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Met ons werk leveren we een directe bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

We maken de grootste duurzame impact vanuit onze kernactiviteiten in de energietransitie. Bijvoorbeeld door duurzame opwek op 
land met wind en zon en door laadpalen aan te sluiten voor elektrisch vervoer. Daarom lag onze primaire focus in 2021 op betaalbare 
en duurzame energie (SDG7), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG9) en duurzame steden en gemeenschappen (SDG11).

Daarnaast onderscheiden we vier SDG’s die onze kernactiviteiten ondersteunen: kwaliteitsonderwijs (SDG4), eerlijk werk en 
economische groei (SDG8), verantwoorde consumptie en productie (SDG12) en klimaatactie (SDG13). We nemen onze 
verantwoordelijkheid om aan deze thema’s een directe bijdrage te leveren vanuit onze bedrijfsvoering. Ten aanzien van de 
overige SDG’s hanteren we een ‘no-harm’-principe; we streven ernaar geen schade toe te brengen.

WE METEN ONZE IMPACT
Hoe groot onze bijdrage aan de doelen is, brengen we steeds nauwkeuriger in kaart. Want als we de impact begrijpen, zijn we 
beter in staat om deze te verbeteren. Onze bijdrage is niet in alle gevallen positief. Zo brengt ons werk veiligheidsrisico’s met 
zich mee voor medewerkers, gebruiken we schaarse grondstoffen en gaat energie verloren bij de distributie ervan. We streven 
ernaar onze negatieve impact op alle fronten te verkleinen en onze positieve impact te vergroten.

Samen met sectorgenoten zetten we in 2021 nieuwe stappen om onze impact te meten. We leren gezamenlijk hoe we de 
methodiek van impactmeten kunnen toepassen en ontwikkelen. In het impactmodel op de volgende pagina drukken we onze 
impact uit in euro’s. Hiermee ontstaat als het ware een maatschappelijke jaarrekening, die een geïntegreerd beeld geeft van 
onze waardecreatie. We brachten onze relevante impacts in kaart en berekenden de maatschappelijke effecten die het gevolg 
zijn van onze activiteiten. De beprijzing stelt ons in staat om de omvang van onze impact beter te verklaren en onderling 
te vergelijken.

Ons model en de methodieken voor impactmeten zijn vastgelegd in het handboek ‘Impactmeten voor netwerkorganisaties’ en 
zijn gebaseerd op de zes kapitalen van de Value Reporting Foundation. Over 2021 laten we onze impacts zien op financieel, 
geproduceerd, natuurlijk en menselijk kapitaal. In de komende jaren willen we dit verder uitbreiden en ook de impact op 
sociaal en intellectueel kapitaal gaan kwantificeren. Als wetenschappelijk raamwerk voor de impactmetingen gebruiken we het 
Framework for Impact Statements (FIS) en de Integrated Profit & Loss Assessment Methodology (IAM Core) van het 
Impact Institute.
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TOELICHTING 
EN METHODIEK >

Overige opbrengsten
Verandering kasreserves
Bijdragen van derden
Financiële kosten klanten (grootverbruik) 
Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossingen en rente
Financiële kosten klanten (kleinverbruik) 

Belastingen
Betalingen aan werknemers
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Betalingen aan leveranciers
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(In € miljoen1)

Gekwantificeerd
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Geen impact gedefinieerd–

1 Bedragen zijn afgerond op € 50 miljoen met uitzondering van ‘Ongevallen en uitval medewerkers’. De afrondingen betreffen niet de impacts binnen het Financieel kapitaal.
2 Dit betreft Garanties van Oorsprong.
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