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SDG’s als management instrument? 

Makkelijker dan je denkt.



Even voorstellen: A-kwadraat.

• Evolutie naar grotere organisaties: professionalisering, potentiële medewerkers, 

imagoversterking

• Continuüm van tewerkstellingsmogelijkheden

1964



Onze historiek bepaalt mee wie we zijn.

1964



Duurzaamheid zit in ons DNA.

• 2009 - 2011: Milieucharter provincie Antwerpen (Planet)

• 2012 – 2016: MVO milieucharter provincie Antwerpen (People, Profit)

• 2017 – 2019: Voka Charter Duurzaam Ondernemen (Prosperity, Peace, Partnership 

+ SDG’s) 

De laatste 10 jaar komen we hier ook mee naar buiten:



17 SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.



Link met missie, visie, waarden en strategie.



Missie: waarom we bestaan.

A-kwadraat geeft werk aan personen 

met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

We willen onze medewerkers 

stimuleren tot interne en externe 

doorstroming en besteden bijzondere 

aandacht aan permanente opleiding 

en vorming.

1969

1979



Visie: wat we willen zijn. 

A-kwadraat wil een inclusieve 

organisatie zijn die op een duurzame 

manier onderneemt.

1997

2017



Strategische doelstellingen. 

Scope 2025.

Optimale instroom van doelgroepmedewerkers

Optimale ontwikkeling met oog op interne of externe doorstroming

Gedifferentieerde orderportefeuille met stabiel en aangepast werk

‘A-kwadraat’ als sterk merk

Gezonde en onafhankelijke financiële positie

Performante organisatie met betrokken medewerkers



Jaarplanning.

• Operationele doelstellingen met KPI’s

• Acties met eigenaars in alle business- en service units → 90% vd SDG’s

• Extra acties voor 10% “moeilijke” SDG’s zoals water, oceanen, ongelijkheid

• Zelfevaluatie (“directiebeoordeling”) in november-december

• Evaluatie door extern auditcomité in het voorjaar

Vertaling van de missie, visie en strategische doelstellingen.



Voorbeelden.

VTO-cel: People en Prosperity.



Voorbeelden.

Gastbedrijf voor Ondernemend Turnhout: Peace en Prosperity.



Voorbeelden.

Biodiversiteit: Planet.



Voorbeelden.

Samenwerking met scholen en studenten: People, Prosperity en Partnership.



SDG’s als managementinstrument?

• Weinig extra investeringen zijn nodig.

• Kijk naar wat je sowieso al doet of van plan bent.

• Voer een constant beleid gestoeld op duurzaamheid.

• SDG’s bieden hiervoor een gemeenschappelijk kader, het zijn kapstokken.

• Als je een charter wil halen, zal je af en toe zal je iets “extra” moeten doen.

Conclusies.



a-kwadraat.be I info@a-kwadraat.be

A-kwadraat 1.
Everdongenlaan 27
2300 Turnhout

A-kwadraat 2.
Tieblokkenlaan 4B
2300 Turnhout

A-kwadraat 3.
Tieblokkenlaan 4A
2300 Turnhout

A-kwadraat 4.
Schoorstraat 67                                           
2275 Gierle


