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1. Ons organisatieprofiel 
Stichting De MVO-Wijzer stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis over MVO in het Midden- 

en Kleinbedrijf (MKB). Daarnaast ontwikkelt zij instrumenten, zoals De MVO-Wijzer, die het MKB 

ondersteunt bij de implementatie van hun MVO-beleid.  

De Stichting is opgericht op 6 december 2013 en heeft de werkzaamheden van voorganger VOF 

DuurzaamAdviseren.nl overgenomen (opgestart op 10-10-2010). De Stichting bestaat uit een bestuur 

met drie leden. Deze leden zijn: 

- Tom van den Nieuwenhuijzen is voorzitter van zowel het bestuur als het Centraal College van 

Deskundigen (LinkedIn profiel); 

- Sonja Akkerman is secretaris (LinkedIn profiel) en 

- Wendy-Jane Quaijtaal is penningmeester (LinkedIn profiel). 

Sonja en Wendy-Jane zijn tevens de ontwikkelaars van De MVO-Wijzer vanaf de tekentafel in 2007. 

Tom heeft in het najaar aangegeven zijn werkzaamheden voor Stichting De MVO-Wijzer niet meer te 

kunnen combineren met zijn andere werkzaamheden. Zijn functie was vacant, maar is begin 2015 

weer opgevuld door Nick Lakenman (LinkedIn profiel). 

Daarnaast heeft de Stichting een Centraal College van Deskundigen (CCvD). Het college bestaat uit: 

 

  

De onderstaande personen maken deel uit van de CCvD: 

- Gebruikers: Janine Vos van MTS Euro Products; 

- Gebruikers: vacature; 

- Partners organisatieadviesbureau: Huub Biezemans van Dochters Advies; 

CCvD

2

Gebruikers

2

Partners

Organisatieadvies-
bureau

2

Partners

Certificerende

Instellingen

2

Onafhankelijken

https://www.linkedin.com/in/tomvandennieuwenhuijzen
https://www.linkedin.com/in/sonjaakkerman
https://www.linkedin.com/in/wendyjanequaijtaal
https://www.linkedin.com/profile/view?id=3271958&authType=NAME_SEARCH&authToken=upTS&locale=en_US&srchid=193864751426847399131&srchindex=1&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A193864751426847399131%2CVSRPtargetId%3A3271958%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3A
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- Partners organisatieadviesbureau: Bert Genuit van Ritzky Advies (tevens vicevoorzitter); 

- Partners certificerende instelling: Aaldrik Kap van EBN Certification; 

- Partners certificerende instelling: Arie Jan van Termeij van EBN Certification; 

- Onafhankelijken: Jacqueline van Rijswijk van Improve4all; 

- Onafhankelijken: Tom van den Nieuwenhuijzen van Gemeenteraad Eindhoven voor Groen 

Links en docent Hogeschool Fontys (zijn functie, voorzitter, wordt in 2015 overgenomen door 

de nieuwe voorzitter van het bestuur). 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting heeft samenwerkingsverbanden met (kennis) Partners. De ‘Partners van De MVO-Wijzer’ 

zijn op dit moment: 

Partner ‘De MVO-Wijzer’ Kennispartner 

Certificerende 

instellingen: 

Organisatieadviesbureaus: Kennispartners 

(verdiepingsinstrument): 

1. Aboma 

Certificering 

2. CGD Certificering 

3. EBN Certificering 

4. Keurmerkinstituut 

5. NCI Certificering 

 

1. Adviesbureau Van Termeij 

2. Baronije 

3. BrandsConnect 

4. D3i 

5. De Maatschappelijke 

Regisseurs 

6. Djazzo 

7. Dochters Advies 

8. GiraFFe 

9. HighQ 

10. IMC 

11. ImproCon 

12. Kleemans organisatieadvies 

13. MDW Mink Auditing 

14. Ritzky 

15. SCT adviesdiensten 

16. Van ’t Veer Consultancy 

17. Van Houten & partners 

1. Search BV (strategie) 

2. CO2 management (meten en 

monitoren) 

3. MVO Monitor (meten en 

monitoren) 

4. etiQs (integriteit/ ethiek) 

5. Stichting Stimular (CO2 barometer) 

6. Zero Purchase (duurzaam inkopen) 

7. MVO Toolkit (documentenbeheer/ 

MVO handboek maken) 

 

Janine Vos van Europroducts: 

 
‘De MVO-Wijzer is voor ons een 

duidelijk en goed middel om onze 
MVO-activiteiten te concretiseren’. 
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Stevige en meer wortels: 
 Meer Partners (m.n. CI’s) 
 Juridische structuur 
 CCvD 
 Financieel gezond 

Stakeholder-
management  

2. Onze strategie in 2014 
Onze strategie in 2014 was als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelstellingen komen neer op een solide basis en het door ontwikkelen op gebied van 

kennisdeling, stakeholdermanagement en verdiepingsinstrumenten.  

Verdiepingsinstrumenten zijn instrumenten die ontwikkeld zijn door andere organisaties en 

aanvullend zijn op het gedachtegoed en de methodiek van De MVO-Wijzer. De gedachte hierachter is 

dat De MVO-Wijzer een basisinstrument is om MVO vorm te geven binnen organisaties. Organisaties, 

Gebruikers van De MVO-Wijzer, kunnen met de verdiepingsinstrumenten de lat op bepaalde MVO-

thema’s hoger leggen. Andersom kan ook. Vanuit een verdiepingsinstrument wil een organisatie 

MVO breder in de organisatie inbedden. Hierbij kan gekozen worden voor de methodiek ‘De MVO-

Wijzer’. In 2014 zijn 2 kennispartners met hun instrument aan het netwerk toegevoegd. 

Stakeholdermanagement wordt vormgegeven door actief op zoek te gaan naar partners om MVO 

nog meer op de agenda van het MKB te krijgen. Door bewustwording te creëren en instrumenten te 

ontwikkelen/ toegankelijk te maken die hen daarbij ondersteunen. In 2014 zijn er 2 
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organisatieadviesbureaus en 1 certificerende instelling Partner geworden. Aan het einde van het jaar 

is besloten om het lidmaatschap bij de normcommissie MVO van de NEN te beëindigen. Een 

belangrijke reden was de hoogte van de kosten van het lidmaatschap in relatie tot de omzet van de 

Stichting. 

In 2013 was de juridische structuur al aangepast van een VOF naar een Stichting. In 2014 is dit verder 

verankerd. Elk jaar wordt de financiële basis ook steviger. De financiële verantwoording is 

opgenomen in hoofdstuk 9. En tot slot is de samenwerking met de CCvD zeer goed. In 2014 is 

aandacht besteed aan het de methodiek en de toepassingen van het instrument. Dit heeft eind 2014 

geleid tot een update van de applicatie en het actualiseren van het informatiemateriaal. Er is ook een 

instrument bijgekomen de ‘MVO-Stakeholderevaluatie’. 
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3. Onze strategie in 2015 en verder 
Voor 2015 en verder zijn we momenteel bezig met het bepalen van de strategie. Grofweg hebben we 

al wel een richting bepaald (zie afbeelding hieronder), maar deze zal verder uitgewerkt worden 

middels het Canvas-model de komende periode.  

 

 

  



Onze jaarverantwoording 2014_Stichting De MVO-Wijzer 

 
 

 8  
 

4. Onze diensten 
Stichting De MVO-Wijzer ontwikkelt en initieert diensten/ instrumenten die het MKB ondersteunen 
bij het opzetten van haar MVO-beleid. Het belangrijkste instrument is De MVO-Wijzer. Hiermee kan 
een organisatie onder andere een MVO-Nulmeting, MVO-Zelfevaluatie en MVO-Certificering 
uitvoeren (zie figuur hieronder). 
 
 

 
 
Deze toepassingen worden niet door Stichting De MVO-Wijzer op de markt gebracht, maar door onze 
Partners. Daarnaast hebben we onze kennispartners met hun verdiepingsinstrumenten. In het 
onderstaande figuur staat aangegeven welke diensten door wie worden aangeboden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stichting De MVO-Wijzer

- Partnerschap De MVO-Wijzer

- Gratis DEMO De MVO-Wijzer (via website)

- Auditorentraining De MVO-Wijzer

- Kennisdeling MVO en De MVO-Wijzer

- MVO webshop

Partners organisatieadviesbureaus

- Gratis DEMO De MVO-WIjzer

- MVO Nulmeting

- MVO-Zelfevaluatie (met en zonder advies)

- MVO adviesdiensten

Partners Certificerende Instellingen

- Gratis DEMO De MVO-Wijzer

- MVO-Zelfevaluatie (zonder advies)

- MVO-Certificering

Kennispartners

- Hun specifieke verdiepingsinstrument

De MVO-Wijzer
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Marcel Mink van M.D.W. Mink Auditing: 

 
‘Ik merk dat het behalen van de MVO-Verklaring in 
eerste instantie gericht is op het gegund krijgen van 
opdrachten. Gedurende het traject ziet het bedrijf 
vaak de meerwaarde toenemen. Dit ook omdat De 

MVO-Wijzer een laagdrempelig systeem is dat 
gemakkelijk op elke afdeling van een bedrijf 

geïmplementeerd kan worden’. 
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5. Ons netwerk 
De verschillende onderdelen van ons netwerk zijn in de vorige hoofdstukken al naar voren gekomen. 
Ons complete netwerk is hieronder weergegeven: 
 

 
 
De overige stakeholders zijn: MVO-Nederland (middels lidmaatschap én overleg), NEN 
Normcommissie ISO26000 (lidmaatschap tot eind 2014) en het Comité ter borging Onpartijdigheid 
van Bureau Veritas (lidmaatschap). 
 
In het kader van ons stakeholdermanagement hebben we afgelopen jaar dit netwerk inzichtelijk 
gemaakt. In het volgende hoofdstuk ‘onze resultaten’ is vermeld wat we het afgelopen jaar bereikt 
hebben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cock van Zwienen van EBN Certification: 
 

“De MVO-Wijzer maakt het voor MKB-bedrijven op een 
praktische, toegankelijke en effectieve manier mogelijk 

om aan te tonen dat ze hun verantwoordelijk willen 
nemen binnen hun maatschappelijke rol en zich 

hiermee vervolgens positief kunnen 
onderscheiden.  De MVO-Wijzer is toe te passen op 

elke organisatie en borgt maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in alle bedrijfsprocessen, van inkoop tot 
marketing en van productie tot HRM. Certificering van 
de MVO-Wijzer zorgt daarbij voor een onafhankelijke 

deskundige en periodieke toets op de inspanningen die 
ondernomen zijn.” 
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6. Onze resultaten 
Onze resultaten zijn in twee groepen op te splitsen. Aan de ene kant hebben we de cijfermatige resultaten. Zie tabel hieronder. 
 

Indicator 2011 2012 2013 2014 TOTAAL 

Aantal partners organisatieadviesbureaus 8 4 2 2 16 

Aantal partners certificerende instellingen 2 0 2 1 5 

Aantal kennispartners 1 0 4 2 7 

Aantal aangemaakte DEMO’s (vanaf medio 2013) 0 0 5 22 27 

Aantal aangemaakte MVO-Nulmetingen (vanaf medio 2013) 0 0 0 4 4 

Aantal aangemaakte MVO-Zelfevaluaties 0 24 24 17 65 

Aantal uitgereikte MVO-Verklaringen 2 8 11 16 37 

Aantal uitgereikte MVO-Certificaten 12 13 16 8 49 

Aantal her-MVO-certificeringen 0 0 0 5 5 

Aantal ingetrokken MVO-Verklaringen/ MVO-Certificaten 0 0 0 12 12 

Aantal trainingen/ presentaties/ beurzen 5 5 4 4 18 

Aantal publicaties via media (niet social media/ website) 2 2 0 0 4 

Euro’s sponsering (Safegroup & Kika) €0,- €125,-  €225,- €125,- €475,- 

Aantal uren vrijwilligerswerk 
- Extern lid klankbordgroep bij Safegroup 
- MVO Normcommissie bij NEN 
- Comité ter borging onpartijdigheid bij Bureau Veritas 

0 
0 
4 
0 

0 
20 
0 

4 
24 
12 

64 
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Aan de andere kant hebben we onze doelstellingen en de mate waarin deze behaald zijn. Zie tabel 
hieronder. 
 

Doelstellingen 2014: Stand van zaken: 

De MVO-Wijzer: 
MVO-Zelfevaluatie ontwikkelen voor andere 
stakeholders (dan medewerkers/ 
leidinggevenden) 

2015 uitwerken (koppeling aan keuze ‘volgen 
High Level Structure’). 

De MVO-Wijzer: 
Norm aanpassing n.a.v. signalen Partners (stond 
niet op de planning) 

2014: In overleg met CCvD is de methodiek en 
norm van De MVO-Wijzer aangepast. 
Implementatie per 1 januari 2015. 

De MVO-Wijzer/ stakeholders: 
Verdiepingsinstrumenten per MVO-thema 
verder ontwikkelen 

2014: Van 5 naar 7 kennispartners het 
afgelopen jaar.  

Stakeholders: 
Periodiek overleg met de stakeholders. 

2014: Er zijn overleggen geweest met de 
volgende stakeholders/ partners: MVO 
Nederland, MKB Nederland, NEN 
normcommissie ISO26000, Comité der 
Onpartijdigheid van Bureau Veritas, 
Partnerbijeenkomst in november, individuele 
gesprekken met (potentiële) (kennis-)partners  

Kennisdeling:  
Onderzoeken of MVO Academy wenselijk is 

2014: Gekozen om aan te sluiten bij initiatieven, 
maar niet zelf het voortouw te nemen. 

Kennisdeling/ stakeholders:  
netwerkvisie ontwikkelen in combinatie met 
social media- marketing beleid 

2014: Start mee gemaakt. In 2015 verder 
ontwikkelen. 

Organisatie: 
Uitbreiden met 2 certificerende instellingen en 
3 organisatieadviesbureaus 

2014: uitbreiding met 1 certificerende instelling 
en 1 organisatieadviesbureau 

Organisatie: 
Gezonde financiële huishouding 

2014: vooralsnog tevreden (zie hoofdstuk 
financiële resultaten) 

Organisatie: 
Overgang van VOF naar Stichting in goede 
banen leiden 

2014: afgerond. 
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7. Het natuurlijke en sociale milieu 
Stichting De MVO-Wijzer heeft geen specifiek milieubeleid om vervuiling tegen te gaan en herstel te 
promoten. De bestuursleden richten hun werkzaamheden dusdanig in dat zoveel mogelijk 
milieuvervuiling wordt tegen gegaan en milieuherstel wordt gestimuleerd door: 

- Thuiswerken en vergaderen op centrale plekken (liefst op één van de locaties van de 
Partners); 

- Zoveel mogelijk digitaliseren/ digitaal afhandelen; 
- Zo duurzaam mogelijke vervoer; 
- Zo min mogelijk kilometers vervoer of zo efficiënt mogelijk inplannen; 
- Zo duurzaam mogelijk inkopen. 

 

Een dienstverlenende organisatie heeft, in tegenstelling tot een producerende organisatie, een 

beperkte invloed op het milieu. Onze MVO kracht ligt meer op sociaal gebied en het creëren van een 

netwerk om MKB’ers te ondersteunen in het MVO-doelstellingen. 

Wij bieden kennis, kunde en tijd aan de volgende drie organisaties: 

- Klankbordgroep projecten (Safegroup) 

- MVO normcommissie (NEN) 

- Comité ter borging van de Onpartijdigheid (Bureau Veritas) 

 

We ondersteunen Safegroup. Zij bieden hulp aan gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben 

in de regio West Brabant/ Dordrecht. De Stichting biedt ondersteuning in de vorm van gratis 

beleidsmatige of projectmatige ondersteuning. Daarnaast wordt per uitgegeven MVO-Verklaring en 

MVO-Certificaat €5,00 gedoneerd aan het Steunfonds van Safegroup. Dit geld komt direct ten goede 

van de kinderen bij Safegroup.  

Daarnaast bieden we beleidsmatige ondersteuning op vrijwillige basis. Begin dit jaar was er de 

mogelijkheid om te ondersteunen in een project voor moeders die te maken hebben met 

mensenhandel en prostitutie. Dit project heeft een opstart gemaakt, maar is vervolgens stopgezet. 

Eind 2014 wordt wederom met Safegroup overleg op welke manier een beleidsmatige en vrijwillige 

ondersteuning geboden kan worden. 
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8. Financiële resultaten 
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