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Wil jouw organisatie aan de slag met de 17 SDG's, het MVI
Manifest, Green Deal ambities, de Global Goals of het verzilveren
van duurzaamheidsambities? Dan speelt het verduurzamen van
jouw facilitaire bedrijfsvoering een sleutelrol.

SUB maakt jouw organisatie toekomstbestendig; binnen drie maanden realiseren wij
met de SUB-barometer jouw duurzaamheidsplan, waarin strategie vertaald wordt in
concrete duurzaamheidsmaatregelen, die gekoppeld zijn aan de Sustainable
Development Goals (SDG’s).

Door een steeds kritischere samenleving en overheid wordt van organisaties verwacht dat
ze transparant zijn en dat financiële prestaties hand in hand gaan met maatschappelijk van
betekenis zijn. Tegelijkertijd ontstaan kansen bij deze verplichtingen. Zo ontstaat een
voorsprong voor organisaties die zich accountable maken en duurzaamheidsambities en
SDG-impact meetbaar maken en hierover rapporteren.
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Sustainable Development Goals moeten een
eind maken aan armoede, ongelijkheid en

moeten zorgen voor klimaatactie. Ze gelden
voor iedereen tot 2030.

2019: Transparantiebenchmark
Voor de 500 grootste bedrijven in
Nederland, die het Ministerie van

Economische Zaken en Klimaat
tweejaarlijks laat uitvoeren

2023-2030: Alle overheids-
aanbestedingen circulair

Klimaatakkoord Parijs

49% CO2-reductie
Kolencentrales dicht

Nederland
energieneutraal

Nationaal programma Kunststof:
55% van het plastic verpakkingsmateriaal

moet gerycycled worden

2026: 100.000
banenafspraak

C

minimaal 
energielabel C

kantoren >100 m²
 BENG 2019 - 2020

2018: MPG-1
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2018: Handhaving
Wet Milieubeheer

50% CO2 reductie
t.o.v. 2008

25% CO2 reductie
t.o.v. 2008

Doelen uit Nationaal Preventieakkoord
moeten behaald zijn

(roken, overgewicht &  alcoholgebruik)

Nationaal Grondstoffenakkoord:
Nederland compleet circulair



SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS

17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Alle SUB-tools, workshops en projectondersteuning zijn gekoppeld aan de 17 SDG's.
Met deze integrale aanpak creëren wij inzicht, bewustwording en verbinding. Zo weet
jij welke duurzame initiatieven jouw organisatie momenteel al neemt en waar kansen

liggen voor de toekomst. 
SUB zorgt ervoor dat jouw organisatie klaar is voor de wereld van morgen! 

De SDG's zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld
door de VN met als doel in 2030 wereldwijd een eind te maken aan

armoede, klimaatverandering en ongelijkheid.

De doelen gelden voor alle 193 lidstaten van de VN en dienen in 2030 behaald te
zijn. Wereldwijd leveren steeds meer organisaties bijdrage aan SDG's en worden
SDG's door organisaties steeds vaker gebruikt in communicatie-uitingen richting

interne- en externe stakeholders.
 

SDG's worden dan ook gezien als dé nieuwe taal in het communiceren en
realiseren van duurzame impact. Vanuit facility management en vastgoed ontstaan

vele kansen om bijdrage te leveren aan SDG's.
 
 

Bekijk onze SDG video's

https://sustainableboost.nl/#sdg
https://sustainableboost.nl/#sdg


Met de SUB-barometer helpen wij  organisaties om inzicht te kri jgen in het
duurzaamheidsprofiel  van hun facil i taire bedri j fsvoering en de vertaalslag te
maken van duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen. Maatregelen

die direct verwerkt kunnen worden tot ( inkoop) actieplannen en gekoppeld zi jn
aan de 17 SDG's.

 
"Met de barometer hebben we gezamenli jk (P&O, FB, Inkoop, ICT, Marketing &

Communicatie) onze focus op duurzaamheid vertaald naar onze
bedri j fsvoering en de actiepunten die daaruit  voortkomen geborgd in ons

jaarplan."
 
 
 

SUB-BAROMETER

Aan de hand van een 75-tal  vragen kr i jg je
inzicht  in het duurzaamheidsprof ie l  van
jouw faci l i ta i re bedr i j fsvoer ing.  Di t  geeft
jouw duurzaamheidsprof ie l  weer,  dat
bestaat ui t  de huidige score & doelscore op
gebied van 11 duurzaamheidsini t iat ieven.
Op basis van de resul taten ui t  de
barometer ontvang je voor jouw organisat ie
een act ieplan met concrete
duurzaamheids-maatregelen.  

Naast de impact score ontstaat ui t  de
SUB-barometer een score op de SDG-
ini t iat ieven. Deze score geeft  een
weergave van het aantal  in i t iat ieven per
SDG waar jouw organisat ie momenteel  a l
een bi jdrage aan levert .  

I m p a c t  S c o re

VAN INZICHT NAAR ACTIEPLANNEN

S D G - i n i t i a t i e v e n

Op basis van haalbaarheid en ambit ies binnen jouw organisat ie is in di t  act ieplan
ui tgelegd welke concrete maatregelen jouw organisat ie kan doorvoeren om

duurzaamheidsambit ies en SDG-ini t iat ieven te verzi lveren.



Het SUB-dashboard helpt organisaties om met concrete KPI’s te rapporteren
over de bijdrage aan SDG-indicatoren en de maatschappeli jke impact die wordt

gecreëerd. Dit  zorgt voor focus en maakt organisaties accountable. 
 
 
 

"Het periodiek rapporteren over voortgang en status van
duurzaamheidsambities heeft  een posit ieve impact op verbinding en

betrokkenheid van stakeholders binnen organisatie."

SUB-DASHBOARD

Het SUB-dashboard biedt concrete doelen
(KPI 's)  afgestemd op de duurzaamheids-
ambit ies van jouw organisat ie.  In het
dashboard kan je op ieder moment de
voortgang in het behalen van deze doelen
zien.

Het SUB-dashboard zorgt  voor focus en
maakt jouw organisat ie accountable.
Duurzame resul taten en toekomstdoelen
kunnen direct  worden overgenomen in jouw
jaarverslag. Zo ervaart  jouw organisat ie de
boost van sustainabi l i ty !

M e e t b a r e  im p act

VAN ACTIEPLANNEN NAAR RESULTATEN

Interne-  en externe
verslaggeving



Energie Efficiency
Wij begeleiden organisat ies die op een real ist ische en
pragmatische wi jze aan de slag wi l len met
energiemanagement;  van het real iseren van
energiebespar ing tot  het  verduurzamen van gebouwen
en het voldoen aan de energiewetgeving. Hiermee
real iseren we een ver laging van het energieverbruik én
energiekosten, een verbeter ing van het binnenkl imaat
en een duurzame toekomstbestendige organisat ie.

Circulair FM
Met SUB begeleiden we organisat ies met de transi t ie
naar een circulaire faci l i ta i re bedr i j fsvoer ing:  van
circulaire ambit ie naar het toepassen van circulaire
businessmodel len en het formuleren van concrete
maatregelen om circular i te i t  te waarborgen. Hierbi j  is  het
ui tgangspunt om van afval  naar Zero Waste te gaan. Di t
le idt  tot  win-win s i tuat ies:  meer ketensamenwerking,
meer innovat ie en minder grondstof fenverbruik.  

CO2-footprint  verkleinen
Steeds meer organisat ies beslui ten om hun CO2
footpr int  te ver lagen. Wi j  begeleiden organisat ies die
aan de slag wi l len met het ver lagen van hun CO2-
ui tstoot.  Hiervoor starten we met het inzichtel i jk  maken
van de CO2-footpr int  van jouw bedr i j fsvoer ing en
koppelen we de ui tkomst aan concrete maatregelen die
bi jdragen aan het reduceren van de CO2-ui tstoot van
jouw organisat ie.  Vervolgens monitoren we jaar l i jks de
voortgang.

Mobil iteit  verduurzamen
Mobi l i te i t  maakt onderdeel  u i t  van het Kl imaatakkoord
van Par i js en vormt voor veel  organisat ies een grote
kostenpost.  Met een duurzaam mobi l i te i tsplan helpen wi j
organisat ies om vervoersbewegingen sl immer en
schoner te organiseren, CO2-ui tstoot te reduceren en in
vele geval len kosten te besparen. Hiermee maken wi j
organisat ies ef f ic iënter en klaar voor de wereld van
morgen.  
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Sociale  innovatie
Met SUB bieden we organisat ies ondersteuning die
vanui t  inkoopperspect ief  wi l len voldoen aan hun SROI
verpl icht ing.  Ook bieden wi j  ondersteuning om vanui t
personeelperspect ief  invul l ing te geven aan social
return door het opstel len van een part ic ipat ie-carrousel .
Hiervoor hanteren we een stappenplan: een 0-met ing,
een SROI leveranciersdialoog en ten slot te het
inbedden en organiseren van het begeleidings- en
implementat ietraject  ‘ inkopen met impact ’ .

Circulair inkopen
Circulair  inkopen is een van de belangr i jkste instrumenten
om de transi t ie naar de circulaire economie te maken. Het
real iseren van circulaire doelen vraagt voor organisat ies om
niet  zel f  het  c i rculaire wiel  u i t  te v inden, maar om hier de
kennis van de markt  b i j  te gebruiken. Wi j  begeleiden
organisat ies van circulaire ambit ie tot  inkoopplan en het
real iseren van maatschappel i jke meerwaarde, partnerschap
en ketensamenwerking. Door c i rculair  in te kopen, en het
organiseren van (keten) samenwerking real iseren wi j
c i rculaire ambit ies.  Bi j  inkoop- en aanbestedings-trajecten
gebruiken we vaak elementen van de Best Value benader ing.

One FM ketensamenwerking
Verduurzaam jouw faci l i ta i re bedr i j fsvoer ing door het
real iseren van One FM ketensamenwerking tussen je
faci l i ta i re leveranciers.  Denk hierbi j  aan diensten als
cater ing, schoonmaak, recept ie,  onderhoud en afval-
inzamel ing. Door kennisdel ing en door belangen
overst i jgend te werken ontstaan kansen om de service
en klantbeleving binnen jouw organisat ie te verbeteren
en is verduurzaming in de gehele faci l i ta i re keten
mogel i jk .  SUB begeleidt  organisat ies aan de hand van
leveranciersdialogen om te komen tot  One FM
ketensamenwerking. 

Duurzame ontwikkeling
Met SUB begeleiden we organisat ies met het opstel len
en invoeren van een strategisch plan met aandacht voor
duurzaamheid (c i rcular i te i t ) ,  maatschappel i jke
verbondenheid en sociale innovat ie in hun
bedr i j fsvoer ing en huisvest ing.  Een integraal
bedr i j fsvoer ingsplan (huisvest ing,  inkoop en faci l i ta i r )
maakt organisat ies toekomstbestendig en heeft  een
posi t ieve invloed op het imago en de betrokkenheid van
medewerkers.
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DUURZAAMHEIDSAMBITIES

workshops,  p ro jec tonder st e un i ng 

& begele idi n g

Inkoop

Gebruik

Terug naar
leverancier

SOCIALE INNOVATIE
 

CIRCULAIR INKOPEN
 

ONE FM KETEN-
SAMENWERKING

 

DUURZAME
ONTWIKKELING

 



SUB-WORKSHOPS

Tijdens onze workshops, masterclasses en dialoogsessies delen
wij  op interactieve wijze kennis & skil ls,  die direct toepasbaar zi jn en

verbinden wij  schakels uit  de keten.
 

"Betrokkenheid van de deelnemende parti jen is enorm, net zoals de
snelheid van handelen. Met elkaar zorgen we voor een circulaire

keten! De sessies hebben ons ervan bewust gemaakt om onze
krachten te bundelen en de gezamenli jke doelstel l ing centraal te

stel len; nameli jk die van de klant.  De koppeling met de SDG’s binnen
FM is sneller te realiseren dan gedacht."

S D G  M a s t e r c las s
Wil je aan de slag met het verzi lveren van
duurzaamheidsambit ies en de vertaals lag te
maken naar SDG-impact? Ti jdens de SDG
Masterclass helpen wi j  jouw organisat ie
inzicht  te verkr i jgen in duurzaamheidsambit ies
en de koppel ing te maken met de SDG's door
interact ieve games, v ideo's,  brainstorm-
sessies,  stel l ingen en best pract ices!  Deze
interact ieve en dynamische masterclass is van
toegevoegde waarde voor professionals ui t
het  faci l i ta i re werkveld die posi t ieve impact
wi l len real iseren met duurzaam faci l i ty
management.

L e v e r a n c i e r s d i a l o o g
Zonder samenwerking en kennisdel ing is
duurzame ontwikkel ing niet  mogel i jk .  Door
een leveranciersdialoog te starten met al le
interne betrokkenen én gecontracteerde
leveranciers van jouw faci l i ta i re
bedr i j fsvoer ing ontstaat cohesie voor
real iseren van duurzame impact!  Door vanui t
het  gezamenl i jke belang te denken onstaat
een groei  in SDG-ini t iat ieven en wordt de
bedr i j fsvoer ing ef f ic iënter en
betekenisvol ler .  Di t  geeft  jouw organisat ie
een boost!

VAN BEWUSTWORDING NAAR VERBINDING



 
Binnen 3 maanden jouw duurzaamheidsplan?

Vraag een gratis adviesgesprek aan!
 

085 - 0609 202
info@sustainableboost.nl
www.sustainableboost.nl

 
Trotse duurzame impactmaker van:

 
 

 
 

DOE DE GRATIS 0-METING
OP ONZE WEBSITE!

DOE MEE
Start vandaag met de wereld van morgen,

ervaar de boost van Sustainability!

https://www.youtube.com/channel/UCrbRSAfCxk3ggUUupVv5CfA?
https://twitter.com/boost_sub
https://www.instagram.com/Sustainableboost.nl/
https://www.facebook.com/sustainableboost.nl/
https://www.linkedin.com/company/sustainableboost/
https://sustainableboost.nl/
https://sustainableboost.nl/gratis-sub-0-meting/
https://sustainableboost.nl/gratis-sub-0-meting/

