie en acties
- Competentie- en talentbeleid
- Opleiding werknemers - levenslang leren voor iedereen:
opstellen van opleidingsprogramma, opleidingsmatrix,
competentiebeleid
- Samenwerking met scholen en opleidingsorganisaties:
bedrijfsbezoeken, stages, begeleiding eindwerken,
gastcolleges, donatie/uitwisseling materiaal, ontwikkelen
van opleidingen
- Loopbaanontwikkeling
- Coaching
- Werkplekleren/duaal leren
- Aanbieden van stages (lokaal en internationaal)
- Engagement in nationale opleidingsprojecten

Voorbeelden

www.duodag.be

http://fairtradeatwork.be/nl
https://dagenzondervlees.be/

www.nvgezond.be
www.jobfit.be
www.gezondwerken.be
www.vigez.be
www.10000stappen.be
https://www.truckveilig.be/

https://www.voka.be/over-welt

MENSEN
Doelstelling

Bereik gendergelijkheid en
empowerment voor alle vrouwen
en meisjes.

5.1 einde maken aan discriminatie;
5.2 geweld tegen vrouwen en meisjes uitroeien;
5.3 kind-, vroege en gedwongen huwelijken uitbannen;
5.4 voorzien van openbare diensten, infrastructuur en
sociaal beschermingsbeleid;
5.5 volledige deelname en gelijke kansen voor vrouwen op
alle niveaus van besluitvorming;
5.6 toegang tot seksuele en reproductieve
gezondheidszorg

WELVAART
Doelstelling

Subdoelstellingen

Verzeker toegang tot betaalbare,
betrouwbare, duurzame en
moderne energie voor iedereen.

7.1 Betaalbare en moderne energiediensten
garanderen;
7.2 aandeel hernieuwbare energie in globale
energiemix verhogen;
7.3 energie-efficiëntie verdubbelen

Bevorder aanhoudende,
inclusieve en duurzame
economische groei, volledige
en productieve tewerkstelling
en waardig werk voor iedereen.

Mogelijke bedrijfsdoelstellingen
- Opleidingen rond duurzaam ondernemen, duurzame
ontwikkeling

Subdoelstellingen

8.1 economische groei per capita;
8.2 economische productiviteit door diversificatie,
technologische modernisatie en innovatie;
8.3 creatie van waardige jobs, ondernemerschap,
creativiteit ene innovatie, groei aanmoedigen van
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;
8.4 efficiënte, productie en consumptie van
hulpbronnen verbeteren ;
8.5 productieve tewerkstelling en waardig werk;
8.6 jongerenwerkloosheid terugdringen;
8.7 gedwongen arbeid en kinderarbeid tegengaan;
8.8 arbeidsrechten beschermen/bevorderen van een
veilige en gezonde werkomgeving
8.9 ondersteuning van duurzaam toerisme;
8.10 toegang tot financiële instellingen

Voorbeelden

- Diversiteit en gelijke kansen
o Aandacht voor vrouwen in de kansengroepen
o Bevorderen doorstroom vrouwen naar management
posities, in raad van bestuur
o Equal pay
o Acties tegen seksuele discriminatie
- Competentie- en talentbeleid ifv doorstroom vrouwen
- Engagement in lokale diversiteitsprojecten
- Inzetten op een gezins- en familievriendelijk HR-beleid en
mogelijk maken van het opnemen van gedeelde
verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie

Mogelijke bedrijfsdoelstellingen
- Gebruiken van energie uit hernieuwbare bronnen (wind,
zon, waterkracht, rest- en aardwarmte, biomassa):
aansluiten bij/deelnemen aan projecten van derden
- Productie van duurzame energie: zelf elektriciteit en
warmte produceren uit hernieuwbare bronnen en uit
restwarmte
- Rationeel energiegebruik in het bedrijf incl.
sensibilisering, ontwikkeling van reductiedoelstellingen en
een actieplan
- Verhoging van de energie-efficiëntie in het bedrijf
- Engagement in lokale duurzame energieprojecten
- Beleid rond duurzame economische groei ontwikkelen
o.a. KPI’s bepalen en opvolgen
- Economische productiviteit door diversificatie, innovatie
en technologische modernisatie
- Efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen
verbeteren
- Tewerkstelling bevorderen, ook van kansengroepen en
jongeren
- Streven naar een gezonde en veilige werkomgeving:
acties rond veiligheid en ergonomie
- Waardig en werkbaar werk aanbieden (o.a. goed
onthaalbeleid ontwikkelen, verhogen van de
werknemersbetrokkenheid)
- Evenwicht werk/privé
- Integreren van sociale economie en maatwerk op het
bedrijf
- Engagement in duurzaam toerisme
- Kinderarbeid in eigen waardeketen beëindigen

Voorbeelden

https://www.voka.be/over-welt
www.werkbaarwerk.be
www.voeljegoedophetwerk.be
www.fitinjehoofd.be
www.dejuistestoel.be
wellfie.be

WELVAART
Doelstelling

Bouw veerkrachtige
infrastructuur, bevorder
inclusieve en duurzame
industrialisering en stimuleer
innovatie.

Dring ongelijkheid in en tussen
landen terug.

Maak steden en menselijke
nederzettingen inclusief, veilig,
veerkrachtig en duurzaam.

Subdoelstellingen

9.1 duurzame infrastructuur;
9.2 duurzame industrialisering en aandeel BNP van
industrie doen toenemen;
9.3 toegang tot kredietverlening, integratie;
9.4 infrastructuur moderniseren, milieuvriendelijke
technologieën en industriële processen ;
9.5 verbeteren van wetenschappelijk onderzoek

10.1 inkomenstoename van de onderste 40% van de
bevolking;
10.2 sociale politieke en economische inclusie van
iedereen mogelijk maken;
10.3 gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden
wegwerken;
10.4 beleid voor grotere gelijkheid;
10.5 regulering en monitoring van de globale financiële
markten;
10.6 verbeterde vertegenwoordiging van
ontwikkelingslanden bij besluitvorming;
10.7 veilige en verantwoordelijke mobiliteit van mensen
11.1 Huisvesting en basisdiensten;
11.2 Vervoerssystemen;
11.3 Stadsontwikkeling;
11.4 Erfgoed;
11.5 Rampen;
11.6 Nadelige milieu-impact reduceren;
11.7 Openbare ruimtes;

Mogelijke bedrijfsdoelstellingen
- Duurzaam bouwen van eigen bedrijfsinfrastructuur
- Investeren in het verduurzamen en moderniseren van de
bedrijfsinfrastructuur
- Waardetoevoeging aan producten door innovatie en
industriële diversificatie
- Contingency planning -disaster recovery planning
- Duurzame ICT infrastructuur;
- Wetenschappelijk onderzoek: eigen R&D, samenwerken
met en ondersteunen van collectief onderzoek
- Reduceren van de negatieve impact van de
bedrijfsactiviteiten op de kwaliteit van de leefomgeving
o Geurhinder/Luchtemissies
o Geluid / trillingen
o Bodemverontreiniging
- Visuele integratie van bedrijf in de omgeving
- Investeringen op vlak van vrachtvervoer ter verhoging van
verkeersveiligheid, verlaging van de emissies en
verbetering van de efficiëntie
- Lean manufacturing
- Gelijkheid binnen bedrijf realiseren
- Religieuze beleving mogelijk maken
- Ethisch verantwoord handelen naar leveranciers en
klanten(onderhandelings- en contractmanagement)
- Ethisch beleggen en ethisch bankieren
- Participeren aan acties ter bevordering van de integratie
van migranten

Voorbeelden

- Risico beheersing t.a.v. omgeving
o Milieurisico’s
o Orde en netheid
o Noodprocedures - disaster recovery planning
- Visuele integratie bedrijf in omgeving
- Smart-city: innovatie en duurzaamheid
- Maatschappelijk engagement
o Relatie met de buurt en de maatschappij
o Ondersteunen lokale economie
o Cultureel engagement
o Behoud van erfgoed
- Steun aan goede doelen met een lokale impact
- Delen bedrijfsinfrastructuur met omgeving
- Inzetten op het verduurzamen van bebouwde omgeving
- Duurzame mobiliteit: pendelverkeer, dienstverplaatsingen
- Duurzame mobiliteit vrachtvervoer: acties waarmee het
aantal km’s over de weg verminderd worden; acties ter
bevordering van gecombineerd vervoer; deelname aan
‘last mile distribution’-projecten, …
- Flexwerken om dienstverplaatsingen te vermijden

www.carfreeday.be
www.biketowork.be
www.weekvandemobiliteit.be
www.mobiliteitsmanagement.be

http://vil.be/lean-green/

PLANEET
Doelstelling

Subdoelstellingen

Verzeker toegang en duurzaam
beheer van water en sanitatie voor
iedereen.

6.1 veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen;
6.2 sanitaire voorzieningen;
6.3 waterkwaliteit verbeteren;
6.4 watergebruik verhogen;
6.4 efficiëntie van het watergebruik verhogen ;
6.5 geïntegreerd beheer van waterhulpbronnen;
6.6 ecosystemen beschermen

Verzeker duurzame consumptieen productiepatronen.

Neem dringend actie om de
klimaatverandering en haar impact
te bestrijden.

12.1 Duurzame Consumptie- en Productiepatronen;
12.2 Natuurlijke hulpbronnen;
12.3 Voedselverspilling;
12.4 Milieuvriendelijk beheer chemicaliën en afval;
12.5 Afvalproductie;
12.6 Bedrijven aanmoedigen opnemen duurzame
praktijken en duurzaamheidsinfo integreren in
rapporteringscyclus; ;
12.7 Duurzame praktijken overheidsopdrachten;
12.8 Duurzame ontwikkeling en levensstijlen;

13.1 Klimaat;
13.2 Maatregelen klimaatverandering;
13.3 Mitigatie, adaptatie, impactvermindering;

Mogelijke bedrijfsdoelstellingen
- Beperken van waterverontreiniging door aanpassingen aan
het proces (effluentbehandeling valt onder SDG14)
- Duurzaam watergebruik incl. sensibiliseringsacties
- Engagement in lokale waterprojecten
- Watergebaseerde ecosystemen beschermen
- Integratie van duurzaamheid in het beleid
o Duurzame productontwikkeling
o Duurzaam aankoopbeleid
o Duurzaam investeringsbeleid
o Duurzaam voorraadbeheer
o Circulaire economie
o Sluiten materiaalstromen
o Duurzaamheid integreren in de
leveranciersketen
o Toepassen meten is weten -monitoring
- Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, chemicaliën
en afval (opm.: water valt onder SDG 6 of 14)
o Procesoptimalisatie
o Grondstoffengebruik
o Duurzaam verpakken
o Afvalreductie / verwerking
o Paperless office
- Voedselverspilling en voedselverlies in
productie/bevoorradingsketen reduceren
- Duurzaamheidsinformatie integreren in rapporteringscyclus,
duurzaamheidsbeleid en -acties integreren in de interne en
externe communicatie, duurzaamheidsverslaggeving
Ontwikkelen van een klimaatbeleid door het bedrijf,
monitoring (KPI’s)
Reductie broeikasgassen uit het productieproces
Bepaling CO2 voetafdruk - acties CO2 reductie
Beperking gebruik airco’s, controle airco’s, gebruik
klimaatvriendelijke koelmiddelen
Reductie van de uitstoot van broeikasgassen van
producten die op de markt gebracht worden
Acties rond het verlagen van de emissies van
vrachtvervoer, woon-werk en dienstverplaatsing
Sensibilisatie rond klimaatverandering

Voorbeelden
Voorzien van
drinkwaterfonteinen, aanwenden
van regenwater, goed beheer en
optimaliseren van eigen
waterzuivering

Samen klimaatactief

PLANEET
Doelstelling

Behoud en maak duurzaam
gebruik van oceanen, zeeën en
mariene hulpbronnen.

Bescherm, herstel en bevorder het
duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland,
beheer bossen duurzaam,
bestrijd woestijnvorming, stop
landdegradatie en draai het terug
en roep het verlies aan
biodiversiteit een halt toe.
PARTNERSCHAP
Doelstelling

Versterk de
implementatiemiddelen en
revitaliseer het wereldwijd
partnerschap voor duurzame
ontwikkeling.

Subdoelstellingen

Mogelijke bedrijfsdoelstellingen
- Ondersteunen van onderzoek inzake duurzaam gebruik van
maritieme hulpbronnen
- Waterverontreiniging beperken door effluentbehandeling:
reductie debiet, vuilvracht, soort vervuiling
- Engagement in lokale projecten
- Promotie van duurzame visvangst
- Ondersteunen onderzoek inzake duurzaam gebruik van
maritieme hulpbronnen (bv gebruik algen)
- Vermijden verzuring oceaan door emissies van CO2,
zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en hun
reactieproducten te reduceren

Voorbeelden

15.1 Zoetwaterecosystemen;
15.2 Duurzaam beheer bossen;
15.3 Woestijnvorming tegengaan;
15.4 Ecosystemen in de bergen;
15.5 Natuurlijke leefgebieden, biodiversiteit en bedreigde
soorten;
15.6 Genetische hulpbronnen;
15.7 Einde stroperij en handel beschermde planten- en
diersoorten;
15.8 Land- en waterecosystemen;
15.9 Ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren

-

Aanplanting en onderhoud
omgeving bedrijf met respect
voor de biodiversiteit
(vlinderkastjes, bijenhotel,
kiezen voor inheemse planten,
insectvriendelijke planten,
behouden van natuurlijke
poelen,…), zwerfvuilactie, groen
dak, voorzien van groene rusten eetzones rondom het bedrijf

Subdoelstellingen

Mogelijke bedrijfsdoelstellingen
Samenwerking tussen bedrijven, burgers, organisaties,
overheden en NGO’s rond technologie, kennisoverdracht,
handel, data, financiële stromen, wetenschap, innovatie
Lokaal en internationaal deelnemen aan multistakeholder
partnerschappen
Kennis, expertise en financiële hulpmiddelen rond
duurzame ontwikkeling delen
ecologische technologieën ontwikkelen en verspreiden
naar ontwikkelingslanden aan gunstige voorwaarden
Engagement in internationale projecten rond armoede
Engagement in internationale opleidingsprojecten
Engagement in internationale projecten ter promotie van
duurzaamheid in de landbouw en bestrijding van honger
Engagement in internationale diversiteitsprojecten
Engagement in internationale duurzame energieprojecten
Steunen van projecten in het Zuiden (micro-financiering,
crowdfunding, …) die inzetten op de creatie van waardige
jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, groei
aanmoedigen
Engagement in internationale waterprojecten
Engagement in internationale projecten rond biodiversiteit
Bijdragen tot eerlijke mondiale handel

14.1 Klimaatverandering;
14.2 Zee- en kustecosystemen beheren;
14.3 Verzuring oceanen;
14.4 Visvangst reguleren;
14.5 Kust- en zeegebieden behouden;
14.6 Visserijsubsidies;
14.7 Mariene rijkdommen;

17.1 Binnenlandse middelenmobilisatie;
17.2 Officiële ontwikkelingshulp;
17.3, 17.4 Bijkomende financiële middelen voor
ontwikkelingslanden en schuldhoudbaarheid;
17.5 Investeringen in minst ontwikkelde landen;
17.6 Versterken Noord-Zuid, Zuid-Zuid, regionale en
internationale samenwerking;
17.7 Ecologische technologieën;
17.8 Wetenschappelijke, technologische en innoverende
capaciteit;
17.9 Doelgerichte capaciteitsopbouw in
ontwikkelingslanden
17.10 Multilateraal handelssysteem;
17.11 Export ontwikkelingslanden doen toenemen;
17.12 Implementatie van belasting- en quotavrije
markttoegang;
17.13, 17.14 macro-economische stabiliteit en
beleidscoherentie duurzame ontwikkeling versterken;
17.15 Beleidsruimte en leiderschap van elk land
respecteren;
17.16 Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling
versterken;
17.17 Openbare, publiek-private en maatschappelijke
partnerschappen aanmoedigen;
17.18 Capaciteitsopbouw ontwikkelingslanden;
17.19 Metingen m.b.t. duurzame ontwikkeling;

-

Meewerken aan projecten en acties van
klanten/leveranciers ter bevordering van de biodiversiteit
Acties biodiversiteit/natuurbehoud op eigen terrein of
daarbuiten
Duurzaam ruimtegebruik
Voorkomen ontbossing door in te zetten op het
gebruik/aankoop van duurzaam hout, duurzame palmolie,
duurzame soja, duurzaam papier, enz.
Engagement in lokale biodiversiteits- en natuurprojecten
Natuur- en milieueducatie werknemers

Deelname aan beach clean-up
day

Voorbeelden
www.exchange.be
www.ondernemersvooronderne
mers.be

www.youca.be

MONDIALE UITDAGINGEN
POST-ITS: JOUW TOP 3 PERSOONLIJKE PRIORITEITEN

JOUW TOP 5 GROEPSPRIORITEITEN
1
2
3
4
5
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IMPACT OP DE SDG’S
Duid aan of jouw organisatie een negatieve of positieve impact heeft op de SDG en geef de graad van impact aan:

M = Materieel (directe en significante impact door kernactiviteiten)
C = Connectie (indirecte significante impact door kernactiviteiten)
O = Overige (vrijwillige inzet)

Negatief

Positief

Totaal

VREDE
M

C

O

M

C

O

Bevorder vreedzame en inclusieve
samenlevingen met het oog op duurzame
ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie
voor iedereen en bouw op alle niveaus
doeltreffende, verantwoordelijke en
toegankelijke instellingen uit.

Negatief

Positief

Totaal

MENSEN
M

C

O

M

C

O

Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en
verbeterde voeding en promoot duurzame
landbouw.
Verzeker een goede gezondheid en promoot
welzijn voor alle leeftijden.
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol
onderwijs en bevorder levenslang leren voor
iedereen.
Bereik gendergelijkheid en empowerment
voor alle vrouwen en meisjes.

Negatief

Positief

Totaal

WELVAART
M

C

O

M

C

O

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne energie voor iedereen.
Bevorder aanhoudende, inclusieve en
duurzame economische groei, volledige en
productieve tewerkstelling en waardig werk
voor iedereen.
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder
inclusieve en duurzame industrialisering en
stimuleer innovatie.
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

Maak steden en menselijke nederzettingen
inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Negatief

Positief

Totaal

PLANEET
M

C

O

M

C

O

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van
water en sanitatie voor iedereen.
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Verzeker duurzame consumptie- en
productiepatronen.
Neem dringend actie om de
klimaatverandering en haar impact te
bestrijden.
Behoud en maak duurzaam gebruik van
oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen.
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam
gebruik van ecosystemen op het vasteland,
beheer bossen duurzaam, bestrijd
woestijnvorming, stop landdegradatie en
draai het terug en roep het verlies aan
biodiversiteit een halt toe.

Negatief

Positief

Totaal

PARTNERSCHAP
M

C

O

M

C

O

Versterk de implementatiemiddelen en
revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor
duurzame ontwikkeling.
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IMPACT OP DE SDG’S
Duid aan of jouw organisatie een negatieve of positieve impact heeft op de SDG en geef de graad van impact aan:

M = Materieel (directe en significante impact door kernactiviteiten)
C = Connectie (indirecte significante impact door kernactiviteiten)
O = Overige (vrijwillige inzet)

Negatief

Positief

Subdoelstellingen

VREDE

M

C

O

M

C

O

16.1 geweld en sterftecijfers;
16.2 kinderrechten; misbruik, exploitatie, handel, geweld,...;
16.3 rechtsregels en toegang tot het rechtssysteem;
Bevorder vreedzame en inclusieve
samenlevingen met het oog op duurzame
ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie
voor iedereen en bouw op alle niveaus
doeltreffende, verantwoordelijke en
toegankelijke instellingen uit.

16.4 ongewettigde smokkel, misdaadbestrijding;
16.5 anti-corruptie;
16.6 verantwoordelijke en transparante instellingen;
16.7 besluitvorming;
16.8 ontwikkelingslanden en mondiaal bestuur;
16.9 wettelijke identiteit en geboorteregistratie;
16.10 toegang tot informatie en fundamentele vrijheden;
16.a antiterrorisme;
16.b niet-discriminerend beleid duurzame ontwikkeling;

Negatief

Positief

Subdoelstellingen

MENSEN

M

C

O

M

C

O

1.1 extreme armoede;
1.2 armoedebestrijding;
1.3 sociale beschermingssystemen;
Beëindig armoede overal en in al haar vormen. 1.4 inclusieve economie met toegang tot basisdiensten,
microfinanciering;
1.5 weerbaarheid voor economische, sociale en
ecologische rampen;
2.1 honger beëindigen;
2.2 ondervoeding;
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en 2.3 landbouwproductiviteit verhogen, tewerkstelling buiten
verbeterde voeding en promoot duurzame
landbouw;
landbouw.
2.4 voedselproductiesystemen en landbouwpraktijken;
2.5 genetische diversiteit; toegang en behoud zaden,
planten en dieren;
3.1, 3.2 Moeder- en kindersterfte;
3.3 beëindig epidemieën;
3.4 vroegtijdige kindersterfte en mentale gezondheid;
3.5 drugsmisbruik, verdovende middelen, alcohol;
Verzeker een goede gezondheid en promoot
welzijn voor alle leeftijden.

3.6 verkeersslachtoffers;
3.7 seksuele en reproductieve gezondheidszorg;
3.8 universele gezondheidsdekking, geneesmiddelen,
vaccins;
3.9 chemicaliën, vervuiling en besmetting;
3.a tabak;
4.1 lager en middelbaar onderwijs;
4.2 kwalitatieve ontwikkeling in vroege kindertijd;
4.3 toegang tot onderwijs incl. universiteiten;

4.4 technische en beroepsvaardigheden;
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol
4.5 genderongelijkheden, kwetsbare mensen;
onderwijs en bevorder levenslang leren voor
4.6 geletterdheid en rekenvaardigheid;
iedereen.
4.7 kennis en vaardigheden, duurzame ontwikkeling;
4.a onderwijsfaciliteiten;
4.b studiebeurzen;
4.c gekwalificeerde leraren;
5.1 discriminatie vrouwen en meisjes;
5.2 geweld, vrouwenhandel en seksuele uitbuiting;
5.3 kind-, en gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale
verminking;
Bereik gendergelijkheid en empowerment
voor alle vrouwen en meisjes.

5.4 erkennen van onbetaalde zorg en thuiswerk, gedeelde
verantwoordelijkheden;
5.5 vrouwenleiderschap;
5.6 seksuele en reproductieve gezondheidszorg;
5.a gelijke vrouwenrechten op economische middelen,
eigendom, financiële diensten;

Negatief
WELVAART

Positief

Subdoelstellingen
M

C

O

M

C

O
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7.1 toegang moderne energiediensten;
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare,
7.2 hernieuwbare energie;
duurzame en moderne energie voor iedereen.
7.3 energie-efficiëntie;
8.1 economische groei per capita;
8.2 economische productiviteit;
8.3 job creatie, ondernemerschap, innovatie, financiële
diensten;
8.4 globale hulpbronnenefficiëntie;
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame
economische groei, volledige en productieve 8.5 tewerkstelling en waardig werk;
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 8.6 jongerenwerkloosheid;
8.7 gedwongen arbeid en kinderarbeid;
8.8 arbeidsrechten, inclusief migrantenarbeiders;
8.9 duurzaam toerisme;
8.10 toegang tot financiële instellingen;
9.1 infrastructuur;
9.2 industrialisering;
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder
inclusieve en duurzame industrialisering en
stimuleer innovatie.

9.3 toegang tot financiële diensten;
9.4 efficiënt hulpbronnen gebruik, milieuvriendelijke
technologieën en industriële processen;
9.5 wetenschappelijk onderzoek, technologische
capaciteiten;
9.c ICT, toegang tot internet;
10.1 inkomenstoename;
10.2 sociale, economische en politieke inclusie;
10.3 gelijke kansen, ongelijkheid als resultaat;

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

10.4 Fiscaal, loons en sociaal beschermingsbeleid;
10.5 globale financiële markten en instellingen;
10.6 vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden in
instellingen
10.7 migratie- en mobiliteitsbeleid;
11.1 huisvesting en basisdiensten;
11.2 openbaar vervoer, en verkeersveiligheid;
11.3 verstedelijking en menselijke nederzettingen;

Maak steden en menselijke nederzettingen
inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

11.4 cultureel en natuurlijk erfgoed;
11.5 natuurlijke ramp;
11.6 luchtkwaliteit, afvalbeheer;
11.7 groene en openbare ruimtes;

Negatief

Positief

Subdoelstellingen

PLANEET

M

C

O

M

C

O

6.1 toegang drinkwater;
6.2 sanitaire voorzieningen en hygiëne;
Verzeker toegang tot duurzaam beheer van
water en sanitatie voor iedereen.

6.3 waterkwaliteit and hergebruik;
6.4 efficiënt watergebruik;
6.5 geïntegreerd beheer van waterhulpbronnen;
6.6 op water gebaseerde ecosystemen;
12.1 duurzame consumptie- en productiepatronen;
12.2 natuurlijke hulpbronnen en gebruik;
12.3 voedselverspilling;

Verzeker duurzame consumptie- en
productiepatronen.

12.4 chemicaliën en afval;
12.5 afvalreductie;
12.6 duurzame praktijken, rapportering;
12.7 overheidsopdrachten;
12.8 relevante informatie en bewustzijn voor duurzame
ontwikkeling;
13.1 klimaatgerelateerde gevaren en natuurlijke rampen;

Neem dringend actie om de
klimaatverandering en haar impact te
bestrijden.

13.2 beleid klimaatverandering;
13.3 bewustwording klimaatverandering ;
14.1 zeevervuiling;
14.2 zee- en kust ecosystemen;

14.3 verzuring oceanen;
Behoud en maak duurzaam gebruik van
14.4 visserij;
oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen.
14.5 kust- en zeegebieden behouden;
14.6 visserijsubsidies;
14.7 economische voordelen van mariene rijkdommen;
15.1 terrestrische en inlandse zoetwaterecosystemen;
15.2 bebossing en herbebossing;
15.3 woestijnvorming;
Bescherm, herstel en bevorder het
duurzaam gebruik van ecosystemen op het
vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd
woestijnvorming, stop landdegradatie en
draai het terug en roep het verlies aan
biodiversiteit een halt toe.
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Bescherm, herstel en bevorder het
duurzaam gebruik van ecosystemen op het
vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd
woestijnvorming, stop landdegradatie en
draai het terug en roep het verlies aan
biodiversiteit een halt toe.

15.4 ecosystemen in de bergen;
15.5 biodiversiteit, natuurlijke leefgebieden en soorten;
15.6 delen genetische hulpbronnen;
15.7 wilde dieren;
15.8 controle uitheemse soorten;
15.9 ecosysteem en biodiversiteitswaarden;

Negatief
PARTNERSCHAP

Positief

Subdoelstellingen
M

C

O

M

C

O

17.1 mobilisatie van binnenlandse middelen;
17.2 ontwikkelingsbijstandsverplichtingen;
17.3 financiële middelen;
17.4 schuldfinanciering, verlichting en herstructurering;
17.5 promotie van investeringen;
17.6 wetenschap, technologie en innovatie;
17.7 milieuvriendelijke technologieën;
17.8 technologie bank;
17.9 capaciteitsopbouw;
17.10 WHO handelssysteem;
Versterk de implementatiemiddelen en
revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor 17.11 mondiale export;
duurzame ontwikkeling.
17.12 belasting- en quotavrije markttoegang;
17.13 macro-economische stabiliteit;
17.14 beleidscoherentie;
17.15 respecteren van de landelijke beleidsruimte en
leiderschap;
17.16 Globaal Partnerschap;
17.17 openbare, publiek-private en maatschappelijke
partnerschappen;
17.18 steun voor capaciteitsopbouw;
17.19 Metingen van vooruitgang;
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UITDAGINGEN INZAKE MENSENRECHTEN
POST-ITS: JOUW TOP 3 PERSOONLIJKE PRIORITEITEN
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