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Duurzaamheid ontwikkelt zich steeds meer tot een deel van de bedrijfsvoering 

wat je samen met anderen doet. Het is een fundament voor nieuwe waardevolle 

samenwerkingsverbanden. Uitvloeisel van deze ontwikkeling is de groeiende 

belangstelling voor de Sustainable Development Goals. 

Nederland wordt wakker. De SDGs zijn een 

kans om de impact van de duurzaamheids-

inspanningen van bedrijven te vergroten. De 

VN-doelen stellen ons in staat om inspan-

ningen te cumuleren en implementaties 

vorm te geven voor de lange termijn. SDG 7, 

de energietransitie, kan bijvoorbeeld invloed 

hebben op het behalen van andere doelstel-

lingen op het gebied van gezondheid en 

klimaat. Maar als deze SDGs in samenhang 
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opgepakt worden, dan kan een verbeterde 

luchtkwaliteit samengaan met een betere 

gezondheid en minder opwarming van de 

aarde. 

Materialiteit 

Door de SDGs identificeren klanten relevante 

wereldwijde problemen voor hun bedrijf en 

de sector waarin zij actief zijn. De leverancier, 

toeleverancier en NGO’s creëren een basis om 

de gezamenlijke 'duurzame' taal te spreken. 

Bedrijven zijn hierdoor beter in staat om de 

impact van hun handelen in te schatten. Om 

dergelijke aspecten van mens en milieu in 

evenwicht een plek te geven in de bedrijfs-

voering, worden de SDGs steeds vaker 

opgenomen in de duurzaamheidsstrategie. 

Het begrip materialiteit speelt daarin een 

belang rol. Hierbij gaat het om onderwerpen 

die zowel voor een bedrijf als voor stakehol-
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ders van belang zijn. Een onderwerp is rele-

vanter – en dus meer materieel – wanneer 

het bedrijf significante impact heeft op dit 

gebied. Het zijn onderwerpen die bepalend 

zijn voor de keuzes of houding van stakehol-

ders ten aanzien van het bedrijf.

Geen duurzaamheidsplan

Bedrijven met ambities op dit gebied behoren 

zowel tot de relatieve nieuwkomers als 

gevorderden. Is er nog geen uitgewerkt duur-

zaamheidsplan, dan is het aan te raden om 

SDGs in relatie tot de materiële onderwerpen 

als uitgangspunt te nemen. Een ander 

startpunt kan de SDG QuickScan zijn; de tool 

geeft een organisatie een eerste indruk waar 

de meeste winst is te behalen (zie quickscan.

nl’). Afhankelijk van de sector waarin men 

opereert, komt een aantal specifieke vragen 

aan de orde. Aan de hand van de informatie 

die dit oplevert, volgt een selectie van SDGs. 

Vervolgens vindt discussie plaats over de 

relevantie en toepasbaarheid van een SDG 

voor het bedrijf. Het voordeel van deze 

aanpak is dat het startpunt in aantal SDGs 

beperkt blijft, meestal tot drie, vier of vijf 

stuks. Deze aanpak lijkt op een vereenvou-

digde versie van de SDG Compass, een gids 

voor bedrijven om zelf hiermee aan de slag te 

gaan in hun bedrijf (zie sdgcompass.org). Van 

belang daarbij is het zichtbaar maken van de 

onderlinge afhankelijkheden tussen de SDGs. 

Familiebedrijf in het groen

Hoe werkt dit nu uit in de praktijk? Menno 

Weverling is directeur van het bedrijf 

Weverling Groenproviders. Een modern 

familiebedrijf, actief in de westelijke kant 

van Zuid-Holland. “Wij richten ons met 

Weverling op de publieke en zakelijke markt 

en met Allure Tuinen en House of Green op 

de wereld van particuliere huis- en vastgoed-

eigenaren. Ons streven is meer, mooier en 

functioneler groen aan te brengen in dorpen, 

steden, tuinen en parken”, vertelt Weverling. 

“Groen denken zit natuurlijk min of meer in 

onze genen. Het handelen ernaar gebeurde 

wel, maar niet zo gestructureerd.” De SDGs 

geven het bedrijf de kans om dit wel te doen 

en focus aan te brengen. “We zijn gestart 

met een nulmeting en een SDG Quickscan 

om internationaal beleid te destilleren naar 

lokaal niveau. Vervolgens hebben we samen 

met een groep interne betrokkenen vier SD’s 

geselecteerd die het beste passen bij onze 

bedrijfsfilosofie. Deze vormen nu de ankers 

van ons duurzaamheidsbeleid.”

Gekozen is voor SDG 11 (veilige en duurzame 

steden), SDG 12 (duurzame productie en 

consumptie), SDG 13 (klimaatverandering 

aanpakken) en SDG 15 (herstel biodiversiteit 

en behoud ecosystemen). In werkgroepen zijn 

de thema’s en doelstellingen verder uitge-

werkt, die zijn opgenomen in een manage-

menttool zodat het bedrijf hier de komende 

jaren mee aan de slag kan. Als laatste stap 
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wordt het duurzaamheidsbeleid nu gecom-

municeerd per SDG. “De komende tijd gaan 

we in gesprek met onze leveranciers over 

hun prestaties en ambities op het gebied 

van duurzaamheid, omdat we toe willen 

werken naar een duurzame toeleverings-

keten. Uiteindelijk kunnen we onze klanten 

dan namelijk 100% duurzame groenvoor-

ziening aanbieden. Concrete stappen waar 

we dit jaar mee aan de slag gaan, zijn onder 

andere laadpalen voor elektrische auto’s op 

ons terrein, een elektrische scooter voor de 

uitvoerders. Maar ook het stimuleren van de 

biodiversiteit en CO2-opname door planten 

via onze beplantingsplannen.”

Koplopers

Voor bedrijven die al verder zijn, kunnen 

duurzaamheidsdoelen direct aan de SDGs 

worden gekoppeld. Er ontstaat dan een 

spinnenweb aan relaties tussen individuele 

SDGs, waaruit de meest relevante doelen 

moeten worden gekozen. Een facilitator kan 

helpen de discussie over de relevantie van 

de relaties te interpreteren en daarmee het 

bedrijf te helpen de meest relevante SDGs te 

kiezen. Als het bedrijf eenmaal zicht heeft 

op de materiële onderwerpen, helpt dat om 

snel tot een keuze te komen. Vaak komen uit 

deze exercitie een of twee SDGs naar voren 

die in eerste instantie niet voor de hand 

lagen. Deze vormen voor het management 

een uitdaging om eens goed te bekijken. Het 

Petra Schoof (pschoof@rewire-business.com) en Gerrit 
van Doorn (gerrit.van.doorn@schuttelaar.nl) zijn 
werkzaam bij Schuttelaar & Partners en hebben respec-
tievelijk Weverling Groenproviders en Lamb Weston 
Meijer ondersteund; Schoof deed dit vanuit haar rol als 
zelfstandig ondernemer bij REWIRE Business. 

►

Menno Weverling: 
Groen handelen gebeurde wel, 
maar niet zo gestructureerd



16 Tijdschrift Milieu, mei 2018 Sustainable Development GoalsTHEMA

uitgangspunt van de SDGs is immers dat ze 

allemaal van belang zijn. De uiteindelijke 

keuze wordt gemotiveerd voorgelegd aan de 

externe stakeholders. Mogelijk dat bijvoor-

beeld een commissaris de stakeholders kent 

en eenvoudig contacten kan leggen tussen 

overheid, bedrijf en NGO om in een partner-

ship nog meer impact te realiseren. 

Case Lamb Weston / Meijer

Lamb Weston / Meijer (LW/M) is, samen met 

Lamb Weston Inc. (US), het een na grootste 

bedrijf ter wereld dat aardappels verwerkt 

tot bevroren frites. Jolanda Soons-Dings, 

Sustainability Program LW/M, met een 

Top10-notering in 2017 in de verkiezing 

‘MVO-manager van het jaar’, legt uit hoe dit 

binnen een bedrijf uitwerking kan krijgen. 

“Wij gebruiken de hele aardappel. Onze zes 

Europese fabrieken alleen al, produceren 

dagelijks dertien miljoen porties frites. We 

hebben een korte keten, waarin we directe 

relaties hebben met 700 telers in Europa.” Het 

bedrijf heeft een duidelijke duurzaamheid-

sambitie. “We willen het meest duurzame 

bedrijf zijn in onze sector.” In onze duurzaam-

heidsstrategie focussen wij op zes hoofdthe-

ma's. “Wij willen in onze sector leidend zijn 

in verduurzaming van water- en energiege-

bruik, verlaging CO2-emissies en optimaal 

gebruik van de aardappel zelf. Bij het laatste 

thema verminderen wij interne verliezen en 

voedselverspilling tot het minimum. Focus 

op deze thema’s heeft de grootste impact 

op onze kernactiviteiten en verlaagt onze 

impact op het milieu.”

Kompas

In aanvulling op de kerndoelen zijn negen 

SDGs geïdentificeerd, waarvan er drie in 

het bijzonder van belang zijn. Dat zijn SDG 2 

- geen honger - in de vorm van een aard-

appelproduct met gezonde en voedzame 

voedingsstoffen, SDG 8 - fatsoenlijk werk en 

inkomen voor iedereen in de keten - en SDG 

12 - verantwoorde productie en consumptie, 

waarbij veel aandacht is voor het behalen 

van de klimaatdoelstellingen. In gesprekken 

met stakeholders zijn de relaties tussen de 

doelen gelegd. “Daardoor zijn er weer nieuwe 

prioriteiten zijn ontstaan”, vertelt Soons-

Dings. “De SDGs gaan het kompas vormen 

voor onze duurzaamheidsstrategie en doelen 

richting 2030. Het is ook een richtingwijzer 

voor samenwerkingsverbanden, wat de 

impact vergroot.” 

De SDGs voorzien volgens de MVO-Program 

Leader ook in een gemeenschappelijke 

taal. “Dat blijkt heel functioneel in onze 

externe communicatie en helpt ons intern. 

In ons volgende duurzaamheidsverslag 

(2019) zullen wij onze bijdrage aan de 

SDGs duidelijker laten terugkomen.” In 

2017 hebben we een duurzame teelt plan 

uitgewerkt met bodemgezondheid als 

kernthema. Momenteel wordt gewerkt aan 

het uitwerken van een bodemlabel om de 

bodemgezondheid bij telers objectief te 

kunnen monitoren. “Daarbij moet je denken 

aan een gezonde bodem, minder gebruik van 

water, verlaging gewasbeschermingsmid-

delen, CO2-emissies en het vergroten van de 

biodiversiteit.” 

Lessen

Uit de ervaringen tot dusver met SDGs is een 

aantal lessen te trekken: 

• Creëer een klein projectteam voor 

SDG-analyse en vraag ondersteuning;

• Vraag belangrijke klanten naar relevante 

thema’s en het belang van SDGs;

• Neem de SDGs op in toekomstige risicobe-

oordeling en strategieontwikkeling;

• Integreer SDGs in duurzaamheidsrappor-

tages en de bedrijfscommunicatie;

• Creëer mogelijkheden om met belangheb-

benden aan de SDGs te werken.

Daarnaast kan men ambassadeur worden 

van de UN Sustainable Development Goals. 

Volgens ons is de tijd van een beperkte 

aanpak met bijvoorbeeld uitsluitend een 

biologische productiewijze of aandacht voor 

energiegebruik of dierenwelzijn voorbij. De 

uitdaging ligt in processen waarin aspecten 

op het gebied van economie, demografie, 

technologie, milieu, klimaat en de ontwikke-

ling van mensen worden samengebracht. De 

SDGs vormen daartoe het vehikel.

Petra Schoof en Gerrit van Doorn
Streven is meer, mooier en functioneler groen aan te brengen in dorpen, steden, tuinen en 
parken

Jolanda Soons-Dings: “We willen 
het meest duurzame bedrijf zijn 
in onze sector”


