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IMPACT FACTSHEET

WAT
• Onvoldoende resourceplanning, slecht databeheer en ontbrekende schakels

tussen klanten, medewerkers, producten en een merk zorgen voor inefficiëntie
binnen de onderneming, wat leidt tot een enorme verspilling.

WIE
• In de afgelopen 10 jaar is het klantenbestand van SAP gegroeid van 95.000 naar

ruim 400.000 bedrijven. SAP helpt haar klanten om te voldoen aan de toenemende
behoefte aan transparantie en duurzame ondernemingsmodellen – o.a. door het
omvormen van mondiale waardenetwerken tot meer circulaire bedrijfsmodellen of
door met blockchainoplossingen de werkwijzen binnen de toeleveringsketen
duurzamer te maken en zo meer vertrouwen en transparantie te creëren.

HOEVEEL
• Wereldwijd passeert 77% van ALLE transacties op enig moment een SAP-systeem.
• Dit vormt een enorme kans voor SAP om de impact van die transacties te

beïnvloeden en verbeteren.
• Bovendien biedt de onderneming met het recent ontwikkelde softwareproduct

“Climate 21” een oplossing waarmee klanten de transparantie kunnen verbeteren
en kunnen voldoen aan de vereisten voor duurzaamheidsverslaglegging.

• Klanten kunnen gegevens halen uit SAP ERP, toeleveringsketensoftware en externe
bronnen om ESG-cijfers te meten, bewaken, beheren en verbeteren.

• De omzet uit cloudoplossingen vertegenwoordigt ongeveer 25% van de totale
omzet van de onderneming. SAP is zich bewust van een toename van de
energieverbruik door de eigen groei en door wereldwijde digitalisatie. Daarom
biedt de onderneming een “groene clouddienst” aan om klanten te helpen hun
CO2-voetafdruk te verkleinen. Voor de “groene cloud” wordt gebruik gemaakt van
100% hernieuwbare elektriciteit.

• Daarnaast is SAP bezig om haar activiteiten in 2025 volledig CO2-neutraal te
maken door een vermijd-, verminder- en compenseerbeleid.

BIJDRAGE
• SAP wil voorop lopen met de ontwikkeling van technologie en gefocust blijven op

de uitkomsten en maatschappelijke effecten daarvan. SAP stelt haar klanten in
staat om de algehele productiviteit van hun hulpbronnen te optimaliseren en hun
activiteiten zodanig te transformeren dat ze een positieve impact hebben.

• Voorbeelden van SAP-toepassingen zijn:
o Vermindering van waterverspilling en ondersteuning van duurzaam waterbeheer

en rioolwaterzuivering voor iedereen. Een voorbeeld is een app die is gebaseerd
op technologie van SAP en door loodgieters kan wordt gebruikt om essentiële
informatie te verkrijgen over leidingen en andere koppelingen en te bepalen
hoe lekkages kunnen worden verholpen of voorkomen.

o Bewaken van hulpbronnen om steden duurzamer te laten functioneren,
beoordelen van de kwaliteit en structuur van gebouwen om op een innovatieve
manier het effect van aardbevingen te monitoren.

o Met behulp van de IoT-technologie van SAP wordt landbouwgrond gemonitord
en bepaald hoeveel kunstmest er precies nodig is.

RISICO
• Als enabler faciliteert SAP de duurzame transformatie van haar klanten via de

diensten die zij aanbieden. Een groot deel van de impact van SAP is derhalve
afhankelijk van de acties van haar klanten.

• De onderneming heeft verstrekkende duurzaamheidsdoelen, waardoor het risico
bestaat dat SAP de eigen doelen onvoldoende kan realiseren via haar klanten.

• Een potentieel risico is onvoldoende overeenkomst tussen de doelen van SAP en
die van haar klanten. In zo’n geval kan SAP de relatie met bepaalde klanten
beëindigen of de eigen duurzaamheidsdoelen naar beneden bijstellen.

SAP

IMPACT SAP

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur -
Subdoel 9.4: Tegen 2030 de infrastructuur
moderniseren en industrieën verduurzamen, met de
focus op doeltreffender gebruik van hulpbronnen en
van schonere en milieuvriendelijke technologieën.

Belangrijkste impactgebied

WAT Is de uitkomst 
belangrijk?

Vermindering van de CO2-uitstoot 
per eenheid toegevoegde waarde 
om klimaatverandering te beperken

WIE Helpt dit mensen in 
nood?

Klimaatverandering bedreigt het 
leven en de middelen van bestaan 
van miljarden mensen 

HOEVEEL Schaal

Diepgang

Duur

SAP biedt klanten binnen haar 
ecosystemen toonaangevende 
mogelijkheden voor duurzame 
verslaglegging en CO2-reductie
Middellange termijn

BIJDRAGE Hoe doen de 
alternatieven het?

SAP heeft in 2019 1,1 miljoen ton aan 
CO2e-uitstoot helpen voorkomen

RISICO Wat als het niet 
volgens plan gaat?

Geringe kans


