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In Neder land staan we de komende jaren voor grote opgaven als energietransi t ie,  c i rculaire economie,
sociale innovat ie en het verkleinen van onze CO2-footpr int .  Di t  maakt dat duurzaamheid als

aandachtsgebied één van de belangr i jkste thema's is in onze huidige maatschappi j .  De inzet van de
bedr i j fsvoer ing binnen organisat ies z i jn onmisbaar om deze ambit ieuze doelen te real iseren.

 
In deze prakti jkgerichte  masterclass helpen wij  jou met het verkri jgen van inzicht in
duurzaamheidsambities & SDG's door interactieve games, een kennisquiz,  video's,

brainstormsessies, stel l ingen en best practices!

Ook benieuwd waar je organisat ie nu staat?
Welke voordelen behaald kunnen worden met

duurzaamheid? Wat de SDG’s z i jn en de
betekenis is voor jouw bedr i j fsvoer ing? Hoe je
kan voldoen aan wet-  en regelgeving? En hoe

je met eenvoudige stappen en maatregelen
impact kan maken? 

 
Iedere organisat ie,  van klein tot  groot en van
non-prof i t  tot  commercieel ,  kan een bi jdrage
leveren aan duurzaamheid.  Veel  organisat ies
weten (nog) niet  precies wat de toekomst ige
verpl icht ingen zi jn en hoe ze hiermee aan de
slag kunnen. Door anders in te kopen en de

bedr i j fsvoer ing binnen jou organisat ie te
koppelen aan de 17 Sustainable Development
Goals (SDG’s) kan je een bi jdrage leveren aan

de wereld van morgen!

Sustainable Development Goals
Paral le l  h ieraan zi jn s inds 2015 de

Sustainable Development Goals (SDG’s) van
kracht.  Deze duurzame ontwikkel ingsdoelen
moeten in 2030 wereldwi jd een eind maken

aan extreme armoede, ongel i jkheid en
kl imaatverander ing. 

De 17 SDG-indicatoren zi jn mondiaal  de
nieuwe taal  voor verslaglegging over de rol
die ondernemingen spelen in het oplossen

van maatschappel i jke problemen.
 

Alle  SDG’s  hebben direct  of  indirect  verband

met hoe organisaties hun bedrijfsvoering

organiseren
 

S D G ' s  k o p p e l e n  a a n  j o u w  b e d r ij f s v o e r i n g ?  B e k i j k

d e  S D G  v id e o 's
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heb j i j  inzicht  gekregen in het belang van de Sustainable Development
Goals (SDG’s)
begr i jp je de relat ie tussen SDG's en de bedr i j fsvoer ing van
organisat ies
ben je op de hoogte van de verpl icht ingen op het gebied van
duurzaamheid
weet je de meerwaarde van het koppelen van duurzaamheidsambit ies
aan concrete doelen (KPI 's)  
weet je wat het ef fect  is  van rapporteren over duurzaamheidsambit ies,
meetbaar maken van SDG-impact en verslaglegging naar stakeholders
over de bi jdrage aan duurzaamheid en SDG-indicatoren
zie j i j  duurzaamheid niet  a ls last ,  maar als kans voor jou organisat ie
ben je ervan overtuigd dat duurzaamheid jouw organisat ie
een imagoboost geeft!

Hoe kan de bedr i j fsvoer ing van organisat ies fungeren als v l iegwiel
voor een duurzame wereld?
Wat houden de 17 SDG’s in en waarom is di t  zo belangr i jk  de
aankomende jaren? 
Op welke wi jze kan er met de bedr i j fsvoer ing van organisat ies
invul l ing worden gegeven aan de SDG’s? 
Wat houdt de Sustainable routekaart  in? 
Op welke wi jze kunnen duurzaamheidsambit ies vertaald worden naar
maatregelen en concrete doelen (KPI 's)? 
Hoe kan jouw organisat ie met duurzame maatregelen een bi jdrage
leveren aan de 17 SDG's? 
Wat is de relat ie tussen de SDG's en de ISO-normen (onder andere
ISO 20400 & ISO 26000)?

D u u r z a m e  m e e r w a a r d e :
Na het volgen van deze interact ieve en dynamische masterclass:

Inhoud Masterclass 
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Facil i ty managers
CSR Managers 
Contract & inkoopmanagers 
Huisvestingsverantwoordeli jken 
Programmamanagers
duurzaamheid 
HRM en ICT managers 
Zelfstandig professionals /
consultants 
Social  Enterprise ondernemers 
Docenten facil i ty,  vastgoed en
inkoop 
Vastgoedadviseurs 
Communicatie managers
Marketing managers 
Innovatie-verantwoordeli jken 
Managers bedri j fsvoering
Facil i taire dienstverleners

09.30 Inloop: In le id ing masterclass
10.00 Boost 1: SDG's,  Sustainable
Routekaart  (noodzaak & dr i j fveren),
SDG's ui t leg,  kennisquiz,  best
pract ices,  SDG-f i lm, SDG-opdracht
12.00 Large-break: Healthy lunch &
dr inks,  SDG-netwerken
13.00 Boost 2: 4-stappenplan,
SDG-f i lm, interact ieve SDG-game,
SDG-ISO, in 4-stappen van
duurzaamheidsambit ies naar
concrete doelen en maatregelen
14.45 Small-break:
Netwerkboosten
15.00 Boost 3: SDG-toolk i t ,
Brainstormsessie,  Quick-wins,  SDG-
toolk i t  voor verduurzaming in jouw
organisat ie
16.00 Wrap-up

V oor wie:  
Onze interact ieve en dynamische
masterclass is van toegevoegde
waarde voor professionals werkzaam
binnen de bedr i j fsvoer ing van
organisat ies die een bi jdrage wi l len
leveren aan het real iseren van een
bedr i j fsvoer ing vol  maatschappel i jke
en duurzame impact,  zoals:  

Progr amma:

Aanmelden voor de masterclass

MASTERCLASS
Liever in company of andere locatie? Deze
masterclass is ook binnen jouw bedrijf mogelijk!
Contact ons gerust voor een vrijblijvende offerte op
maat.

*Minimale groepsgrootte van de masterclass is 8 personen
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