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Onderzoeksvraag
In hoeverre committeert het Nederlandse bedrijfsleven zich publiekelijk aan de Sustainable 
Development Goals?

Hiervoor vergelijken we de publieke communicatie van drie verschillende groepen bedrijven over 
de lijn van corporate governance: de top 10 van Nederlandse:

1. Bedrijven genoteerd aan de AEX, voor wie financiële verantwoordelijkheid naar 
aandeelhouders leidend is

2. Familiebedrijven, waar continuïteit en rentmeesterschap centraal staan en
3. Coöperatieve bedrijven, waar (bedrijfs)leden zeggenschap hebben en bepalend zijn in de 

koers



Hypotheses
● AEX genoteerde bedrijven publiceren wel over SDGs, maar zijn vaak 

weinig concreet en komen er niet op terug, hier verwacht je ook meer 
greenwashing terug te zien, omdat korte termijn financiële belangen 
zwaarder wegen dan lange termijn belangen. 

● Familiebedrijven zullen waarschijnlijk wel maatschappelijk of duurzaam 
bezig zijn vanwege het langetermijnperspectief, maar het is de vraag of ze 
dit ook communiceren. 

● Coöperatieven zitten er tussen in, gezien de rol van leden staat 
transparantie hoog in het vaandel. 



Resultaten
1. De cijfers
2. Journalistieke producties
3. De kwalitatieve verdieping
4. Vervolgonderzoek



De cijfers

● Percentage van de bedrijfspaginas die vindbaar zijn onder SDG-gerelateerde termen. 
● Groen maakt gebruik van SEO marketing technieken om zichtbaarheid op SDGs te vergroten. 
● Websites van bedrijven in rood hebben geen enkele publieke verwijzing naar SDGs op haar website.
● Op de websites van Achmea, FrieslandCampina (Coop) en Unilever (AEX) komen SDGs veel voor - zonder gebruik van SEO technieken.





SDG commitment top 10 organisaties per governance structuur



AEX genoteerde bedrijven
● Alle AEX genoteerde bedrijven verwijzen naar de SDGs

● Drie van hen (Shell, ING & Aalbers) zijn opmerkelijk zichtbaar op deze 
thema’s door gebruik van marketing en SEO technieken - 40, 18 en 78 
procent van hun websites referen naar SDGs in tekst (zichtbaar) of 
metadata (onzichtbaar).

● Shell en Arcadis committeren zich aan maar liefst 13 en 8 van de 17 
doelen respectievelijk en vormen hiermee de ‘hagelschieters’. Ahold 
Delhaize en Randstad zijn het meest gefocust en ondersteunen 3 en 4 
doelen respectievelijk. 









Coöperaties
● 8 van de 10 Nederlandse Coöperaties refereren aan SDGs

● Alleen NPRC en AVIA maken hier geen verwijzing naar. 

● Achmea springt in het oog doordat zij relatief veel schrijven over SDGs 
(maar liefst 12% van hun webpagina’s), zonder gebruik te maken van 
marketing / SEO. Ook Unilever scoort met 9% hoog.

● Windunie valt op vanwege beperkte referentie naar SDGs, terwijl zij in hun 
communicatie sterk inzetten op duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen





Familiebedrijven
● Slechts 6 van de 10 Familiebedrijven refereren naar de SDGs

● Eteck, Van Wijhe Verf, HAK en Schenk transport refereren hier helemaal niet naar. Bij 
VDL staat het als referentie genoemd in een rapportage, bij VP Capital komt het slechts 
naar voren uit rapportage van de organisaties waarin zij investeren. 

● Facilicom valt op doordat zij als enige familiebedrijf ook SEO of marketingtechnisch extra 
zichtbaar zijn op het SDG thema. Zij ondersteunen 3 doelen. 

● Aantal bedrijven vallen op vanwege beperkte referentie naar SDGs, terwijl zij in hun 
communicatie sterk inzetten op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (Oa Eteck & Van Wijhe Verf)

● Zeeman timmert sinds 2007 aan de weg via maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
slechts recentelijk (sinds 2019) linken zij hun doelen aan de SDGs. 







Verschillende assessment raamwerken: 

1. CBS: Monitor Brede Welvaart & SDGs 
2021

2. SDSN/Bertelsmann: Sustainable 
Development Report 2020

3. SDSN en IEEP: Europe Sustainable 
Development Report 2020
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Mogelijke journalistieke producties
1. Nog te leren: Ondanks duurzaamheid idealen lopen familiebedrijven 

achter op commitment SDGs [Familiebedrijven nabellen]

2. Slimste bedrijven, niet de duurzaamste, in Nederlandse markt zijn door 
marketing meest zichtbaar op SDGs [evt. Shell, Aalbers, ING, Facilicom 
group nabellen]

3. Mismatch tussen SDG commitment top 30 Nederlandse bedrijfsleven en 
prioriteiten Nederlandse SDG agenda [oppakken met SDG Nederland]
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Verdieping





Referentie ≠ Commitment ≠ Handelen



Referentie ≠ Commitment ≠ Handelen



Referentie ≠ Commitment



Met quantifier, 
onderhevig aan 

accountability (en 
SMART)

Zonder quantifier
Bv. “25% CO2 
reductie in 2030 
tov 2018”

Referentie ≠ Commitment
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Verdieping slag
1. Wel duurzaam, geen SDGs. 

a. Aanwezigheid duurzaamheidstermen (duurzaam, sustainable, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen). Afzetten tegen aanwezigheid SDG termen.

2. Referentie of commitment: context gebruik SDG termen maakt uit
a. Inzoomen op accountability gerelateerde termen, bv. ‘rapport’, ‘jaarverslag’ en Engelse 

equivalenten. Ook aanwezigheid van het teken “%” lijkt een goede indicatie van 
commitment.

3. Er zijn meer publieke kanalen dan alleen websites
a. Onderzoek verbreden naar bv. Twitter, Instagram

4. Historische analyse
a. Adoptie van SDGs tussen 2015 en 2020 middels analyse jaarrapporten

5. Communicatie en framing van anderen maakt uit
a. Online gesprek SDGs op Twitter onderzoeken op referentie 30 Nederlandse bedrijven. 



Social media kanalen


