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Sustainable Development Goals
De Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe
mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de
wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De Verenigde Naties hebben
zeventien Sustainable Development Goals gedefinieerd, om op deze manier de wereld tot
een betere plek te maken. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme
armoede, volgens de VN “de grootste uitdaging van deze tijd”.

Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen
over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. De
SDG’s gaan door waar de millenniumdoelen ophouden, maar zijn tegelijkertijd ook veel
ambitieuzer. Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid. Bovendien
zijn de SDG’s, in tegenstelling tot de millenniumdoelen, niet alleen binnen de muren van de
VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. De doelen zullen “geen miljarden, maar
biljoenen” kosten, stelt de Wereldbank.

Binnen dit rapport worden de SDG's besproken die binnen EPAHS worden doorgevoerd.

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
Deze SDG heeft betrekking op het verzekeren van gelijke toegang tot kwaliteitsvol
onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen.

SDG 4 binnen EPAHS
Binnen EPAHS dragen wij bij aan SDG 4: quality
education. We zorgen ervoor dat ieder optimaal kan
leren binnen de organisatie en ook de benodigde
middelen bezit die hij of zij hierbij nodig heeft. Er
wordt gestreefd naar het verschaffen van een goede
leeromgeving met de juiste werkomstandigheden. Er
wordt gezorgd dat alle werknemers de kennis en
vaardigheden verwerven die nodig zijn om ontwikkeling
te bevorderen. Bovendien wordt het bezitten van
kennis over duurzaamheid en duurzame ontwikkeling
bevorderd. Levenslang leren voor iedereen, jong en
oud, wordt binnen de organisatie gestimuleerd.

Zo nemen we binnen EPAHS regelmatig nieuwe
stagiaires aan, om ook jonge studenten de
mogelijkheid te bieden om praktijkervaring op te
doen. Op deze manier wordt er tevens diversiteit
binnen het huidige team gecreëerd.

SDG 5: Gendergelijkheid
Deze SDG heeft betrekking op het bereiken van gendergelijkheid en
empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

SDG 5 binnen EPAHS
Binnen EPAHS is de Sustainable Development Goal 5 van
toepassing. Deze SDG gaat over het bieden van gelijke kansen
voor iedereen, elkaar als gelijke behandelen en elkaar
respecteren.

EPAHS verzekert de volledige en doeltreffende deelname van
vrouwen en gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van
de besluitvorming. Binnen het bedrijf heerst er een open en
eerlijke cultuur, waarbij zowel mannen als vrouwen op een
toegankelijke manier hun meningen en opinies kunnen uiten en
delen. EPAHS deelt de visie van SDG 5, waarbij er sprake is van
gelijke rechten voor iedereen op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg en werk. Daarnaast worden alle vormen van
discriminatie en geweld onder mannen en vrouwen, jong en oud
bestreden.

Binnen EPAHS behandelen we elkaar als gelijken en
respecteren we elkaar.

SDG 8: Waardig werk
en economische groei
Deze SDG heeft betrekking op het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame
economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

SDG 8 binnen EPAHS
SDG 8 gaat over het verschaffen van eerlijk werk en het stimuleren van economische groei.
Deze SDG is van groot belang voor de economie. EPAHS draagt bij aan deze Sustainable
Development Goal door het bevorderen van ontwikkeling en het ondersteunen van productieve
activiteiten, die creatie van waardige banen, ondernemerschap, creativiteit en innovatie
stimuleren. Daarnaast streeft het bedrijf naar productieve en volledige tewerkstelling en
waardig werk voor alle mannen en vrouwen, ook voor jonge mensen en personen met een
handicap of een achtergestelde achtergrond. Binnen EPAHS wordt elk individu op een zo goed
mogelijke manier ondersteund en voorzien van werk en taken die op het niveau liggen van de
desbetreffende persoon.

Werknemers worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en zichzelf elke dag
uit te dagen.

SDG 14: Leven in het water
Deze SDG heeft betrekking op het behouden en het duurzaam
gebruiken van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen.

SDG 14 binnen EPAHS
SDG 14 is van groot belang voor de wereld. Het drinkwater, het
weer, het klimaat, de kusten, veel van ons eten en de lucht die
we inademen is afhankelijk van de zee. Bovendien zijn zeeën
een plek waar een groot deel van de handel en transport
plaatsvindt, welke cruciaal zijn voor onze economie.

EPAHS heeft omtrent deze SDG een workshop georganiseerd bij
Interspill, met als doel om bewustzijn te creëren op het gebied
van het opruimen van zeeën. Vanuit EPAHS is er overgedragen
wat de SDG's kunnen betekenen voor het opruimen en
schoonmaken van zeeën. Denk aan alle olie, chemicaliën, plastic
en andere grondstoffen die dagelijks in de zee worden
gedumpt.

EPAHS heeft middels deze workshop kunnen bijdragen aan
het stimuleren van schonere zeeën.

SDG 15: Leven op het land
Deze SDG heeft betrekking op het ondernemen van actie om
klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

SDG 15 binnen EPAHS
Binnen EPAHS is SDG 15, Life on Land, van toepassing. Deze SDG
wordt binnen EPAHS gehanteerd, vanwege het duurzame
initiatief dat EPAHS heeft uitgevoerd. In 2019 heeft EPAHS in
samenwerking met een duurzame organisatie een aantal bomen
laten planten.

Op deze manier dragen wij bij aan het ondersteunen en
bevorderen van het leefklimaat van dieren en organismen.
Door het planten van bomen werkt EPAHS niet alleen ontbossing
tegen, maar bevordert het ook het creëren van nieuwe
bossen. Tevens kan men door het planten van bomen de CO2uitstoot reduceren.

Initiatieven vanuit EPAHS
In 2019 is er een groot evenement in Alkmaar opgezet, genaamd
TedX. Binnen dit evenement waren medewerkers van EPAHS
betrokken. 18 inspirerende sprekers hebben via TedX hun verhaal
verteld en middels dit initiatief zijn mensen via kranten, artikelen en
andere Social Media kanalen gemotiveerd en geïnspireerd op het
gebied van duurzaamheid!

EPAHS & Sustainable
Development Goals
EPAHS staat voor duurzaam veranderen en daar ondersteunen wij organisaties
bij. Wij zijn een jong, fris, echt en positief bedrijf. Positief betekent dat wij met
vertrouwen naar de toekomst kijken. Bewust van onze verantwoordelijkheid voor
onze kostbare wereld en van verantwoord gebruik van mensen en middelen.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag meer lezen over de organisatie?

Kijk vooral op www.epahs.nl
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag meer lezen over
duurzaamheid en de Sustainable Development Goals?

Kijk dan vooral op www.sustainablegoals.nl

