Maak kennis met de
Optimal SDG Scan
De SDG Scan waar je écht mee vooruit kunt
Uniek in zijn soort, wetenschappelijk onderbouwd en krachtig in toepassing

Wat is het?
Elke organisatie toetst haar werkprocessen aan de dagelijkse werkelijkheid en tegelijk ook aan de
strategische positionering van de organisatie. De Optimal SDG Scan ondersteunt in dit proces het
maken van een SDG analyse. Het is een meetinstrument om op een praktische manier kennis te maken
met de SDGs en de onderliggende doelstellingen. De resultaten van de scan worden op heldere wijze
weergegeven; op elk van de vijf scanniveaus wordt per SDG de score getoond. De Optimal SDG Scan
maakt het bovendien mogelijk om te monitoren én te benchmarken!

“Middels de Optimal SDG Scan worden wij als bedrijf bewust van onze impact op de
wereld in termen van de SDGs en kunnen wij monitoren en concreet stappen zetten om
verbeteringen door te voeren in onze bedrijfsvoering.”
Marc Klaver, Innovatie Manager Groothuis Bouwgroep

Hoe werkt het?
De Optimal SDG Scan begint met te vragen
voor welke SDGs de organisatie aandacht
heeft. Door aansluitend naar acties en
meetbare resultaten te kijken, wordt helder
hoe de SDGs de bedrijfsprocessen raken. De
vragen over strategie en ketensamenwerking
maken inzichtelijk op welke wijze de
SDGs ook op de langere termijn worden
meegenomen in de koers van de organisatie.
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De Optimal SDG Scan biedt u:
1.	
Een rapport met een heldere presentatie van de resultaten per niveau van de piramide én per SDG;
2. Benchmarking binnen sectoren en monitoring;
3. Ondersteuning van een veranderagenda voor realisatie van de SDG doelen.
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