SDG CORPORATE
STRATEGY CHECK
Kies voor een impactrijke strategie met
de Sustainable Development Goals.

SDG-MATERIALITEITSGRAFIEK
WELKE SDG’S ZIJN VOOR U HET MEEST BELANGRIJK?

RELEVANTIE VOOR UW STAKEHOLDERS

Feedback van uw belangrijkste
stakeholders op deze
strategische koers

Een aangescherpte MVOstrategie die aansluit bij de
internationale SDG-agenda

Een communiceerbare
roadmap om uw SDGstrategie uit te voeren

IMPACT OP UW BEDRIJF

VERGROOT UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET
EEN SDG-STRATEGIE

Concrete doelstellingen om
uw positieve impact van de
SDG-selectie te vergroten

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
VAN VINKLIJST NAAR IMPACT
De SDG’s worden, sinds 2015, wereldwijd gedragen als agenda voor
duurzame verandering. In 17 thema’s zijn tientallen subdoelen opgesteld waaraan organisaties over de hele wereld aan bij kunnen
dragen.
Als organisatie met een geïntegreerd MVO-beleid wilt u graag weten op
welke onderdelen u bijdraagt aan deze internationale maatschappelijke
agenda. Belangrijk is het om integraal naar deze thema’s te kijken, maar
dat wil niet zeggen dat u op alle SDG-thema’s actief hoeft te zijn. Onder
leiding van onze ervaren experts gaat u aan de slag om de meest
materiële SDG’s voor uw organisatie aan te wijzen.

VOOR WIE
De SDG-Strategiesessie is
bedoeld voor bedrijven
die behoefte hebben aan
een MVO-strategie die
aansluit bij de internationale SDG-agenda.

DAG 1

Deze bedrijven streven
ernaar om hun maat-

WAT ZIJN SDG’S?

ANALYSE

ELEVATOR PITCHES

INTERVIEWS

Introductie van

SDG-materialiteits-

Toegevoegde

Check SDG-selectie

de SDG thema’s

analyse

waarde vergroten

bij stakeholder

schappelijke impact te
vergroten.

DAG 2

€ 5.200,FEEDBACK

DOELEN

ACTIEPLAN

ROADMAP

Feedback van

SDG-thema’s

Korte, midden

Actieplan gemaakt

stakeholders

koppelen aan de GRI

en lange termijn

op maat

Kosten voor het gehele
programma
Prijs is exclusief btw

PROGRAMMAOPZET

CONTACT

De SDG-strategiesessie wordt incompany gehouden en
beslaat twee dagdelen. Tussendoor krijgt u verdiepend
materiaal via online lesmodules en gaat u aan de slag met een
opdracht.
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