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SDG 6 is opgesteld om schoon water

en sanitair voor iedereen op de wereld

te realiseren. Er is genoeg schoon

drinkwater voor iedereen op de wereld,

maar door problemen zoals een

slechte infrastructuur of economie,

sterven er elk jaar nog miljoenen

mensen. Dit door ziekten die

veroorzaakt worden door vervuild

drinkwater of slechte hygiëne. Zo halen

1,8 miljard mensen hun drinkwater nog

steeds uit vervuilde bronnen.

Daarnaast kunnen 2,4 miljard mensen

op de wereld nog geen gebruik maken

van schone toiletten en ander sanitair. 

In dit kennisdocument laten wij jou

kennis maken met concrete

duurzaamheidsmaatregelen binnen de

facilitaire bedrijfsvoering welke een

bijdrage leveren aan SDG 6. 

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!

S D G  6
SCHOON WATER EN SANITAIR

https://www.youtube.com/watch?v=AXj5fiEAPy0


S D G  6  Q U I C K S C A N
In de onderstaande tabel staan concrete maatregelen welke een bijdrage leveren aan SDG 6.

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

Beschikt jouw organisatie over
waterbesparende kranen, douchekop(pen) en

toiletstortbakken?

Als oude kranen, douchekop en
toiletstortbakken vervangen worden door
waterbesparende varianten dan kan het

waterverbruik met 30% dalen.

Maakt jouw organisatie gebruik van
hemelwater (regenwater) voor toiletspoeling

in haar sanitaire ruimtes?

Door hemelwater te gebruiken voor
toiletspoeling wordt het drinkwaterverbruik
aanzienlijk verminderd. Van ons drinkwater

wordt 57% gebruikt voor toiletspoeling, voor de
wasmachine, of voor bewateren van de tuin.

Zorgt jouw organisatie voor hemelwater
(regenwater) opvang voor de bewatering van

planten en de tuin?

Door hemelwater te gebruiken voor bewatering
van planten en de tuin wordt het drinkwater

verbruik aanzienlijk verminderd. 

In hoeverre zorgt jouw catering voor het
terugdringen van waterverbruik?

Water is een kostbare bron. Door het
toepassen van creatieve kook- en

bereidingstechnieken kan het watergebruik
verminderd worden. Ook door de voorkeur te
geven aan producten die minder water nodig
hebben om te produceren (zoals spaarzaam

watergebruik).

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 6!
 

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



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 6 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/

