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SDG 9 heeft betrekking tot industrie,

innovatie en infrastructuur. Een goede

infrastructuur speelt een sleutelrol voor

iedereen op de wereld. Hoe kun je

anders naar je werk, zaken doen of

jezelf voorzien in levensmiddelen? In

veel ontwikkelingslanden ontbreekt

deze fundamentele infrastructuur.

Hierdoor blijven technologische

ontwikkelingen en industrieën achter

op de tijd. 

In dit kennisdocument laten wij jou

kennis maken met concrete

duurzaamheidsmaatregelen binnen de

facilitaire bedrijfsvoering welke een

bijdrage leveren aan SDG 9. 

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  9
INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

https://www.youtube.com/watch?v=FM2DYvcwAXI


S D G  9  Q U I C K S C A N

In de onderstaande tabel staan concrete maatregelen welke een bijdrage leveren aan SDG 9.

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

In hoeverre heeft jouw organisatie het
onderhoud en beheer aan haar gebouw(en)

vertaald in het meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) en een vertaalslag gemaakt naar

duurzaamheidsambities (ofwel MJOP
doorontwikkeling richting DMJOP)?

Het doel van een duurzaam
meerjarenonderhoudsplan (DMOP of DMJOP)
is het planmatig werken richting een laag en
duurzaam energieverbruik, een comfortabel

binnenklimaat en het voldoen aan Wet
milieubeheer verplichtingen. 

Maakt jouw organisatie gebruik van een
gebouwbeheersysteem?

Een gebouwbeheersysteem is een
computersysteem waarmee op afstand het

functioneren van verschillende installaties van
een gebouw gemonitord en aangestuurd

kunnen worden.

Beschikt jouw organisatie over een
energiemonitoringsyteem? En zo ja, op welke
manier neemt jouw organisatie maatregelen

op de verkregen informatie?

Een energiemonitoringssysteem kan 24/7 per
gebouw en/of installatie inzicht geven in

energieverbruiken. Door goed in te regelen kan
het energiegebruik met 10 - 30% dalen. Dit is
ook een maatregel van het Activiteitenbesluit

(Wet milieubeheer).

Maakt jouw organisatie gebruik van
energieopwekking (hernieuwbare energie) op
eigen grondgebied? Bijvoorbeeld door middel

van zonnepanelen of windmolens?

Een hernieuwbare of duurzame energiebron
kan onbeperkt gebruikt worden en heeft geen

negatieve invloed op het milieu. Denk aan
biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-

energie en aardwarmte.



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 9!
 

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

In hoeverre voert jouw organisatie actief beleid
in het organiseren van One FM

ketensamenwerking met haar gecontracteerde
leveranciers?

One FM Ketensamenwerking wordt uitgevoerd
met het doel om bewustwording en

kennisuitwisseling over duurzaamheid te
stimuleren en het gezamenlijk te vergroten van

de bijdrage aan duurzaamheidsambities.

In hoeverre voert jouw organisatie actief beleid
om het aantal vervuilende autoritten van haar
leveranciers terug te dringen en de levering

van goederen en diensten aan haar
gebouw(en) met milieuvriendelijke

vervoersmiddelen uit te laten voeren?

Dit kan een grote bijdrage leveren aan het
verlagen van de CO2-uitstoot. Grote

organisaties kunnen i.s.m. hun leveranciers
hun gebouwen duurzaam bevoorraden vanuit

één logistieke hub. Door op een centrale locatie
de goederen van de verschillende leveranciers

te verzamelen en over te laden op schone,
elektronische voertuigen. Die vervolgens de

goederen naar de gebouwen brengen.

Voert jouw organisatie actief beleid om de
zakelijke (personen) mobiliteit van haar

organisatie te verduurzamen en het
wagenpark te vergroenen?

Dit kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door:
invoeren parkeerbeleid, overstappen naar

duurzame auto’s van de zaak, gratis OV (privé
en zakelijk), stimuleren fietsgebruik, bonus-

malus bij invoering mobiliteitsbudget,
verstrekken van mobiliteitskaarten voor

leaserijders.

In hoeverre heeft jouw organisatie met haar
afvalinzamelaar contracten afgesloten voor

duurzame afvalverwerking?

Dit zijn contractafspraken waarmee wordt
geborgd dat producten of materialen afkomstig

uit het afval worden hergebruikt, of dat
afvalstoffen worden toegepast als brandstof

en hierdoor niet op de afvalberg
terechtkomen.



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 9 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/

