
 
Controlelijst keuze maken beoordelaar 

 

 

Pagina 1 van 2 

 

Uw MVO-managementsysteem is geïmplementeerd en gedocumenteerd en het is tijd om dit te 

laten toetsen. Wanneer men besluit het MVO-managementsysteem te laten toetsen volgens de 

normen van De MVO-Wijzer dan bestaat er een keuze uit een toetsing door middel van:   

• de MVO-Zelfevaluatie (fase 1); 

• eventueel aangevuld met een MVO-Certificering (fase 2).  

 

Aanvragen 

Bij de organisaties waarmee een licentieovereenkomst is afgesloten, kan de MVO-Zelfevaluatie 

of MVO-Certificering volgens De MVO-Wijzer worden aangevraagd. 

 

Het aanvragen van de MVO-Zelfevaluatie of MVO-Certificering brengt verschillende kosten met 

zich mee, bestaande uit de kosten voor het laten uitvoeren van de MVO-Zelfevaluatie of MVO-

Certificering,  een éénmalige afdracht voor certificaatkosten en kosten voor de jaarlijkse 

tussentijdse audit bij de MVO-Certificering.  Overige kosten zijn per organisatie verschillend. 

 

Op www.de-mvowijzer.nl kunt u zien welke organisaties de MVO Zelfevaluatie kunnen uitvoeren 

en wie er een MVO-Certificaat, volgens De MVO-Wijzer, mag uitvoeren. Het is handig om bij 

meerdere organisaties informatie op te vragen. Wanneer bij drie organisaties informatie wordt 

opgevraagd, kan er een goed vergelijk worden gemaakt en blijft het geheel overzichtelijk. 

 

Wanneer er een keuze wordt gemaakt voor MVO-Certificering mogen alleen Certificatie 

Instellingen de beoordeling uitvoeren. De Certificatie Instellingen die aangesloten zijn bij De 

MVO-Wijzer, zijn erkend door de Raad voor Accreditatie. Deze ziet erop toe dat een Certificatie 

Instelling werkt volgens de normen en richtlijnen van certificering. Op www.rva.nl kun je nagaan 

of de Certificatie Instelling voorkomt op de lijst van erkende instellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.de-mvowijzer.nl/
http://www.rva.nl/
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Keuze van de beoordelaar 

Het vinden van de juiste organisaties, is de basis voor een solide beoordeling en een prettige samenwerking.  

Er zijn een aantal factoren waarmee je rekening kunt houden.  

Factor Organisatie 1 Organisatie 2 Organisatie 3 

Snelheid van de offerte? 

 

   

Is de offerte duidelijk?  

 

   

Wat is de totaalprijs? 

 

   

Hoe is de communicatie met de 

beoordelaar? 

   

Heeft de beoordelaar kennis van de 

branche? 

   

Worden vragen correct beantwoord? 

 

   

Zijn er referenties? 

 

   

Kan de beoordelaar aan het 

tijdschema voldoen?  

   

Is er een duidelijke planning 

opgesteld?  

   

Is het traject duidelijk en inzichtelijk? 

 

   

Is er vertrouwen in de beoordelaar? 
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