WELKOM BIJ DE SDG RELEVANCE TRACKER
Steeds meer organisaties richten zich op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze willen de negatieve
impact van hun bedrijfsactiviteiten op de maatschappij en het milieu minimaliseren en de positieve
impact verhogen. Met duidelijk inzicht in wat er speelt in uw keten, kunt u prioriteiten stellen om
duurzaamheid te verbeteren een positieve bijdrage maken aan de VN Sustainable Development Goals
(SDG's).
Onderstaande handleiding is bedoeld voor het gebruiken van de SDG Relevance Tracker. De handleiding
staat ook in de SDG Relevance Tracker zelf en is te vinden in tabblad ‘Introductie’ van de tool.
Handleiding voor de SDG Relevance Tracker
De 17 SDG's beslaan een breed scala aan duurzame ontwikkelingskwesties, zoals het beëindigen van
armoede en honger, het verbeteren van gezondheid en onderwijs, het verduurzamen van steden,
bestrijding van klimaatverandering en bescherming van oceanen en bossen.
De SDG's in de tool zijn verder gedefinieerd in de Agenda 2030, die ongeveer 240 doelen heeft. Deze doelen
zijn gekoppeld aan KPI's die kunnen worden gemonitord. De SDG Relevance Tracker koppelt de SDG's aan
de doelen van Agenda 2030 en de KPI's in één Excel-sheet. De tool ondersteunt bedrijven om snel de meest
relevante doelen en bijbehorende KPI's te selecteren en zorgt ervoor dat de mogelijke bijdrage aan
de SDG’s concreter is.
De SDG Relevance Tracker helpt bij het voorbereiden van het gesprek over transparantie t.a.v.
duurzaamheidsissues tussen u en uw ketenpartners en helpt bij het stellen van specifieke doelen voor
verbetering.
Deze tool is ontwikkeld om te beoordelen waar en hoe organisaties kunnen samenwerken om de Agenda
2030 doelstellingen van de SDG’s te realiseren. HIeronder begeleiden we u in vier stappen door de tool.
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De tool in 3 stappen

Aan de slag met de SDG Relevance Tracker!
Stap 1: Ga naar het tabblad ‘Start’ en selecteer de SDG om naar de Agenda 2030 doelstellingen en
indicatoren (KPI’s)
van deze SDG te gaan.
U kunt gewoon op de voor u relevente SDG-pictogram klikken. Als u dit doet, gaat u automatisch naar de
juiste cel
van de Agenda 2030 doelstelling in het tabblad ‘Lijst SDG-Agenda 2030-KPI’.
Met de TERUG-knop
, keert u terug naar de pictogrammen in de sheet ‘Start’.
Stap 2: Selecteer de SDG Agenda 2030 doelstelling die relevant is voor de dialoog met uw ketenpartner. U
kan kiezen in hoeverre de KPI/indicator relevant is voor de volgende stappen in uw keten: grondstof,
leverancier, inkomend transport, productie van uw product, distributie van uw product, gebruik product,
afdanken van uw product (end of life). U kunt ook ‘relevant voor alle stappen’ in de keten selecteren.
Selecteer ‘overheid’ of ‘n.v.t. (niet van toepassing) als deze indicator niet relevant is voor uw bedrijf, maar
voor de overheid of voor andere partijen als NGO’s.
Als voorbeeld hebben we in de sheet ‘Lijst SDG-Agenda 2030-KPI’ de invoer van drie bedrijven en MVO
Nederland
laten staan en een lege kolom overgelaten voor u als gebruiker. Natuurlijk kan u de resultaten in deze
kolommen weghalen en samen met uw collega’s in verschillende kolommen uw prioriteiten invullen.
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Na de selectie van doelstellingen en indicatoren worden berekeningen gemaakt. De resultaten van deze
berekeningen worden getoond in de tabbladen: SDG Selectie, AGENDA 2030-KPI selectie, SDG-#KPI. In stap
4 worden de resultaten in deze tabbladen kort toegelicht.
In de onderstaande figuur worden stap 1 en 2 schematisch weergegeven.

Stap 3: Start de dialoog met uw ketenpartner en bereik overeenstemming over actiepunten voor een SDG
Agenda 2030 item, inclusief timing en meting (bijvoorbeeld: 100% eind 2018).
Zie onderstaande figuur voor een schematische weergave van stap 3.
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Stap 4: gebruik van de tool voor rapportage en communicatie: toelichting van de andere tabbladen
Nadat u doelen heeft beoordeeld en een selectie uit de lijst heeft gemaakt, kunt u een samenvatting van de
resultaten bekijken in de volgende tabbladen:
- SDG Selectie: geeft u in één oogopslag een overzicht van de voor u meest relevante SDG’s.
De pictogrammen van de SDG’s waarvan u de KPI’s meerdere keren heeft geselecteerd,
zijn het helder van kleur. SDG’s waarvan de KPI’s niet of weinig zijn geselecteerd,
zijn flets van kleur.
- AGENDA 2030-KPI selectie: u kunt hier zelf via de standaard "draaitabel" de door u geselecteerde
Agenda 2030 doelstellingen met bijhorende SDG’s vinden en laten presenteren in een tabel. Van
daaruit wordt een draaitabel gemaakt die kan worden weergegeven in TABEL of GRAFIEK in het
tabblad ‘SDG#KPI’.
- SDG-#KPI: wordt in een tabel en in een grafiek weergegeven hoeveel KPI’s per relevante SDG
belangrijk gevonden zijn door de verschillende gebruikers.
Let op: na het invoeren van uw keuzes in tabblad ‘Lijst SDG-Agenda 2030- KPI’ moet u in de tabbladen
AGENDA 2030-KPI selectie’ en ‘SDG#KPI’ op "ALLES VERNIEUWEN" drukken voor een update van de
gegevens. Deze vindt u in uw taakbalk onder ‘Gegevens’.
Als voorbeeld hebben we in de sheet ‘Lijst SDG-Agenda 2030-KPI’ de invoer van drie bedrijven en MVO
Nederland laten staan en een lege kolom overgelaten voor u als gebruiker. Natuurlijk kan u de resultaten in
deze kolommen weghalen en samen met uw collega’s in de verschillende kolommen uw prioriteiten
invullen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met MVO Nederland, Elsbeth Roelofs, sectormanager MVO Chemie,
e.roelofs@mvonederland.nl
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