
De SDG’s zijn in
bepaalde sectoren
beter opgenomen
dan in andere: 
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4 van de 10 grootste
internationale bedrijven

hebben SDG’s opgenomen
in hun rapportering

Indicatoren die geen ontwikkeling laten zien, of waarvan de ontwikkeling
niet te beoordelen is, zijn buiten beschouwing gelaten. Daarom tellen totalen
per doelstellling niet op tot 100%.

(ruim 50 procent indicatoren positief,
minder dan 10 procent negatief)

Neutraal (25 procent indicatoren 
positief, 25 procent negatief) 

(ruim 80 procent indicatoren positief, 
minder dan 15 procent negatief)

Deze doelen zijn sinds twee jaar van kracht. Hoe is 
het bedrijfsleven er mee aan de slag gegaan?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 
aan elke doelstelling indicatoren gekoppeld.
Per doelstelling wordt het percentage indicatoren die een 
negatieve of positieve ontwikkeling laten zien getoond.

Geen armoede Geen honger Goede gezondheid 
en welzijn

Kwaliteitsonderwijs Gendergelijkheid Schoon water en 
sanitair

Betaalbare en 
duurzame energie

Waardig werk en 
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Welke SDG’s worden door
bedrijven in West-Europa
geprioriteerd? 

Ontwikkeling 
per doelstelling

Wordt er vooruitgang
geboekt in Nederland?

0%-25%-50%-75%-100% 0% +25% +50% +75% +100%

Indicatoren bruto binnenlands 
product, grondsto�enintensiteit

en werkloosheid. 

Indicatoren uitstoot broeikas-
gassen, broeikasgasintensiteit, 

klimaatbeleid

Indicatoren grondstofconsumptie, 
afvalrecycling, voedselverspilling

Een einde aan kinderarbeid in
2025. Tot 2030 zijn er 470 miljoen 

extra banen nodig.
Bestrijding klimaatverandering

en impact. Creëren van schonere, 
veerkrachtige economieën. 

In 2030 duurzaam beheer door  e�ciënt gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen. Voedselverspilling 

en winkels en consumenten tegen 2030 halveren.

Positief

Positief

Neutraal

Bronnen: KPMG, How to report on SDGs: Why it looks good and why it matters, 2018
WBCSD & DNV GL, Business and the SDG’s: A survey of WBCSD members and Global Network Partners, 2018
Centraal Bureau voor de Statistiek, Duurzame ontwikkelingsdoelen de stand voor Nederland, 2018
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