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AANLEIDING
Uit enquêtes en opgedane ervaringen:  

• SDG-Awareness neemt toe     Nood aan verdieping (SDG-Knowledge) 

• Organisaties willen meer maatschappelijke waarde creëren, op een geloofwaardige    
     manier  Hoe en welke onderwerpen (SDG’s) opnemen?  

• Nood om de SDG’s sneller te integreren in het beleid

Koppeling Materialiteit & SDG’s 

FIDO lanceert projectoproep SDG’s & Materialiteit 
• 21 organisaties nemen deel 

Lancering project SDG’s & Materialiteit in federale overheidsdiensten 
• 4 FOD’s nemen deel

6 organisaties lichten ervaringen toe tijdens deze workshop



MATERIALITEIT

 “Materialiteit gaat over wat er werkelijk toe doet. Het gaat over de relevante uitdagin-
gen van een organisatie. Deze uitdagingen kunnen een belangrijke impact hebben 
op de financiële, economische en ecologische werking van de organisatie, en op zijn 

werknemers en externe stakeholders.”

Een organisatie die een materialiteitsanalyse wilt doen moet twee belangrijke stappen on-
dernemen : 
 
1. Materialiteitsmatrix: de organisatie moet vertrekkende vanuit zijn kernactiviteit-

en een oplijsting maken van alle onderwerpen die een economische, sociale en mi-
lieugerelateerde impact hebben. Vervolgens moet de organisatie deze onderwer-
pen prioritiseren. Hiervoor bestaan verschillende methodes zoals het maken van een 
impactanalyse, samenwerken met experten, die juiste inschattingen kunnen maken, ... 

2. Stakeholderoverleg: het is belangrijk om de stakeholders te betrekken om rek-
ening te kunnen houden met hun verwachtingen en belangen. Dit kan op verschil-
lende manier gebeuren van een online-bevraging tot een fysiek overleg. Je kan je 
stakeholders op basis van hun belangrijkheid ook een wegingsfactor toekennen. 

Wat is materialiteit ?



“ De VUB heeft de voorbije strategische cyclussen een evolutie ondergaan van 
ad hoc duurzaamheidsinitiatieven naar een meer structurele aanpak. Onze doel-
stelling is de strategische integratie van duurzame ontwikkeling, met SDGs als ref-
erentiekader, in het beleid, de rapportering, de beslissingsvorming en de werk-
ing van onze faculteiten, diensten en partners. De SDG materialiteitsanalyse 
moet een duidelijke basis vormgeven om de strategie en doelstellingen voor de 
komende jaren aan op te hangen. In ons Algemeen Strategisch Plan 2030 zijn 
de SDGs opgenomen als toetssteen voor strategische projecten en het beleid.”  
MAARTEN IPERS, VUB

Waarom  koos  uw organisatie voor 
een SDG-materialiteitsanalyse ?

 
Antwoorden uit het panelgesprek

“De Winning bracht in 2013 een eerste GRI-rapport uit. 
Sinds het rapport van 2016 krijgen  de SDG’s een plaats in 
het duurzaamheidsbeleid van de Winning. Met een materi-
aliteitsanalyse wilden we vooral onze sociale impact beter 

begrijpen en in kaart te brengen.” 
CINDY VANVELTHOVEN, DE WINNING

“ Fluvius wilde – met haar maatschappelijke rol als gereguleerde energiespeler in het 
achterhoofd –  haar MVO- en duurzaamheidsbeleid verder uitbouwen op een profes-

sionele basis. We vertrokken vanuit de uitgestippelde bedrijfsstrategie, met input van 
al onze stakeholders. ” 

KOEN SCHELKEBS, FLUVIUS



Welke meerwaarde heeft het
toevoegen van de SDG-dimensie?
 

Antwoorden uit het panelgesprek

“Le SPF Mobilité est bien conscient de l’importance des enjeux liés au développement durable 
et cette analyse nous a permis d’avoir une bonne vision pour nos choix futurs. Notamment pour 
nos objectifs stratégiques. 
L’exercice nous a aidé à définir les enjeux pour notre SPF. L’échange avec les stakeholders était 
également intéressant et nous a donné une vision sur nos attentes, qui pour certaines, s’appar-
entaient plus à nos objectifs opérationnels de bonne gestion. Si la Belgique veut atteindre ses 
objectifs pour 2030 il est essentiel de les intégrer dès le départ. “
CINDY DEQUESNE, SPF MOBILITE

“En tant qu’ONG, Médecins Sans Vacances considère qu’il va de soi d’apporter sa pierre à l’édi-
fice dans la réalisation des SDG. Pour Médecins Sans Vacances, il est important que la durabilité 
ne se limite pas à un renforcement plus durable de la capacité des hôpitaux partenaires (SDG3 
– Bonne santé et bien-être). L’association nourrit également l’ambition de travailler de manière 
durable dans toutes les composantes de son organisation et de participer à la concrétisation des 

ambitions pour d’autres SDG également.
L’analyse de la matérialité axée sur les SDG permet à Médecins Sans Vacances de comprendre 
l’impact qu’elle représente pour ses parties prenantes et comment cet impact va dans le sens des 
SDG. Elle sera ainsi à même de faire des choix stratégiques sur ses activités et d’optimaliser sa 

contribution au développement durable.”
 KATLEEN CUYPERS, MEDECINS SANS VACANCES

“Wij waren geselecteerd als 1 van de 20 pilootbesturen van VVSG (Vlaamse vereniging voor 
steden en gemeenten) om met de SDG’s aan de slag te gaan en deze te verankeren in ons 
strategisch meerjarenplan 2020-2025. Het was vrij snel duidelijk dat sommige SDG’s beter 
aansluiten bij de werking van een stad dan anderen. 
Beleid van lokale besturen gebeurt nog steeds vaak vanuit buikgevoel of politieke agenda’s. 
Het was voor ons belangrijk, met een materialiteitsanalyse, om het buikgevoel te objecti-
veren, en prioriteiten in beeld te brengen. Zo kunnen we makkelijker beleidskeuzes maken De 
toevoeging van de SDG’s was voor ons een belangrijke voorwaarde om het te doen, omdat zij 
deel uitmaken van ons beleidskader. “
ELLEN VANDEPUTTE, STAD HARELBEKE 



Hoe makkelijk of moeilijk vonden jullie het om 
de 17 SDG’s te vertalen naar de eigen werking ?

 
Antwoorden uit het panelgesprek

“De SDG’s en 169 targets zijn een holistische, globale agenda 
die niet rechtstreeks gericht is op de werking van een organisa-
tie. Het was geen eenvoudige oefening om de duurzame ontwik-
kelingsagenda te vertalen naar de realiteit van de VUB. 
In een eerste fase heeft de VUB impactketens opgesteld uit 
de documentanalyse, interviews en workshops. Deze impact-
ketens hebben we naast de subtargets per SDG geplaatst en 
de prioritaire thema’s gekoppeld aan de relevante subtargets.”  

“Vanuit de VVSG werd een publicatie uitgegeven “Lokale 
schouders voor mondiale uitdagingen” waar de SDG’s en de 169 
targets vertaald werden naar de context voor lokale besturen. 
Voor mij was het dus vrij snel duidelijk hoe we dit konden 
vertalen. Al vond ik het soms nogal vrijblijvend en ben ik er 
van overtuigd dat je als lokaal bestuur soms meer impact kan 
hebben, dan je aanvankelijk inschat. Het mag en moet soms 

meer zijn dan sensibiliseren en stimuleren, vind ik.” 

“Depuis le rapport NVR (National Voluntary Review - le rapport 
d’avancement de la Belgique sur la mise en œuvre des ODD), nous som-
mes habitués à travailler en se référant aux ODD. Le projet de 
l’IFDD auquel nous avons participé, nous a permis de réaliser un 
SDG-Assessment. Pour effectuer ceci, les Directeurs Généraux 
ont directement proposé des représentants ayant une bonne 
connaissance du sujet, ce qui a facilité la tâche. L’analyse pré-
voyait d’évaluer la contribution positive ou négative au regard 
des 17 ODD et surtout des 169 cibles. Pour ce faire, chaque 
cible a été examinée au regard des différentes activités ou re-
sponsabilités de nos différents départements. Le SDG Assess-
ment est une sorte d’auto-évaluation. On donne des bons et/ou 
mauvais points. Il est important de rester objectif tout au long 
de l’évaluation. “

MAARTEN IPERS, VUB

ELLEN VANDEPUTTE, 
STAD HARELBEKE

CINDY DEQUESNE, SPF 
MOBILITE



Hoe makkelijk of moeilijk was het om de SDG’s 
en de 169 targets onder de knie te krijgen? 

 
Antwoorden uit het panelgesprek

“De sensibilisering binnen de organisatie over de SDG’s was al gebeurd. Wel was het 
tijdens de materialiteitsoefening de eerste keer dat de 169 targets er werden bijge-
haald met de vraag of Harelbeke als lokaal bestuur een directe, indirecte of vrijwillige 
impact had op elk van de targets.  We zaten in groepjes van 4 personen, en stonden 
onder redelijke tijdsdruk omdat dit het sluitstuk van de namiddag was. Dit zorgde voor 
169 korte en krachtige debatjes, en iedereen was na afloop kapot.
Anderzijds zorgden de 169 targets wel voor een verdieping van de SDG’s, dus dat was 
zeker niet slecht.  En dan was het ook vrij duidelijk dat er zaken waren waar wij als 
lokaal bestuur absoluut geen vat op hebben.  Dit helpt natuurlijk ook als er keuzes 
moeten gemaakt worden.”
ELLEN VANDEPUTTE, STAD HARELBEKE

“Bij onze materialiteitsanalyse heeft de VUB ervoor gekozen om de belangrijkste im-
pactthema’s uit haar impactketen voorop stellen en te koppelen aan de SDG’s en zijn 
targets. Het is geen makkelijke en eenduidige oefening om thema’s te prioriteren en de 

subtargets te vertalen.
Als brede onderwijs- en onderzoeksinstelling kan aan elke SDG meerdere onder-
zoeken gekoppeld worden waardoor de VUB impact heeft op deze SDG. Hier heb-
ben we besloten om onderwijs geheel te koppelen aan SDG 4, onderzoek en in-
novatie geheel te koppelen aan SDG 9 en de andere SDGs te koppelen aan de 
maatschappelijke impacts van de VUB los van specifiek onderwijs of onderzoek.” 

MAARTEN IPERS, VUB

“Omgaan met de SDG’s bracht heel veel informatie met zich mee. Het was bovendien 
heel uitgebreid. Voor de Winning en voor haar stakeholders, was het belangrijk dat 
de SDG’s concreet werden. Dit was belangrijk om de SDG’s ‘hapklaa’r te maken voor 
iedereen.” 
CINDY VANVELTHOVEN, DE WINNING



Laat ons even dieper ingaan op de eerste dimensie van 
de materialiteitsanalyse, de bepaling van de econo-
mische, sociale en milieugerelateerde impact van de 

organisatie. Hoe hebben jullie dat aangepakt? 
 

Antwoorden uit het panelgesprek

« Allereerst werden de verschil-
lende kernactiviteiten van Artsen 
Zonder vakantie geïdentificeerd. 
Vervolgens werden deze activiteit-
en omgezet in concrete en meetba-
re impacts. Deze impacts werden 
dan gelinkt aan de SDG’s. De anal-
yse gebeurde met de impactroute.” 

(zie afbeelding) 
KATLEEN CUYPERS, MEDECINS 

SANS VACANCES



Laat ons even dieper ingaan op de eerste dimensie van 
de materialiteitsanalyse, de bepaling van de econo-
mische, sociale en milieugerelateerde impact van de 

organisatie. Hoe hebben jullie dat aangepakt? 
 

Antwoorden uit het panelgesprek

“ Fluvius wil zijn duurzaamheids- en MVO-strategie toespitsen op domeinen waar het 
een reële impact heeft. Daarom onderzochten we welke duurzaamheidsthema’s voor 
Fluvius van materieel belang zijn. Uit een longlist van meer dan 200 onderwerpen 
identificeerde Fluvius 19 potentieel materiële thema’s die in vijf categorieën kunnen 
worden gebundeld.  De vijf categorieën zijn klantfocus, energietransitie en klimaat, 
operationele werking, verantwoorde bedrijfsvoering en Great Place to Work.
Deze lijst van 19 onderwerpen werd intern geëvalueerd. Daarna scoorden we intern de 
maatschappelijke impact van Fluvius voor elk onderwerp. Onze stakeholders konden 
dezelfde oefening doen via een online-enquëte.” 
KOEN SCHELKEBS, FLUVIUS

19 thema’s in 5 categorieën



Wat was de grootste uitdaging tijdens het bepalen 
van de economische, sociale en milieugerelateerde 

impact ? 
 

Antwoorden uit het panelgesprek

“Het reduceren van het aantal relevante topics (ca. 200 topics) tot een werkbaar ge-
heel (19 topics): dit bleek een tijdrovende, maar wel zeer nuttige oefening. Soms was 
het ook onduidelijk welke lading een bepaalde term dekt. Een interpretatie durft nogal 
eens van persoon tot persoon te verschillen. Het komt erop aan dit zo snel mogelijk 
volledig uit te klaren om problemen verderop in het proces te vermijden.” 
KOEN SCHELKEBS, FLUVIUS

“De werking van een lokaal bestuur is heel breed.  Het was een uitdaging om ieder-
een breed te laten meedenken en niet in de val te trappen om gewoon de eigen sec-

tor steeds naar voor te schuiven.”
ELLEN VANDEPUTTE, STAD HARELBEKE

“Cette phase s’est passée sans grande difficulté. Mais il faut dire, comme déjà stipulé, 
que nous sommes habitués à travailler en se référant aux ODD. Je pense également que 
travailler en équipe multidisciplinaire et avoir un bon appui du management sont primor-
diaux pour faciliter cette étape.“
CINDY DEQUESNE, SPF MOBILITE



Hoe hebben jullie het stakeholders 
betrokken bij de oefening? 

 
Antwoorden uit het panelgesprek

“Wij hebben een plan van aanpak uitgewerkt die 
bestond uit de volgende stappen:

- Stakeholders inventariseren
- Topics oplijsten: Topics onderverdeeld in 3 cate-
gorieën: sociaal | economisch/governance | milieu
- Stakeholders uitnodigen op ontbijtsessies (du-
urzaam georiganiseerd, uiteraard) 5 stakeholders-
meetings: RvB en MT (alle topics) | medewerkers 
(alle topics) | 3 topicgroepen (sociaal, econo-
misch, milieu)
- Voorstellen De Winning groep  
- Voorstellen SDG’s met beelden, een korte toe-
lichting en filmpje
- Topics koppelen aan SDG’s
- Topics in volgorde van belangrijkheid zetten
- Terugkoppeling naar stakeholders in latere fase

Het stakeholderoverleg bleek een zeer nuttig instru-
ment. Het geeft je input op diverse vlakken. Sociaal, 
economisch, welzijn, …).” 

“Le SPF Mobilité a opté pour une concertation avec ses 
parties prenantes. La rencontre a eu lieu dans un temps 
bien défini mais assez court. Les parties prenantes étaient 
très actives et intéressées par le sujet. Le principal défi 
était de pouvoir les écouter tous et toutes . Nous sommes 
finalement arrivés à un très bon résultat. Chacun semble 
être reparti satisfait de l’exercice.“

CINDY DEQUESNE, 
SPF MOBILITE

CINDY VANVELTHOVEN, 
DE WINNING



Wat was de grootste uitdaging 
tijdens deze stap? 

 
Antwoorden uit het panelgesprek

“De burgers, vrijwilligers, ondernemers,… werden face to face bevraagd tijdens 6 avon-
den de Ronde van Harelbeke. Tijdens de pauze en na afloop ging de consulent langs bij 
de mensen met een iPad om de bevraging in te vullen. Het was goed dat zij dat deden en 
beschikbaar waren voor vragen van de respondenten, want de bevraging was niet evident.  
Het is ook niet omdat mensen 1 keer horen wat die SDGs zijn, dat ze zich meteen kunnen 
voorstellen wat bijvoorbeeld “verantwoorde productie en consumptie” betekent..
Tijdens het interview met de ondernemers als stakeholders werd terughoudend ge-
reageerd op de SDG’s als beleidskader.  Het werd gezien als een beperking van hun on-
dernemerschap, terwijl het voor ons net een uitgereikte hand naar de ondernemers moest 
zijn om meer samen te werken.  Gelukkig werd het college van burgemeester en schep-
enen toevallig in diezelfde periode uitgenodigd bij een grote ondernemer in Harelbeke 
die de SDG’s als beleidskader hanteerde.  Die wist niet dat wij daar ook mee bezig war-
en.  En zo hebben we die ondernemer nog eens zijn verhaal laten doen naar die andere 
ondernemers, wat dan wel positiever onthaald werd, omdat het vanuit een economische 
invalshoek werd gedaan.”

ELLEN VANDEPUTTE, STAD HARELBEKE

“Les parties prenantes ont donné leur avis au moyen d’un questionnaire en ligne. Le taux 
de réponse a été élevé: sur les 420 personnes interrogées, 175 ont répondu, soit 42% alors 
même que l’enquête a été envoyée au beau milieu des vacances d’été. Nous n’avons mal-
heureusement pas été en mesure d’interroger tous les groupes de parties prenantes. Il n’a 
par exemple pas été possible pour des raisons pratiques d’interroger des patients.
Le plus grand défi à relever aura été d’impliquer suffisamment de personnes dans le trajet. 
Seul un groupe limité de collaborateurs fixes ont pris part à l’impact workshop que nous 
avons organisé. Réflexion faite, il aurait mieux valu inviter plus de personnes pour que 
davantage de collaborateurs puissent être impliqués dès le départ.”

KATLEEN CUYPERS, MEDECINS SANS VACANCES



Bij de analyse kunnen naast materialiteit ook 
andere dimensies meegenomen worden  

 
Antwoorden uit het panelgesprek

“We zijn van mening dat de ur-
gentie een nuttige bijkomende 
dimensie is voor de totale 
analyse, omdat dit meteen 
een aanzet is naar het leggen 
van prioriteiten en de inspan-
ningen van de onderneming 
gerichter en efficiënter laat 
verlopen. Zo vermijd je dat je 
focus legt op een materiële 
maar niet-urgente topic. ” 
KOEN SCHELKEBS, FLUVIUS



Welk advies zou je geven aan een organisatie 
die een SDG-materialiteitsanalyse wil doen?   
 

Antwoorden uit het panelgesprek

“Ten eerste, doe het! Het is een waardevolle 
oefening en levert nuttige input voor de bed-
rijfsstrategie en voor het leggen van priorite-
iten in de strategie en bij concrete acties.Ten 
tweede, neem een expert onder de arm. Dat 
vergemakkelijkt het objectiveert het proces.“

KOEN SCHELKEBS, FLUVIUS

“Voldoende tijd nemen, voldoende input 
vragen van stakeholders tijdens de ver-
schillende fases in het proces en voldo-

ende terugkoppelen.”
 

MAARTEN IPERS, VUB 

“Een materialiteitsanalyse is zeer complex. 
Daarom is het zeker aan te raden om je te 
laten begeleiden door een extern bureau met 
voldoende expertise in de materie. Het is 
goed om vooraf uitgebreid te bepalen wat je 
met de analyse wil bereiken of waarvoor je 
de resultaten wil gebruiken.Daarnaast is het 
aan te raden om de medewerkers van bij het 

begin te betrekken.” 

KATLEEN CUYPERS, M.S.V

“Werk met een externe partner en laat deze 
partner in interactie gaan met bredere werk-
groep. Zo is iedereen goed mee in het verhaal.  
De externe partij heeft bij ons soms beslissin-
gen genomen, waar wij niet onderling over 
moesten discussiëren.  Anders dreig je vast 
te lopen. Beschouw de analyse niet als de ab-
solute waarheid, maar wel als een instrument 

waar je verder mee aan de slag kan.” 

ELLEN VANDEPUTTE, STAD HARELBEKE

“Associer le comité de direction et bien choisir 
ses experts.-  “

CINDY DEQUESNE, SPF MOBILITE

“Neem voldoende tijd om dit te organiseren, 
op te volgen en evalueren – betrek je Raad 
van Bestuur, management en medewerkers 

om meer gedragenheid te creëren.”
 
CINDY VANVELTHOVEN, DE WINNING


