TBI’S BIJDRAGE AAN DE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)
Er is een sterk verband tussen TBI’s strategie en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). We richten ons op de (sub)doelen waar we zelf de meeste invloed op hebben en een positieve bijdrage
kunnen leveren met onze bedrijfsactiviteiten. Wij zien in SDG 3, 4, 8, 9, 11, 12 en 13 de beste mogelijkheden om daaraan bij te dragen.
SDG

RELEVANTE SUB-DOELSTELLING

VERBAND MET TBI-ACTIVITEITEN

Goede
gezondheid en
welvaart voor
alle leeftijden

3.8

◾

TBI investeert in de gezondheid van medewerkers in alle leeftijdscategorieën door de
inzet van TBI Vitaal

◾

Veilige gezonde werkomgeving, Veiligheidsbeleid, TBI Vitaal

Gelijke toegang
tot
kwaliteitsvol
onderwijs en
bevorder
levenslang
leren voor
iedereen

4.4

◾

TBI geeft medewerkers kansen hun opleidingsniveau te verhogen en een leven lang te
leren

◾

Samenwerking met vakopleidingen om het vakmanschap te versterken

Fatsoenlijke
banen en
economische
groei

8.2

 ogere economische productiviteit door diversificatie, technologische modernisatie
H
en innovatie.

◾

Investeren in innovatie, i-fonds, operationele marge

◾

Investeren in innovatie, i-fonds

8.3

B evorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine
en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten.

◾

HR-beleid (ervaringsleerplekken, social return)

◾

HR-beleid (investeren jong talent, ervaringsleerplekken, social return, stimuleren,
enthousiasmeren en faciliteren technisch onderwijs)

◾

Investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers

◾

Veilige gezonde werkomgeving, Veiligheidsbeleid, TBI Vitaal

8.5

Z orgen voor een universele gezondheidsdekking, met inbegrip van de bescherming
tegen financiële risico’s, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten.

T egen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden,
met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke
jobs en ondernemerschap aanzienlijk verhogen.

 olledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en
V
mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk
loon voor werk van gelijke waarde.

8.6

 et aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn,
H
geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn.

8.8

 e arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen
D
voor alle werknemers.
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TBI’s bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

SDG

Innovatie en
duurzame
infrastructuur

RELEVANTE SUB-DOELSTELLING

VERBAND MET TBI-ACTIVITEITEN

9.1

◾

Toekomstbestendig maken van gebouwen, versterken infrastructuur

◾

Toekomstbestendig maken van gebouwen, versterken infrastructuur, schone industrie
(bijvoorbeeld Croonwolter&dros)

◾

Toekomstbestendig maken van gebouwen (smartbuildings), bieden van installatie
technische oplossingen

◾

Toekomstbestendig maken en versterken van infrastructuur

◾

Toekomstbestendig bouwen, binnenstedelijke projectontwikkeling. Ontwikkelen van
nieuwewoonbestemmingen door transformatie van bestaande gebouwen, verduurzaming, energetische woningverbetering

◾

Eén van de doelstellingen van Stichting TBI

◾

Renoveren en herbestemmen monumentaal vastgoed

11.6 D
 e nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere
aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander
afvalbeheer.

◾

Ontwikkelen van nieuwe woonbestemmingen door transformatie van bestaande
gebouwen, verduurzaming, energetische woningverbetering, duurzame bouwlogistiek,
mobiliteitsbeleid, circulaire bedrijfsvoering (geen afval), verbeteren luchtkwaliteit
gebouwde omgeving middels bijvoorbeeld installatietechniek

12.2 H
 et duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen
realiseren.

◾

Minimaliseren van gebruik en stimuleren hergebruik van materialen tijdens het bouwen installatieproces,duurzaam inkopen, circulair ontwerpen, bouwen, demonteren

12.5 T egen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering,
recyclage en hergebruik.

◾

Minimaliseren van gebruik en stimuleren (inzet van) hergebruik van materialen tijdens
het bouw- en installatieproces, duurzaam inkopen, circulair ontwerpen, bouwen,
demonteren, geen afval

12.6 B edrijven aanmoedigen om duurzaam te werken en duurzaamheidsinformatie te
integreren in hun rapporteringscyclus.

◾

Jaarlijkse geïntegreerde jaarverslaglegging waarbij duurzaamheid-(informatie) een
integraal onderdeel is van de bedrijfsstrategie

12.7 D
 uurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met
nationale beleidslijnen en prioriteiten.

◾

Pro-actief participeren in overheidsaanbestedingen waarbij duurzaamheidscriteria
centraal staan

◾

Overtreffen klantvraag op het gebied van duurzaamheid

◾

Keuze voor duurzame oplossingen om de milieubelasting van de eigen organisatie te
verminderen

9.4

9.8
Veilige en
duurzame
steden

 ntwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infraO
structuur ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk
welzijn.
 erduurzamen infrastructuur en industrieën waarbij de focus ligt op een grotere
V
doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieu
vriendelijke technologieën en industriële processen.
De toegang tot informatie- en communicatietechnologie verhogen.

11.2 T oegang bieden tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoers
systemen voor iedereen, verbetering van de verkeersveiligheid.
11.3 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor partici
patieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke neder
zettingen in alle landen.
11.4 D
 e inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te
beschermen en veilig te stellen.

Duurzame
consumptie en
productie

Klimaat
verandering
aanpakken

13.2 M
 aatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen,
strategieën en planning.
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