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1. SDG Algemeen  
 

1.1 Wat zijn de SDGs? 
In 2015 is De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling door alle lidstaten van de Verenigde 
Naties aangenomen. Deze agenda biedt een gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor 
mens en planeet, nu en in de toekomst. Centraal staan de Sustainable Development Goals 
(SDGs): 17 ontwikkelingsdoelstellingen die een beroep doen op een wereldwijd partnerschap. 
De doelstellingen lopen tot 2030 en vormen een kompas om van de wereld een betere plek 
te maken. Uitdagingen van de SDGs zijn bijvoorbeeld armoede, onderwijs en het klimaat. 
Achter de zeventien doelstellingen zitten 169 targets, welke de doelstellingen concretiseren. 
Een volledige lijst van alle ontwikkelingsdoelstellingen en de bijbehorende targets is 
weergeven in het document “Overview SDG’s Impact Due Diligence Phase2.earth”. 

 
Figuur 1: Afbeelding van de 17 ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door alle landen van de Verenigde Naties. 

 

1.2 Wat betekenen de SDGs voor Phase2.earth? 
Zeggen dat je als bedrijf een positieve impact maakt op de wereld is makkelijker dan het 
daadwerkelijk te doen. Ter voorkoming van greenwashing, bedrijven die zich groener of 
maatschappelijk verantwoorder voordoen dan zij daadwerkelijk zijn, hanteert Phase2.earth 
de Sustainable Development Goals waaraan de verwachte impact van bedrijven wordt 
gemeten. Phase2.earth stimuleert haar deelnemingen zingeving te concretiseren aan de hand 
van de Sustainable Development Goals. Alle deelnemingen uit het portfolio van Phase2.earth 
richten zich op een of meer van deze doelstellingen. 
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2. Phase2.earth SDG Analyse 
Het analyseren van de verwachte impact van een potentiele deelneming vindt plaats aan de 
hand van twee methodes: het SDG verhaal en de SDG Vragenlijst. 

2.1 SDG Verhaal  
Als startpunt van de Sustainable Development Goals Analyse wordt de impact van een 
potentiele deelneming uiteengezet in een verhalende beschrijving. Verwacht wordt dat de 
deelneming deze uiteenzetting schrijft en overhandigd tijdens de impact due diligence. In deze 
beschrijving beschrijft de deelneming de visie van het bedrijf met betrekking tot het maken 
van een positieve impact. Daarnaast selecteert de deelneming één of meerdere SDG targets 
waarop het bedrijf zich richt. Zie voor een compleet overzicht van alle SDG targets: Overview 
SDG’s Impact Due Diligence Phase2.earth. Sluit het SDG Verhaal af met de impact mission 
statement in één zin. 

2.2 SDG Vragenlijst  
Na het bestuderen van het aangeleverde SDG Verhaal, stelt Phase2.earth per geselecteerde 
SDG target een Sustainable Development Goals Vragenlijst op. De SDG Vragenlijst bestaat uit 
een aantal vaste vragen om erachter te komen hoe en of een potentiele deelneming in staat 
is om impact te maken richting specifieke SDG targets. De SDG Vragenlijst is opgesteld aan de 
hand van de zes dimensies. In Tabel 1 staan de vragen waarop de zes dimensies antwoord 
proberen te geven weergegeven.  

Tabel 1: Zes dimensies die de basis vormen van de Sustainable Development Goals Vragenlijst.  

Dimensie Vragen gerelateerd aan een SDG target 

WAT Wat zijn de bedrijfsactiviteiten gericht op het behalen van de SDG Target?  
Hoe belangrijk zijn deze bedrijfsactiviteiten voor mens (en milieu) welke 
deze ervaren?  

WIE Welke belanghebbenden ervaren/ondervinden de uitkomst van de 
bedrijfsactiviteiten? 
Hoe onderbediend zijn de betrokken belanghebbenden in relatie tot de 
uitkomst van de bedrijfsactiviteiten? 

HOE GROOT Wat is de grootte van de uitkomst van de bedrijfsactiviteiten – qua schaal, 
mate van diepgang en duur? 

BIJDRAGE Wat is de bijdrage van het bedrijf aan de uitkomst van de 
bedrijfsactiviteiten rekening houdend met wat er zonder deze 
bedrijfsactiviteiten gebeurd zou zijn?  

RISICO Wat is het risico voor mens en milieu wanneer de impact anders uitpakt 
dan verwacht? 

KPI Geef ten minste een Key Performance Indicator (KPI) gerelateerd aan de 
SDG? Wat is de methodologie achter de KPI? Wat kan het bedrijf 
nauwkeurig meten en wat is gebaseerd op aannames?  

 


	1. SDG Algemeen
	1.1 Wat zijn de SDGs?
	1.2 Wat betekenen de SDGs voor Phase2.earth?

	2. Phase2.earth SDG Analyse
	2.1 SDG Verhaal
	2.2 SDG Vragenlijst


