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IMPACT FACTSHEET

SDG-BIJDRAGE

WAT
• De wereld boekt goede voortgang met het verbeteren van de toegang tot

elektriciteit en het verbeteren van de energie-efficiëntie. Maar er moet meer
gebeuren om de mondiale energie-intensiteit te verminderen en de nagestreefde
verdubbeling van de verbetering van de energie-efficiëntie in 2030 te realiseren.

• De wereldwijde primaire energie-intensiteit (de energie die wordt verbruikt per
eenheid bbp) is verbeterd met 2,2% per jaar, van 5,2% in 2015 naar 5,0% in 2017,
maar bevindt zich nog steeds niet op het jaarlijkse niveau dat nodig is om de
doelstelling van 7,3 te halen. Op dit moment blijft de wereldwijde verbetering van
de energie-intensiteit achter bij het doel van 3%.

WIE
• De moderne samenleving heeft efficiënte, betrouwbare en betaalbare energie-

diensten nodig om soepel te functioneren en zich rechtvaardig te ontwikkelen.
• Vooral in ontwikkelingslanden zijn energie-efficiënte praktijken essentieel om

toegang tot duurzame en schone energie te waarborgen.
• Bedrijven kunnen de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam

energiesysteem versnellen door prioriteit te geven aan energie-efficiënte
praktijken. Ook kunnen ze door te investeren in R&D, innoveren en nieuwe

technologieën ontwikkelen waardoor de status-quo van het wereldwijde
energiestelsel verandert en zo een spilfunctie krijgen bij de aanpak van
klimaatverandering.

HOEVEEL
• Signify heeft tot dusver haar doel om in 2020 2 miljard led-lampen en armaturen

te leveren gehaald. In het vierde kwartaal van 2020 had Signify in totaal 2,923
miljard led-lampen en -armaturen geleverd.

• Door het gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit en toepassing van CO2-
neutrale processen en circulaire-en verbonden led-verlichting, heeft Signify in de
periode tot 2020 effectief de uitstoot van ruim 72.988 kiloton aan CO2 voorkomen.

BIJDRAGE
• Signify helpt levens te veranderen door bij te dragen aan de verdubbeling van de

verbetering van de energie-efficiëntie.
• Doordat Signify steeds energie-efficiëter wordt, draagt de onderneming bij aan de

vermindering van de uitstoot van vervuilende broeikasgassen.

RISICO
• Het is onwaarschijnlijk dat Signify niet blijft streven naar het verbeteren van de

energie-efficiëntie van haar producten.
• De transitie naar led-verlichting kenmerkt zich door het toenemende belang van

digitale functies en technologie, zoals de toepassing van verbonden
verlichtingssystemen die de bedrijfsomgeving drastisch kunnen veranderen. Op dit
moment is een relatief klein deel van de wereldwijde geïnstalleerde
verlichtingspunten verbonden; deze nieuwe markt staat nog in de kinderschoenen.

• Het risico hiervan is dat de reikwijdte en snelheid van de introductie van
verbonden verlichtingssystemen en -diensten zich niet ontwikkelt zoals verwacht
of dat Signify niet in staat is om haar strategie op het gebied van verbonden
verlichtingssystemen met succes te implementeren.

• Om dit risico te beperken is Signify actief bezig met het ontwikkelen van en
investeren in technologieplatforms en softwaretoepassingen om (meer
geavanceerde) verbonden verlichtingssystemen op de markt te kunnen brengen.
Een deel van deze strategie bestaat uit een sterke focus op interoperabiliteit van
de toepassingen en het opnemen van verschillende connectiviteitstechnologieën
in de portefeuille met verbonden verlichtingssystemen, om tegemoet te kunnen
komen aan verschillende behoeften binnen de markt.

Signify

STRATEGIE SIGNIFY VOOR HET BEREIKEN ENERGIE-EFFICIËNTIE

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie: subdoel 7.3 --
de snelheid van de verbetering in energie-efficiëntie
verdubbelen -
SDG-indicator 7.B.: Energiediensten voor
ontwikkelingslanden uitbreiden

Belangrijkste impactgebied

WAT Is de uitkomst 
belangrijk?

Verdubbeling van de verbetering 
van energie-efficiëntie (SDG 7.3)

WIE Helpt dit mensen in 
nood?

Groeiende bevolking is afhankelijk 
van efficiënte energie-oplossingen 

HOEVEEL Schaal

Diepgang

Duur

Signifiy levert duurzame, energie-
efficiënte en verbonden led-
verlichting in gebieden met een 
onafhankelijke stroomvoorziening 
of onderontwikkeld 
elektriciteitsnetwerk

BIJDRAGE Hoe doen de 
alternatieven het?

Signify had in 2020 effectief de 
uitstoot van 73.000 kiloton CO2 
voorkomen

RISICO Wat als het niet 
volgens plan gaat?

Geringe kans


