
MVO-kennis verkrijgen en delen

HOE KOMT DE MKB‘ER AAN 
TOEPASBARE MVO-KENNIS?
In het MKB willen veel bedrijven met duurzaam ondernemen aan de slag. Enerzijds doordat 

de druk vanuit het ketenbeleid groter wordt en omdat opdrachtgevers dit vereisen bij hun 

aanbestedingsprocedures. Anderzijds neemt deze behoefte toe omdat men de  normen en 

waarden van het bedrijf in het te voeren beleid wil verankeren. Veel bedrijven raken echter 

de weg kwijt omdat ze onvoorbereid en zonder gedegen kennis aan het proces van duur-

zaam ondernemen beginnen. Dit artikel geeft enkele handvatten om succesvol van start te 

gaan met duurzaam ondernemen.

DOOR HUUB BIEZEMANS

Het merendeel van de bedrijven is op diverse onderdelen met 

duurzaam ondernemen bezig. Vaak is men zich hier niet van be-

wust, omdat het niet als duurzaam ondernemen wordt benoemd. 

Daar komt bij dat het begrip duurzaam ondernemen er ook niet dui-

delijker op wordt door de vele begrippen en slogans. Elke maand 

ontstaan er weer nieuwe ‘woorden en begrippen’. Dit draagt niet 

bij aan de duidelijkheid die noodzakelijk is om elkaar te begrijpen. 

Een vaak gehoorde opmerking is dat duurzaamheid een con-

tainerbegrip is geworden. Daarom is het niet verwonderlijk dat 

veel bedrijven hiermee worstelen. Voor het ene bedrijf betekent 

duurzaam ondernemen CO₂-reductie en voor een ander bedrijf 

betekent dit de duurzame inzet van medewerkers of de circulaire 

economie. Dit zijn allemaal onderdelen van duurzaam onderne-

men en de onderlinge verbanden tussen deze thema’s worden 

niet gezien waardoor kansen blijven liggen.

MVO-manager

Indien wordt besloten om ‘aan duurzaamheid te gaan doen’ is 

de kans groot dat de uitvoeringstaak aan de kwaliteitsmedewer-

ker wordt gedelegeerd. Wanneer de kwaliteitsmedewerker zich 

vooraf niet in het onderwerp duurzaam ondernemen heeft ver-

diept ontstaat er een probleem.

Wanneer een financial controller of hoofd personeelszaken 

wordt aangesteld is het een vereiste dat de nieuwe functionaris 

hiervoor een opleiding heeft gevolgd. Voor duurzaam onderne-

men is dit blijkbaar niet nodig en als het over de implementatie 

van duurzaam ondernemen gaat moet iemand het er vaak maar 

even bijdoen. Dit is heel vreemd en kan natuurlijk ook niet!

Inmiddels zien we steeds vaker dat grotere bedrijven een MVO-

manager aanstellen om het MVO-beleid te begeleiden en er zorg 

voor te dragen dit beleid continue te verbeteren.

Commitment

Een blijvende en succesvolle invoering van een MVO-beleid 

dient vooraf aan een aantal voorwaarden te voldoen en men 

moet beseffen dat dit ook inspanning vraagt. Verder is com-

mitment van de directie onontbeerlijk en vraagt het om hun 

 leiderschap. Slaagt het proces, dan krijgt men voor de inspan-

ningen een gezonde bedrijfscultuur en continuïteit van be-

drijfsvoering. tgthr

Over de auteur

Huub Biezemans is eigenaar van adviesbureau en kennisinstituut 

Dochters Advies. Hij is een man van de praktijk en adviseert bedrij-

ven bij het nemen van beslissingen op het gebied van duurzaam 

ondernemen.
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De MVO-Wijzer is geba-

seerd op ISO26000 en geeft 

organisaties de mogelijkheid 

om gestructureerd met haar 

MVO-beleid aan de slag te 

gaan. Na het uitvoeren van 

een MVO-nulmeting volgt een 

implementatietraject. Het aan-

toonbaar maken van het MVO-

beleid kan op twee manieren. 

Op de eerste plaats via een 

MVO-zelfevaluatie waarbij 

medewerkers het MVO-beleid 

van de organisatie beoordelen. 

Op basis van de resultaten kan 

een onafhankelijk partij een 

MVO-verklaring toekennen. Op 

de tweede plaats via een MVO-

audit waarbij een certificeren-

de instelling een toets uitvoert 

op basis van de normen van De 

MVO-Wijzer. Dit resulteert in 

een MVO-certificaat.

ROADMAP VOOR EEN SUCCESVOLLE 
 MVO-IMPLEMENTATIE

- Verzamel kennis over de diverse duurzaamheidsbegrippen, het is van belang om vooraf te weten wat deze 

begrippen voor het bedrijf betekenen en wat de eventuele impact hiervan kan zijn.

- Formuleer zo kort en simpel mogelijk een visie die vertaalt kan worden naar toekomstig beleid.

- Stel een meerjarenplan op en distilleer hieruit vervolgens realistische jaarplannen. Leg de lat niet te hoog 

want daarmee creëert men teleurstelling.

- Vertaal het jaarplan naar de persoonlijke jaarplannen van de medewerkers.

- Maak deze jaarplannen meetbaar met KPI’s.

- Voer een nulmeting uit. 

- Inventariseer in hoeverre de huidige beleidsdocumenten voldoen aan de duurzaamheidscriteria. 

- Creëer draagvlak in de organisatie. 

- Betrek de medewerkers erbij en deel de verantwoordelijkheid.

- Integreer het MVO-beleid in het managementsysteem en neem de voortgang op in de directierapportage. 

- Maak gebruik van bestaande applicaties.

- Indien gewenst of noodzakelijk: certificeer het beleid en de prestaties.

- Stel een MVO-jaarverslag op.

- Vier de successen!

Deze aanpak werkt en levert meerwaarde op vele terreinen zoals financiële besparingen, grotere betrokken-

heid van de medewerkers, positieve invloed op de bedrijfscultuur, de werkomgeving en op de gezondheid van 

de medewerkers.

Inmiddels heeft Dochters Advies al een aantal jaren ervaring met deze succesvolle aanpak en maakt daarbij 

gebruik van tools die De MVO-Wijzer biedt.

Lees meer over De MVO-Wijzer 

in de kennisbank

tgthr.nl/kennisbank/

mvo-wijzer
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