
 

Impact bereiken komt voor Oikocredit steeds op de eerste plaats. We 

dromen van een wereldwijde, eerlijke samenleving waarin bronnen 

duurzaam worden gedeeld en iedereen de mogelijkheid heeft keuzes te 

maken om een waardig bestaan op te bouwen. 

Dat is ook de bedoeling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Daarom willen we inzoomen op de rol die Oikocredit speelt in het 

bereiken van deze doelstellingen. 

 

 

In onze webinar hadden we het hebben over 

de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, 

in het Engels:  

de sustainable development goals  

of afgekort: de SDG’s.  

 

 

 

Deze doelstellingen werden in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties 

en werden ook goedgekeurd door alle 193 lidstaten van de VN. Het zijn 

17 acties waar de wereld moet aan werken tegen 2030.  

De doelstellingen gaan over de meest dringende wereldwijde 

uitdagingen van onze tijd, waarbij samenwerkingsverbanden in en 

tussen landen nodig zijn om een evenwicht te vinden tussen de drie 

dimensies van duurzame ontwikkeling: ... 

  



… economische groei, ecologische 

duurzaamheid en sociale integratie.  

Men spreekt in het Engels over people, 

planet, profit. 

Voor de SDG’s werden deze 3 pijlers van 

duurzame ontwikkeling aangepast en 

uitgebreid. Profit moet leiden tot prosperity, 

welvaart. En 2 pijlers werden toegevoegd, 

want een duurzame wereld kan alleen 

wanneer er vrede is (peace) en wanneer alles 

gebeurt in partnerschap (partnership). 

 

 

Op die manier komen we tot volgend overzicht van de SDG’s, gegroepeerd volgens de 5 P’s. Van onder naar 

boven: planet, people, prosperity, peace, partnership. De spil symboliseert de samenhang tussen de 

verschillende pijlers en de doelstellingen. De 3 pijlers en alle doelstellingen zijn even belangrijk en worden niet 

als afzonderlijke onderdelen gezien. Deze voorstelling toont dat de economie (prosperity) ten dienste van de 

samenleving moet staan (people), op zo’n manier dat deze zich ontwikkelt binnen de veilige grenzen van de 

planeet (planet). Hiervoor moet in vrede (peace) samengewerkt kunnen worden (partnership).  

 

 

Aan welke SDG’s levert Oikocredit een bijdrage?  

Met een slogan als “investeren in mensen” is het duidelijk dat 

Oikocredit een grote bijdrage levert aan de pijler people. Laten we 

die eens van dichterbij bekijken. Je ziet die in de paarse cirkel, SDG 

1 tot en met 5.  

  



SDG 1:  

Geen armoede: beëindig armoede overal en in al haar vormen. 

Oikocredit draagt bij tot de wereldwijde strijd tegen armoede door 

onder meer acties op het vlak van financiële inclusie, sociale 

financiële dienstverlening en toegang tot elektriciteit voor 

kansengroepen in ontwikkelingslanden. 

Hierdoor werkt Oikocredit zeer sterk aan het bereiken van SDG 1.  

 

Voorbeelden op onze website:  

• Komida: toegang tot krediet voor vrouwen met een laag inkomen op het platteland van Indonesië 

• Komida in het partneroverzicht 

• Hoe kleine leningen en solidaire economie een leven kunnen veranderen! 

 

 

SDG 2:  

Geen honger: Met andere woorden: beëindig honger, zorg voor 

voedselveiligheid /-zekerheid en promoot duurzame landbouw 

Oikocredit financiert duurzame landbouwprojecten en fair trade 

organisaties in het Zuiden, en levert daarmee een reële bijdrage in 

de wereldwijde strijd tegen honger. 

 

Voorbeelden op onze website: 

• Corporación Fortaleza del Valle in het partneroverzicht 

• Ondersteuning voor een non-profitcoöperatie van kleine boeren 

• ‘El Porvenir’ (‘de toekomst’) in Nicaragua 

 

SDG 3:  

Goede gezondheid en welzijn: verzeker een goede gezondheid en 

promoot welzijn voor alle leeftijden. Kinder- en moedersterfte 

moeten dalen. Hetzelfde geldt voor drank- en druggebruik. 

Informatie over besmettelijke ziektes is noodzakelijk om de 

verspreiding ervan tegen te gaan. De VN wil mentale ziektes meer 

onder de aandacht brengen en pleit voor minder verkeersdoden. 

 

Oikocredit werkt niet actief aan deze SDG, maar wel door synergie. Wanneer er bijvoorbeeld investeringen 

gedaan worden voor schoon koken in plaats van koken op een open vuur, dan is er minder 

luchtverontreiniging. Hierdoor worden minder mensen en kinderen ziek en zijn er minder sterfgevallen als 

gevolg van luchtverontreiniging.  

Voorbeeld op onze website: Clean cooking en toegang tot energie voor mensen op het platteland in Afrika 

  

https://www.oikocredit.be/k/nl/n8463/news/view/315877/136248/komida-toegang-tot-krediet-voor-vrouwen-met-een-laag-inkomen-op-het-platteland-van-indonesie.html
https://www.oikocredit.be/nl/onze-partners/fiche/55342/koperasi-mitra-dhuafa
https://www.oikocredit.be/k/nl/n8463/news/view/315890/136248/hoe-kleine-leningen-en-solidaire-economie-een-leven-kunnen-veranderen.html
https://www.oikocredit.be/nl/onze-partners/fiche/25936/corporacion-fortaleza-del-valle
https://www.oikocredit.be/nl/onze-partners/fiche/11001/cooperativa-de-servicios-multiples-sacacli-rl
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4931/news/view/276719/51391/16-september-dag-van-de-landbouw.html
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4931/news/view/319951/51391/clean-cooking-en-toegang-tot-energie-voor-mensen-op-het-platteland-in-afrika.html


SDG 4:  

kwaliteitsonderwijs: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol 

onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen: Dit wil 

zeggen dat jongens en meisjes vrij naar de lagere en middelbare 

school kunnen gaan. Ze krijgen ook de kans om verder te studeren. 

Technisch, beroeps-of universitair onderwijs moet vrij toegankelijk 

zijn, ongeacht geslacht of afkomst. De leeromgeving moet veilig en 

inclusief zijn. Daarnaast gaat deze doelstelling ook over een 

kwalitatieve voorschoolse zorg en over het opvoeden van 

leerlingen tot wereldburgers.  

Ook hier werkt Oikocredit gedeeltelijk aan mee. Er zijn enkele investeringen in onderwijs. Er is ook een grote 

synergie die wellicht nog belangrijker is dan de rechtstreekse financiering van onderwijsprogramma’s voor 

kansarme kinderen: de financiële steun die Oikocredit verleent aan vele duizenden vrouwen via kleine 

kredieten. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen hun geld veel vaker dan mannen aan hun gezin besteden. Ze 

kiezen er bijvoorbeeld om geld eerder uit te geven aan onderwijs voor hun kinderen en aan gezonde voeding. 

Voorbeelden op onze website:  

• Financiële steun aan vrouwen komt onderwijs voor kinderen ten goede 

• Richmond gaat naar school 

• De Uganda Microcredit Foundation 

• Dankzij de lening van vrouwengroep Ma Mangala gaan kinderen naar school, in plaats van uit vissen 

 

 

SDG 5:  

Gendergelijkheid: bereik gendergelijkheid en empowerment voor 

alle vrouwen en meisjes. We moeten af van onder andere het 

glazen plafond, de loonkloof en gendergeweld… 

De primaire doelgroep van Oikocredit zijn kansarme vrouwen en 

meisjes uit rurale gebieden. Via sociale investeringsprogramma’s 

bouwen we mee aan een grotere gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen.  

Voorbeelden op onze website:  

• Café Feminino: koffie voor emancipatie artikel en video 

• Coöperatie coopfam in ons partneroverzicht 

• Meer leningen voor vrouwen met een laag inkomen in West-Bengalen 

 

We slaan SDG 6 even over en bekijken de SDG’s in de pijler Prosperity.  

Dat is de oranje schijf, met SDG 7, 8, 9, 10 en 11.  

  

https://www.oikocredit.be/k/nl/n10814/news/view/311626/297464/financiele-steun-aan-vrouwen-komt-onderwijs-voor-kinderen-ten-goede.html
https://www.oikocredit.be/k/nl/n8463/news/view/136523/136248/richmond-gaat-naar-school.html
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4931/news/view/311607/51391/de-uganda-microcredit-foundation.html
https://www.oikocredit.be/k/nl/n8463/news/view/138678/136248/dankzij-de-lening-van-vrouwengroep-ma-mangala-gaan-hun-kinderen-naar-school-in-plaats-van-uit-vissen.html
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/nieuwsbrieven/Café%20Feminino:%20koffie%20voor%20emancipatie
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4931/news/view/251427/51391/video-cafe-feminino-koffie-voor-emancipatie.html
https://www.oikocredit.be/nl/onze-partners/fiche/60721/coopfam-cooperativa-dos-agricultores-familiares-de-poco-fundo-e-regiao-ltda
https://www.oikocredit.be/nl/onze-partners/fiche/10855/belghoria-janakalyan-samity


SDG 7:  

Betaalbare en duurzame energie: verzeker toegang tot betaalbare, 

betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Zo 

worden hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker. 

Naar aanleiding van de encycliek van Paus Franciscus: Laudato Si, 

investeert Oikocredit fors in hernieuwbare energie projecten voor 

kansarmen in het Zuiden. Momenteel maakt dit 5% van de 

portefeuille uit. Dit is de komende jaren de belangrijkste 

groeisector voor Oikocredit.  

Voorbeelden op onze website:  

• Een nieuwe pijler 

• Hoe een waterpomp op zonne-energie de familie Mali vooruit helpt 

• Op bezoek bij Francis in Ghana 

• PEG: zonne-energie in Ghana en West-Afrika 

 

SDG 8:  

Waardig werk en economische groei: bevorder aanhoudende, 

inclusieve en duurzame economische groei, volledige en 

productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen:  

De VN wil slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid uitroeien. 

Jeugdwerkloosheid moet aangepakt worden. Ondernemerschap 

moet ondersteund worden en we moeten streven naar 

economische groei, maar zonder schade aan het milieu. 

Onze kernactiviteiten zijn microfinanciering, sociale investering en financiële inclusie voor kansengroepen in 

ontwikkelingslanden. Zo zorgen we voor meer werkgelegenheid en socio-economische ontwikkeling 

wereldwijd. 

Voorbeelden op onze website:  

• Dit is hoe microkrediet via Oikocredit werkt 

• Financiële diensten met een zeer hoge sociale impact 

• Duurzaamheid is het allerbelangrijkste 

• Oikocredit is al meer dan 20 jaar lid van de Internationale Fair Trade Organisatie 

• Oikocredit en Fairtrade : een geslaagd huwelijk 

 

SDG 9:  

industrie, innovatie, infrastructuur: bouw veerkrachtige 

infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en 

stimuleer innovatie. Ook internet voor iedereen is essentieel. 

Via synergieën levert Oikocredit een bijdrage aan deze doelstelling. 

Door investeringen in hernieuwbare energie verbeteren we de 

elektriciteitsinfrastructuur in ontwikkelingslanden.  

Voorbeelden op onze website:  

• Bestrijden van energie-armoede 

• Fourth Partner Energy in het partneroverzicht 

• Musoni: het digitale ten dienste van de klanten met een laag inkomen  

https://www.oikocredit.be/nl/3-pijlers/hernieuwbare-energie
https://www.oikocredit.be/k/nl/n8463/news/view/308734/136248/hoe-een-waterpomp-op-zonne-energie-de-familie-mali-vooruit-helpt.html
https://www.oikocredit.be/k/nl/n8463/news/view/187486/136248/op-bezoek-bij-francis-in-ghana.html
https://www.oikocredit.be/nl/3-pijlers/hernieuwbare-energie/focus-op-enkele-projecten
https://www.oikocredit.be/k/nl/n10814/news/view/282442/297464/dit-is-hoe-microkrediet-via-oikocredit-werkt.html
https://www.oikocredit.be/nl/onze-partners/fiche/10783/banco-familiar-sa-eca
https://www.oikocredit.be/k/nl/n10814/news/view/323979/297464/duurzaamheid-is-het-allerbelangrijkste.html
https://www.oikocredit.be/nl/3-pijlers/fair-trade
https://www.oikocredit.be/nl/fair-trade-conference-verslagen
Interview:%20bestrijden%20van%20energie-armoede
https://www.oikocredit.be/nl/onze-partners/fiche/41845/fourth-partner-energy-pvt-ltd
https://www.oikocredit.be/k/nl/n10814/news/view/319345/297464/musoni-het-digitale-ten-dienste-van-de-klanten-met-een-laag-inkomen.html


SDG 10:  

ongelijkheid verminderen: dring ongelijkheid in en tussen landen 

terug. Dit gaat onder meer over ongelijkheid op basis van inkomen, 

leeftijd, sekse en beperking. Sociale bescherming is belangrijk. 

Ontwikkelingslanden moeten ook meer inspraak krijgen in de 

besluitvorming van internationale financiële en economische 

instellingen. 

Oikocredit verstrekt financiële diensten en ondersteunt organisaties om het leven van mensen of 

gemeenschappen met een laag inkomen duurzaam te verbeteren. Op die manier zorgen we voor meer 

gelijkheid. Maar we doen meer dan alleen financieren, we spreken van financiering plus. Onze partners 

ondersteunen hun klanten ook met aanvullende verzekeringen en sociale bescherming.  

Voorbeelden op onze website:  

• Een ontwikkelingsdynamiek 

• Complementaire dienstverlening in Oeganda 

 

SDG 11:  

duurzame steden en gemeenschappen: maak steden en menselijke 

nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.  

Het heeft te maken met adequate en betaalbare woningen, 

duurzame mobiliteit en de milieu-impact van steden en gemeenten. 

Daarnaast maken ook veilige en groene publieke ruimtes, 

rampenbestrijding, duurzame ruimtelijke ordening en 

erfgoedbeheer deel uit van SDG 11. 

Op deze SDG kan Oikocredit slechts een kleine impact hebben, wel door enkele synergieën. Wie bijvoorbeeld 

via microkrediet een onderneming kan starten, heeft meer geld voor zijn huisvesting. Door te investeren in 

schoon koken, verbetert de luchtkwaliteit. 

Voorbeelden op onze website:  

• Oikocredit’s allereerste lening in India 

• Een fairtrade koffiecoöperatie met een sociale missie 

We gaan naar de onderste cirkel om de SDG’s in de pijler Planet te bekijken: 6, 12, 13, 14 en 15.  

 

SDG 6:  

Schoon water en sanitair: verzeker toegang en duurzaam beheer 

van water en sanitatie voor iedereen. Dit wil zeggen dat 

waterschaarste aangepakt moet worden. Daarnaast moet er ook 

gewerkt worden aan duurzaam waterbeheer en verhoogde 

waterkwaliteit. Dit kan door vervuiling te verminderen, een stop op 

de dumping van chemicaliën en een goede behandeling van 

afvalwater. 

Door synergie levert Oikocredit hier een bijdrage: er is minder verontreiniging van water door onze 

investeringen in biolandbouw, schone kookkacheltjes en zonnepanelen.  

Voorbeeld op onze website: Betere hygiëne en sanitaire voorzieningen in India  

https://www.oikocredit.be/nl/onze-impact/een-ontwikkelingsdynamiek
https://www.oikocredit.be/nl/onze-impact/complementaire-dienstverlening-in-oeganda
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4946/news/view/111525/40931/oikocredit-s-allereerste-lening-in-india.html
https://www.oikocredit.be/nl/onze-partners/fiche/10422/cadech-cooperativa-integral-agricola-adelante-chanmagua-rl
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4931/news/view/84351/51391/betere-hygiene-en-sanitaire-voorzieningen-in-india.html


SDG 12:  

verantwoorde consumptie en productie: Onze consumptie-

maatschappij produceert veel afval. Grondstoffen duurzaam 

beheren en efficiënt gebruiken is dan ook een must. Daarnaast 

moeten we inzetten op een minder vervuilende en afvalarmere 

productie, een duurzaam aankoopbeleid en op duurzaam toerisme. 

Duurzaam consumeren kan ook door voedselverlies tegen te gaan 

en door recyclage en hergebruik van afvalproducten. 

Aan deze doelstelling levert Oikocredit een bijdrage door investeringen in duurzame landbouw en 

capaciteitsopbouw. Een deel van onze landbouwpartners zijn bio gecertificeerd.  

Voorbeeld op onze website: Vruchtbare woestijngrond voor biologische fairtrade producten 

 

SDG 13:  

klimaatactie: neem dringend actie om de klimaatverandering en 

haar impact te bestrijden, want de klimaatverandering treft elk 

land in elk continent. Daarom zijn extra maatregelen nodig 

bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot te reduceren, en moeten burgers 

zich bewust worden van manieren van klimaataanpassing. De VN 

wil kwetsbare naties weerbaarder maken tegen natuurrampen. 

Naar aanleiding van de oproep van Paus Franciscus om zo snel mogelijk te stoppen met het gebruik van 

fossiele brandstoffen, investeert Oikocredit in projecten van 100% hernieuwbare energie in 

ontwikkelingslanden. Op die manier wordt de CO2 uitstoot drastisch verlaagd. 

Artikel op onze website: Oikocredit wordt fairtrade klimaatneutrale belegger  

 

SDG 14:  

leven in het water: behoud en maak duurzaam gebruik van 

oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen. Ecosystemen op de kust 

en in zeeën en oceanen moeten beschermd worden. Overbevissing, 

vervuiling van de mariene ecosystemen en illegale visserij moeten 

bestreden worden. 

EN … 

SDG 15:  

leven op het land: bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, 

beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies 

aan biodiversiteit een halt toe.  

Aan deze 2 SDG’s levert Oikocredit een kleine bijdrage door investeringen in duurzame landbouw. 

Landbouworganisaties krijgen ondersteuning en capaciteitsopbouw. Ook investeringen in schoon koken 

dragen bij aan minder verontreiniging. 

Voorbeelden op onze website:  

• Biologische fairtrade suiker uit de bakermat van biologisch suikerriet 

• Een bij-zondere coöperatie! 

 

We eindigen met de 2 SDG’s helemaal bovenaan: 16 en 17, in de pijlers peace en partnership.  

https://www.oikocredit.be/nl/onze-partners/fiche/10423/sekem-holding
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4931/news/view/299362/51391/oikocredit-wordt-fairtrade-klimaatneutrale-belegger.html
https://www.oikocredit.be/nl/onze-partners/fiche/10421/cooperativa-de-produccion-agroindustrial-ahorro-y-credito-manduvira-ltda
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4931/news/view/267888/51391/een-bij-zondere-cooperatie.html


SDG 16:  

vrede, veiligheid en sterke publieke diensten:  

bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op 

duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen 

en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en 

toegankelijke instellingen uit. Dit gaat om het bestrijden van 

misdaad, corruptie en geweld, ook tegen kinderen. Verder zijn 

effectieve en transparante instituties met aandacht voor 

burgerparticipatie en inclusieve besluitvorming onmisbaar.  

Oikocredit vindt het belangrijk om op een goede manier met haar partners en klanten om te gaan. Onze 

partners worden gescreend en opgevolgd. Een groot deel van onze partners volgen de Client Protection 

Principles standards. Onze Indische partner Annapurna hanteert de principes van de Smart Campaign (artikel in 

het Engels) voor een betere bescherming van de klanten bij het toekennen van een microkrediet. 

Oikocredit heeft de richtlijnen van GOGLA (video in het Engels) onderschreven. GOGLA is een organisatie die 

zich inzet voor een verantwoorde off-grid-zonne-energie-sector, en heeft een Gedragscode voor de 

bescherming van off-grid zonne-energie verbruikers ontwikkeld. 

Ook naar onze aandeelhouders is er een grote transparantie en open communicatie: in ons impact report en 

jaarverslag kan u nalezen wat er met uw investering gebeurt.  

 

 

SDG 17:  

partnerschap om doelstellingen te bereiken: versterk de 

implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd 

partnerschap voor duurzame ontwikkeling. De VN verwacht meer 

samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, burgers en 

organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, 

het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk. 

Dit geldt ook voor Oikocredit. We bouwen aan een sterk netwerk van organisaties, bedrijven en particulieren 

om via gezamenlijke inzet van financiële middelen en know how bovenstaande doelstellingen te realiseren.  

Maar Oikocredit doet veel meer dan enkel maar financiering. Dankzij onze steun op het gebied van 

capaciteitsopbouw krijgen onze partners toegang tot nieuwe technologieën, nieuwe kennis en nieuwe 

vaardigheden. Met onze steun kunnen zij zich dan ontwikkelen en de producten en diensten verbeteren die zij 

hun klanten aanbieden. 

Voorbeelden op onze website:  

• Een partnerschap met een veelvoud aan positieve duurzame effecten 

• Oikocredit en MOCA slaan de handen in elkaar om cacaocoöperaties in Ivoorkust te versterken 

• Impact investeerders engageren zich om samen gemeenschappen met lage inkomens te steunen in de 

Covid-19-crisis 

 

 

 

 

https://www.smartcampaign.org/about/campaign-mission-a-goals
https://www.youtube.com/watch?v=kYCj84H9xn8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Md-WL8WtqBW0C7bSvBPQNkkzjRvrFOjlJK08QxDn-VHb64dKpE9fgNAY
https://www.oikocredit.be/k/nl/n10814/news/view/315891/297464/een-partnerschap-met-een-veelvoud-aan-positieve-duurzame-effecten.html
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4931/news/view/306593/51391/oikocredit-en-moca-slaan-de-handen-in-elkaar-om-cacaocooperaties-in-ivoorkust-te-versterken.html
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4931/news/view/320809/51391/impact-investeerders-engageren-zich-om-samen-gemeenschappen-met-lage-inkomens-te-steunen-in-de-covid-19-crisis.html
https://www.oikocredit.be/k/nl/n4931/news/view/320809/51391/impact-investeerders-engageren-zich-om-samen-gemeenschappen-met-lage-inkomens-te-steunen-in-de-covid-19-crisis.html


 

 

Zoals je ziet kan je samen met Oikocredit een grote bijdrage leveren aan het behalen van de SDG’s.  

De SDG’s gelden voor iedereen en alle landen. Met als bedoeling om te zorgen dat niemand achterblijft.  

 

Vragen? Contacteer ons! 

 

Meer info: 

de opname van deze webinar  

een overzicht van Oikocredit en de duurzame ontwikkelingsdoelen op onze website 

Nieuwsbrief december 2019 over de SDG’s 

Video over de SDG’s van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 

https://youtu.be/i3Dt-1qvndM
https://www.oikocredit.be/nl/wat-doen-wij/oikocredit-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelen
https://www.oikocredit.be/l/nl/mailing2/archiveview/2325/urn:uuid:c01040bb-e868-40af-a842-2876ebf0349c
https://youtu.be/b6qPnu82OVU

