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SDG 15 is opgesteld om het gebruik

van ecosystemen te verduurzamen. De

aarde verliest jaarlijks 13 miljoen

hectare bos. Daarbij ontstaat jaarlijks

een woestijnvorming van 3,6 miljard

hectare. Ook in Nederland zijn er

problemen met betrekking tot

ontbossing. Ongeveer 33% van de

boomsoorten in Nederland staan op de

Rode Lijst en zijn dus bedreigd. 

In dit kennisdocument laten wij jou

kennis maken met concrete

duurzaamheidsmaatregelen binnen de

facilitaire bedrijfsvoering welke een

bijdrage leveren aan SDG 15.

Ook laten wij jou zien hoe je deze

concrete maatregelen kunt doorvoeren

in organisaties en wat de duurzame

meerwaarde hiervan is. 

Doe mee, start vandaag met de
wereld van morgen... Ervaar de
boost van sustainability!
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Leven op het land

https://www.youtube.com/watch?v=G4rQmEX2ZBs


S D G  1 5  Q U I C K S C A N

In de onderstaande tabel staan concrete maatregelen welke een bijdrage leveren aan SDG 15.

Ook leveren onderstaande maatregelen vaak een bijdrage aan andere SDG's. Probeer de

vragen eens te doorlopen en kritisch te koppelen aan een score:

1. geen activiteiten 

2. in voorbereiding

3. volledig geborgd

Duurzaamheids-
maatregel

Toelichting Score

Heeft jouw organisatie in haar inkoopbeleid
een paragraaf over duurzaamheid

opgenomen? 

Dit is een paragraaf waarin de
duurzaamheidsambities voor de komende jaren

staan beschreven. 

Heeft jouw organisatie in haar algemene
inkoopvoorwaarden een paragraaf
opgenomen over duurzaamheid?

Dit zijn voorwaarden op het gebied van
duurzaamheid waaraan leveranciers bij het

afsluiten van een overeenkomst moeten
voldoen.

Maakt jouw organisatie gebruik van
groenoplossingen in en om de

werkplekomgeving?

Uit onderzoek blijkt dat groen op kantoor (meer
planten op de werkvloer) zorgt voor stress

vermindering en verbetering van het
geluksgevoel. Hierdoor stijgt de productiviteit

van medewerkers met meer dan 10%. 

In hoeverre voert jouw organisatie actief
beleid op het vergroten van het percentage

duurzaam assortiment in de
cateringvoorziening? 

Door gericht te sturen op dit percentage, draagt
jouw organisatie bij aan duurzame producten
die aantoonbaar (keurmerken) voldoen aan

hoge eisen op het gebied van milieu, mens- en
dierenwelzijn.



Duurzaamheids-
maatregel

Toelichting Score

Heb je de quickscan ingevuld?
Tel het aantal vragen waarbij jij een beoordeling van 2 of hoger hebt gegeven bij elkaar op. Dit totaal is

het aantal initiatieven dat jouw organisatie momenteel al neemt op SDG 15!
 

Wil jij jouw impact vergroten? Verwerk alle vragen in jouw jaarplan. Voeg hierbij per onderdeel een
actiehouder en tijdsplanning toe. 

Voert jou organisatie actief beleid om met haar
gebouw en/of gebouwde omgeving de

biodiversiteit te bevorderen? 

Dit zijn voorzieningen die ecosystemen diverser
maken om het aantal aanwezige dieren- en

plantensoorten te verhogen. Denk aan: groene
daken en -gevels, bloemrijke bermen en

percelen, gecombineerd met insectenhotels,
aanplanten moestuin of vruchtbomen, kiezen
voor groene afscheidingen, zoals hagen of
houtwallen i.p.v. (ijzeren) hekken, et cetera.

Maakt jouw organisatie gebruik van een
printbeheer oplossing (managed print
services) voor het beheren van haar

printvoorzieningen en papierverbruik?

Hiermee kan toezicht worden gehouden op al
het print- en multifunctional apparatuur binnen

een organisatie en is het mogelijk print
gewoonten te controleren. Hierdoor vermindert

het energie- en papierverbruik.

Maakt jouw organisatie gebruik van een
Follow Me printoplossing voor het vrijgeven

van printopdrachten?

Dit is een printoplossing waarmee
medewerkers printopdrachten op elke

gekoppelde printer of multifunctional kunnen
printen. Printopdrachten worden pas

vrijgegeven na identificatie met een chipkaart,
token, of code. Dit voorkomt onnodig papier- en

elektriciteitsverbruik door printers.

Maakt jouw organisatie gebruik van het
biophillic design concept (gebruik van

natuurlijke elementen) in het interieur- of
bouwkundig ontwerp van de

kantooromgeving?

Biophillic design speelt in op de ingeboren
behoefte van de mensen om in contact te staan

met de natuur, door het opnemen van
natuurlijke elementen in onze gebouwde

omgeving. Uit onderzoek blijkt dat biophillic
design (natuur in de werkomgeving) leidt tot:

15% verbetering van welzijn, 15% verbetering
van de creativiteit en 6% verbetering van de

productiviteit. 



DE VOLGENDE STAP

FASE 1:
 AMBITIE

Welke duurzame
ambitie heeft jouw
organisatie? En op

welke aspecten binnen
de bedrijfsvoering is

ruimte om
verduurzaming te

realiseren? Om dit te
bepalen dient er inzicht
te worden verkregen in
impactgebieden en de
Sustainable Footprint.

FASE 2:
MAATREGELEN 

Maak op basis van fase
1 een keuze uit

concrete maatregelen
binnen de facilitaire

bedrijfsvoering
waarmee jouw
organisatie een

bijdrage kan leveren
aan de SDG's.

FASE 3:
ACTIEPLANNEN

Betrek interne en
externe stakeholders

bij het plan van aanpak
waarin concrete
duurzaamheids-

maatregelen verwerkt
zijn. Faseer deze

maatregelen en koppel
deze aan het jaarplan
van jouw organisatie.

FASE 4:
DOELEN

Maak de vertaalslag
van jouw duurzame

ambitie naar concrete
doelen (KPI's) & SDG-
indicatoren en integreer

deze in een KPI-
dashboard. Dit zorgt

voor focus,
accountability en een

imago boost!

GA AAN DE SLAG MET HET VERZILVEREN VAN DUURZAAMHEIDSAMBITIES

Door de quickscan in te vullen heb jij inzicht verkregen in de duurzaamheidsambities van jouw organisatie op het
gebied van SDG 15 en zijn deze vertaald naar concrete maatregelen 

(fase 1 & 2). 
 

Om deze maatregelen daadwerkelijk door te voeren dien je actieplannen op te stellen en voortgang te meten middels
duurzame KPI's. Dit maakt jouw organisatie accountable. 
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HOE DUURZAAM IS JOUW FACILITAIRE BEDRIJFSVOERING?

DOE DE GRATIS 0-METING!

https://sustainableboost.nl/gratis-sub-0-meting/
https://sustainableboost.nl/gratis-sub-0-meting/

