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Colofon

‘Duurzame winst voor het MKB’ is bedoeld voor het midden- en 
kleinbedrijf (MKB). In dit boek leggen we in zeven praktische 
stappen uit hoe je duurzame winst kunt boeken. De nieuwe 
wereldwijde richtlijn voor duurzaam ondernemen (ISO 26000) 
vormt hierbij de leidraad. 

De auteurs Hans Kröder en Jaap de Vries hebben, in samenwer-
king met een groot aantal bedrijven, ervaringen en praktische tips 
gebundeld in deze uitgave. 

De negentien bedrijven van de cases zijn: 
AddComm, AFAC, Bewegingscentrum Drachten, Dijkhuis  
Aannemersbedrijf, Douma Staal, Hoekstra Installatiebedrijf,  
Holiday Ice, Hotel Tjaarda, Lavital, LNO Drukkerij, Oud Arlesteyn, 
Overwijk Koffiesystemen, Plastic Company, PrintRun, Satelliet 
Meubelen, SOLIS, Vaessen, Van Munster Recyclers en Vitalis.
Case nummer twintig is een case gericht op de sector Food & Agri.

Dit boek is tevens tot stand gekomen met de bezielende ondersteu-
ning van: MKB-Nederland, Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie, FNV, MVO Nederland en NEN, waarvoor 
onze dank! 

 Auteurs Hans Kröder en Jaap de Vries
 Redactie en realisatie Op het puntje Communicatie, Meppel
 Vormgeving Studio 39, Zwolle
 Druk VDA Groep, Apeldoorn

Delen uit de tekst van dit boek mogen worden geciteerd of ver-
spreid onder vermelding van de bron. De auteurs stellen het op 
prijs als deze informatie wordt gedeeld met collega-ondernemers. 

Eerste druk: 2012
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Uitgever: Learn2improve your planet
Distributie: NEN Uitgeverij (Normshop)
Website: www.duurzamewinstvoormkb.nl
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Voorwoord

Terwijl ons oude, op verspilling gebaseerde, economische systeem 
vrijwel failliet is en de ene crisis zich stapelt op de andere, werd af-
gelopen jaren het ondernemerschap populairder dan ooit. Nederland 
is zelfs Europees kampioen met het hoogst aantal startende bedrij- 
ven. Vriend en vijand kunnen er niet meer omheen dat het MKB de 
motor is van de BV Nederland en de broedplaats van innovatie.

Vallen en opstaan 

Verspilling uit de economie halen en de transitie van milieube-
leid en duurzaamheidsbeleid vormgeven, is een winstgevende 
taak voor het MKB. Maar groeien, wat je in een duurzame con-
text beter vernieuwen kunt noemen, houdt ook in dat je fouten 
maakt. Zelf hebben wij het meest geleerd van de fouten die wij 
in onze ondernemerscarrière hebben gemaakt. Vallen, opstaan en 
weer doorgaan is een terugkomend fenomeen en herkenbaar voor 
iedere ondernemer, groot, klein, starter of doorstarter, ZZP-er of 
CEO van een multinational. 

Handige tips 

In dit boekje vind je handige tips en voorbeelden die je als onderne-
mer helpen om succesvol voorop te lopen in deze turbulente tijd. 
Zaken als schaalbare mondiale impact, ambitieuze duurzaam-
heidsdoelen, goed ondernemerschap, effectief partnership, soli-
dariteit en sociale rechtvaardigheid staan binnenkort nadrukkelijker 
op je checklist. Want het doet er vandaag echt toe wat en hoe wij 
allemaal ondernemen.

Ruud Koornstra vult enthousiast aan:

Inmiddels is er een nieuwe dimensie die ondernemerschap een 
extra boost geeft. Er zijn vandaan de dag steeds meer toon-

aangevende ondernemers die investeren in schone technologie 
of duurzame transities. Zij laten zien dat we moeten stoppen om 
waardevolle grondstoffen te verspillen aan waardeloze spullen. 
Ook zij zijn er van overtuigd dat duurzaam ondernemerschap 
een belangrijke rol speelt bij het spoedig vinden van oplossingen 
voor de grote uitdagingen waar wij als mensheid voor staan. Het 
is geen speeltje of bijzaak meer. Het is een beweging die het tij, 
ondanks de grote schaarste en de enorme bevolkingsgroei, kan 
keren. 

Jacqueline Zuidweg vertelt bewogen: 

Daarentegen zijn we wel een conventioneel denkend en han-
delend ondernemend volkje. We groeien als MKB nauwe-

lijks en het uitvalpercentage, vijf jaar na startdatum, ligt al jaren-
lang zo rond de 50%. Dat kan toch beter! Je start je bedrijf vanuit 
passie gedreven. Je bent goed in je vak en hebt een droom. 
Uiteraard ben je bij de start geen volleerd ondernemer. Hoe word 
je dat dan wel? Waar haal je die kennis en ervaring vandaan om 
je onderneming tot een duurzaam succes te maken? 
De antwoorden zijn simpel en eenvoudig; door vlieguren te ma-
ken, de juiste klankborden om je heen te verzamelen, vooral jezelf 
te blijven en die dingen te doen die je leuk vindt. Ook je thuisbasis  
zal je hiervoor dankbaar zijn, want een goede balans tussen 
zakelijk en privé is een voorwaarde om te kunnen groeien.

Duurzaam ondernemen 

is geen bijzaak meer, 

het is puur strategie 

Jacqueline Zuidweg ,
 zakenvrouw 2012

We transformeren 

van onbeperkt groeien  

naar duurzaam vernieuwen

Ruud Koornstra,
duurzaam ondernemer

www.zuidweg-partners.nl
www.ruudkoornstra.nl
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Drie dimensies van duurzame winst

Wat is nu eigenlijk duurzame winst? 
Met duurzame winst bedoelen wij drie vormen van ‘winst’.

 voor gezondheid en welvaart van mensen
 voor natuur & milieu
 voor het economisch systeem

Het gaat dus om drie dimensies van duurzaamheid, 
die ook wel worden genoemd:

 sociale duurzaamheid (People) 
 ecologische duurzaamheid (Planet)
 economische duurzaamheid (Profit)

Duurzame winst

Duurzame winst - voor MKB, zou eigenlijk moeten heten: Duurzame winst - voor én door MKB.

Dit stappenplan helpt je als ondernemer om duurzame winst voor je eigen bedrijf te boeken. Gelukkig gaat het nog een stap verder: je 

leert ook om duurzame winst te boeken voor samenleving, natuur & milieu en economie. Zodoende wordt het midden- en kleinbedrijf 

een hoeksteen voor een nieuwe duurzame economie.

Balans herstellen
 
Bij de term ‘duurzaam ondernemen’ denk je al gauw aan energie-
besparing, afvalscheiding en andere milieuthema’s. Alhoewel die 
zeker belangrijk zijn, is duurzaam ondernemen veel breder. Bij 
die brede benadering gaat het naast milieu ook om thema’s als 
mensenrechten, werkomstandigheden, consumentenbelangen en 
eerlijk zaken doen. Wij leven in een tijd dat we gaan leren om de 
balans te herstellen tussen mens, natuur & milieu en economie. 
Deze drie dimensies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je 
zult ontdekken dat er zeven thema’s zijn die helpen om de balans 
te creëren. 

Een nieuwe duurzame economie

Er is een transitie ingezet naar een nieuwe duurzame economie: 
van een lineaire economie, waar verspilling de norm is, naar een 
kringloopeconomie waarbij natuurlijke hulpbronnen steeds opnieuw 
gebruikt worden en energie volledig duurzaam wordt opgewekt. 
Een economie waarin de welvaart bovendien eerlijk is verdeeld. 
Willen we onszelf en toekomstige generaties een kans geven, dan 
is dit de enige juiste keuze. 
Een duurzame ondernemer speelt hierop in, anticipeert op maat- 
schappelijke ontwikkelingen en benut de kansen om meerwaarde  
te creëren voor mens, natuur & milieu en economie: 
people, planet, profit. Duurzaam ondernemen is dus vooral ook 
toekomstgericht ondernemen!

MVO voor alle organisaties 

Er zijn vele definities in omloop voor duurzaam 
ondernemen. In Nederland wordt ook vaak maatschappe- 

lijk verantwoord ondernemen, kortweg MVO, gebruikt. In het 
buitenland noemt men het meestal sustainability of (corporate) 

social responsibility. Alhoewel je bij elke term nuances kunt aan-
brengen, komen ze in het algemeen op hetzelfde neer. 

ISO 26000 spreekt over ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van organisaties’. Dit om aan te geven dat MVO niet alleen van 

toepassing is op het bedrijfsleven, maar ook op overheden, 
vakbonden, consumentenorganisaties, maatschappelijke 

organisaties, wetenschap en onderwijs. Het is van 
toepassing op alle organisaties ongeacht 

type en grootte.

MVO definitie

Kort samengevat is de definitie van ISO 26000 voor 
duurzaam ondernemen: 

Maximaliseer je bijdrage 

aan mens, natuur & milieu en economie, 

en hou rekening met de behoeften 

van nu en van toekomstige generaties.

people

planet profit
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Actieve verantwoordelijkheid

Duurzaam ondernemen begint met respect hebben voor én voldoen 
aan wet- en regelgeving, maar het kan veel verder gaan. Zeker in 
landen waar wet- en regelgeving niet altijd rechtvaardig zijn. Of in 
situaties waar wet- en regelgeving ontoereikend zijn of zelfs ont-
breken. Of wanneer regels elkaar tegenwerken. Dat maakt het ook 
zo interessant: het gaat om je eigen keuzes over de toekomst van 
je bedrijf en de maatschappij. 
Wees dus alert en kijk of je verder wilt gaan en kunt gaan dan 
er van je wordt geëist. Het gaat erom dat bedrijven en andere  

Verenigde Naties en duurzaamheid

 ISO 26000 sluit aan op de - sinds 1987 - meest gangbare 
definitie van duurzame ontwikkeling uit het VN-rapport ‘Our 
common future’, ook wel Brundtland commissie genoemd:

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoef-
ten van het heden zonder het vermogen van toekomstige genera-

ties in gevaar te brengen om in hun behoeften te voorzien.” 

Behalve het zeker stellen van een goede toekomst voor 
volgende generaties, stelde de commissie dat ook 

een betere verdeling van de welvaart in de 
wereld een voorwaarde is voor duur-

zame ontwikkeling. 

organisaties actief verantwoordelijkheid nemen voor hun effecten 
op samenleving, natuur & milieu en economie en waar mogelijk 
zelfs een (maximale) positieve bijdrage leveren. Actief verant-
woordelijkheid nemen is geen idealisme. Het wordt van iedere or-
ganisatie verwacht. Als je het serieus aanpakt, levert het veel good-
will op. Daarnaast word je je ook meer bewust van de positie van je 
bedrijf in de samenleving. Je kunt vervolgens alerter reageren op 
ontwikkelingen in de maatschappij en je ziet sneller nieuwe zake-
lijke kansen. 

op naar 

een nieuwe 

duurzame 

economie
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Bij thema’s voor duurzaam ondernemen wordt vaak gedacht aan 
‘het milieu’. Dit is zeker belangrijk, maar is niet het enige thema. 
Wereldwijd is afgesproken dat er zeven MVO-kernthema’s zijn 
die van belang zijn voor elke (!) organisatie. Dit maakt het voor je 
bedrijf overzichtelijk en compleet. En dat geeft houvast om je koers 
op te baseren.

Zeven MVO kernthema’s

De zeven MVO kernthema’s die voor elke organisatie van belang 
zijn:
1. Behoorlijk bestuur
2. Mensenrechten
3. Arbeidsomstandigheden
4. Het milieu
5. Eerlijk zakendoen
6. Klant/Consument-aangelegenheden
7. Maatschappelijke betrokkenheid

De zeven kernthema’s zijn weergegeven in de MVO-bloem.
Elk kernthema wordt nu toegelicht met MVO-onderwerpen en  
voorbeelden.

maatschappelijke- 
betrokkenheid

mensen-
rechten

arbeids-
omstandigheden

eerlijk
zakendoen

klant/consument-
aangelegenheden

milieu MIJN BEDRIJF

Welke MVO thema’s zijn 
van belang?

1. Behoorlijk bestuur

Het besturen van een onderneming heeft invloed op hoe je met 
mensen omgaat, wat je voor het milieu wilt doen en of je eerlijk 
zaken wilt doen. ‘Goed bestuur’ is dus van invloed op alle overige  
zes kernthema’s. Vandaar dat het zo belangrijk is de zeven MVO-
principes op te nemen in je besturing. Dat zorgt voor borging van 
je maatschappelijke verantwoordelijkheid in je besluitvorming.

  Neem de zeven MVO-principes op in je besturing, zoals 
transparant zijn, inzicht geven in je MVO-prestaties en res-
pect hebben voor belanghebbenden, mensenrechten en 
wet- en regelgeving. 

   Creëer een besluitvormingscultuur die je mensen stimuleert 
en beloont om MVO-prestaties te leveren.

  Geef als leidinggevende zelf het goede voorbeeld.
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2. Mensenrechten

Mensenrechten zijn de basisrechten waar alle mensen op aarde 
recht op hebben. Ze gelden voor alle mensen ongeacht ras, sekse, 
afkomst, kleur, taal, religie, politieke mening of status. Vanuit de 
Verenigde Naties zijn de mensenrechten universeel afgespro-
ken en ze moeten overal worden toegepast. In Nederland zijn de 
mensenrechten goed verwerkt in wet- en regelgeving. Hierbij kun 
je denken aan recht op onderwijs, recht op sociale zekerheid, géén 
kinderarbeid, vakbondsvrijheid, recht op de hoogst bereikbare ge-
zondheidsnorm en recht op voedsel.

Dat neemt niet weg dat er toch situaties kunnen voorkomen, waar-
bij je alert moet zijn:

  In eigen land zijn dat soms situaties die te maken hebben 
met: discriminatie, kwetsbare groepen en het kunnen melden 
en oplossen van klachten van schendingen. 

   In het buitenland zijn de risico’s van schending van mensen-
rechten soms veel groter als er zwakke wet- en regelgeving 
of ontoereikende controle door de overheid is. Voorbeelden 
van schendingen zijn:

 •  Gewongen arbeid, kinderarbeid en het ontbreken van 
enige vorm van onderwijs.

 •  Discrimineren van vrouwen en meisjes, inheemse groepen, 
mensen met HIV/Aids en mensen met een handicap.

 •  Dwarsbomen van collectieve onderhandelingen door 
werknemers, geen recht op meningsuiting.

  Voorkom discriminatie, betrek kwetsbare groepen en zorg 
voor een duidelijk meldpunt:

 •  Ontwikkel een positieve houding om diversiteit in perso- 
neel te bevorderen en om mensen met een arbeidsachter-
stand of handicap een kans te geven op werk.

 •  Zorg voor een interne of externe vertrouwenspersoon 
en eventueel een klokkenluidersregeling.

  Onderzoek risico’s van schending van mensenrechten 
in risicolanden en raadpleeg bijvoorbeeld Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Nederlandse ambassade, branche-
verenigingen, Internationale KvK en mensenrechtenorga-
nisaties voor die landen:

 •  Waar je zelf opereert of bedrijven waar je een deelne-
ming in hebt.

 •  Waar toeleveranciers opereren die belangrijke grond-
stoffen of producten leveren voor jouw core business.

  Voorkom medeplichtigheid door zakenpartners en toele-
veranciers in risicolanden. Vraag ze om een verklaring of:

 •  Een bewijslast waarin zij aangeven hoe zij mensenrech-
ten respecteren. Maar ook wat zij doen richting hun toe-
leveranciers en zakenpartners. Meld grove schendingen 
bij het Nationaal Contact Punt (NCP).

 •  Dilemma’s die er desondanks zijn, samen transparant 
vermelden. Door een dialoog aan te gaan, kom je vaak 
tot een oplossing.

3. Arbeidsomstandigheden

Het creëren van banen, evenals lonen en andere compensatie 
voor verricht werk, behoren tot de belangrijkste economische en 
maatschappelijke bijdrage van een organisatie.
Arbeidsomstandigheden (ook wel: ‘Arbeidspraktijk’) is een breed 
begrip en omvat niet alleen gezondheid, veiligheid en trainings- en 
ontwikkelingsprogramma’s, maar ook het erkennen van vrije vak-
bonden, ondernemingsraden of medezeggenschapsorganen die 
de sociale dialoog tussen werkgever en werknemer waarborgen.
Wereldwijd zijn er arbeidsprincipes vastgesteld via conventies 
van de International Labour Organization (ILO) van de Verenigde  
Naties. Dit betreft het arbeidsrecht dat iedereen heeft om geld te 
verdienen door vrij gekozen werk en het recht op rechtvaardige en 
redelijke arbeidsomstandigheden. Deze principes zijn in Nederland 
goed verwerkt in wet- en regelgeving.

Evenals bij mensenrechten, kunnen er toch omstandigheden zijn, 
waarbij je alert moet zijn:

   In eigen land bijvoorbeeld: 
 •  Zorgen voor gelijke omstandigheden en betaling van 

mannen en vrouwen, ook bij buitenlandse arbeids-
krachten.

 •  Zorgen voor begrijpbare en eerlijke informatie over con-
tract- en arbeidsvoorwaarden zoals pensioenregelingen.

   In het buitenland kunnen de arbeidsomstandigheden een 
stuk minder gunstig zijn. Onderzoek de omstandigheden en 
risico’s in andere landen: voor je eigen activiteiten, deelne-
mingen en belangrijke toeleveranciers en zakenpartners. 
Vraag eveneens naar een verklaring of bewijslast, wees 
transparant over dilemma’s en zoek de dialoog voor verbe-
tering van werkomstandigheden.

  Zorg voor goede veiligheid en gezondheid op het werk:
 •  Veiligheid: doe controles vooraf, zorg voor persoonlijke 

beschermingsmiddelen, geef duidelijke instructies en 
training (ook in talen van buitenlandse werknemers), 
benut certificeringen (VCA, RIE).

 •  Gezondheid: doe aan preventief medisch onderzoek 
(PMO), stimuleer sport en bewegen, let op gezonde 
voeding in bedrijfscatering, zorg voor een goede balans 
in werk- en rusttijden.

  Zorg voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding:
 •  Spreek persoonlijke ontwikkelplannen en persoon-

lijk budget af, benut training-on-the-job, functierotatie, 
functie-uitwisseling met collegabedrijven, zelfstudie, 
beurs- en bedrijfsbezoeken, branchevereniging leer- en 
informatiesessies, etcetera.

  Zorg voor een goede medewerkerstevredenheid:
 •  Betrek medewerkers in de sociale dialoog over die za-

ken die voor hen van belang zijn. Laat ze meedenken  
over MVO-prioriteiten en beleid, flexwerken en thuis-
werken, omgaan met uitzendkrachten en stagiaires en 
duurzame innovaties.
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4. Het milieu

Besluiten en activiteiten van je bedrijf hebben bijna altijd een effect  
op het milieu, ongeacht waar je bent gevestigd. Dit kernthema 
bevat vier milieu-onderwerpen die per type bedrijf verschillen qua 
relevantie:
1. Voorkomen van milieuvervuiling
2. Duurzaam gebruik van hulpbronnen
3. Voorkomen en aanpassen aan klimaatverandering 
4.  Beschermen van milieu, natuurlijke leefgebieden en bio- 

diversiteit

Daarnaast dient je bedrijf een aantal milieuprincipes te respecteren 
en te bevorderen zoals: ‘treffen van voorzorgsmaatregelen’, ‘pro-
gramma maken voor managen van milieurisico’s’ en ‘de vervuiler 
betaalt’.

Vervolgens kunnen je milieuprestaties significant worden beïn-
vloed door keuzes te maken voor bepaalde milieu-aanpakken. Hier-
bij blijkt dat duurzame prestaties al beginnen op de ‘tekentafel’. Er 
is een belangrijke rol weggelegd voor ontwerpers. Enkele belang- 
rijke aanpakken zijn:

  Levenscyclusbenadering (ook wel: kringloopbenadering of 
LCA genoemd):

 •  Hierbij wordt de milieubelasting van de totale levenscyclus  
van een product of dienst beschouwd. Van winning van 
benodigde grondstoffen, transport, productie, gebruik tot 
afvalverwerking. Deze aanpak is vaak zodanig gericht, 
dat de milieubelasting minder ‘slecht’ is. Er blijft dan toch 
milieuschade aanwezig.

 •  Het is ook mogelijk om een kringloop sluitend te maken 
zonder milieuschade. Bijvoorbeeld bij de Cradle-to-Cradle 
benadering waarbij ‘afval = voedsel’ is. Hierbij wordt alle 
afval opnieuw in een biologische of technologische kring-
loop opgenomen. Zodoende ontstaan sluitende kringlopen,  
waardoor wij oneindig kunnen consumeren. Uiteraard is 
NIET consumeren of minder consumeren in veel geval-
len beter. Het is met Cradle-to-Cradle zelfs mogelijk om 
een positieve invloed op mens, milieu en maatschappij 
te hebben. 

  Productservice benadering:
  Hierbij wordt het product ondergeschikt gemaakt aan de func-

tionele behoefte. Het eigenaarschap van een product blijft bij 
de fabrikant. Als consument neem je een dienst af. Je betaalt 
voor het gebruik c.q. het hebben van de functionaliteit. Dit 
zorgt ervoor dat de fabrikant zuinig is met grondstoffen en 
afval en kiest voor recycling.

Voorbeeld: Als de behoefte is ‘jezelf af en toe kunnen verplaatsen’  
dan is een eigen auto misschien overbodig en kun je volstaan met 
‘Greenwheels’. Of bijvoorbeeld bij een telefoon of televisie: de pro-
ducent zorgt voor tweejaarlijkse vernieuwing en recycling. Als con-
sument betaal je enkel voor het gebruik. 

Tot slot: een milieumanagementsysteem als ISO 14001 kan je ver-
der helpen om de milieu-onderwerpen structureel aan te pakken en 
te verankeren in je bedrijfsvoering. 

  Voorkomen van milieuvervuiling: dit betreft vervuiling van 
bodem, lucht, kosmos en grond- en oppervlaktewater. Daar-
naast zijn er ook andere vormen van vervuiling zoals stank, 
geluid, trilling, straling en besmettingen. 

 •  Vermijd afvalproductie en volg de hiërarchie van afval-
vermindering: vermindering van aankopen, hergebruik, 
recycling en opwerking, afvalbehandeling en afvalverwij-
dering.

 •  Identificeer en gebruik milieuvriendelijke alternatieven: 
bijvoorbeeld verven en lijmen op waterbasis, biologisch 
afbreekbare verpakkingen en biologische mest. Beperk 
of voorkom het gebruik van fossiele brandstoffen, giftige 
chemicaliën, pesticiden, antibiotica, genetisch gemodi-
fieerd voedsel, verpakkingen etcetera.

  Duurzaam gebruik van hulpbronnen: voorkom uitputting van 
grondstoffen door het gebruik hiervan te minimaliseren. Maar 
ook door hergebruik van hulpbronnen en het recyclen van 
materialen. 

 •  Bevorder duurzame energie uit bronnen zoals zonne- 
energie, geothermische energie, hydro-elektrische ener-
gie en windkracht (‘groene stroom’). Bevorder ‘groen gas’ 
door biovergisting van groente-, fruit- en tuinafval.

 •  Werk aan energiebesparingen door automatische uit-
schakeling bij afwezigheid, warmte-koude-opslag, isolatie  
en innovaties zoals LED-verlichting en nano-technologie.

  Voorkomen en aanpassen aan klimaatverandering: de uit-
stoot van broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2), methaan 
(CH4) en lachgas (N2O) door menselijke activiteiten kan één 
van de oorzaken zijn van de mondiale klimaatverandering.

 •  Breng je CO2 uitstoot in kaart (bijvoorbeeld met de CO2 
Prestatieladder) en werk aan vermindering door minder/
efficiënter transport, electrisch/hybride vervoer, groene 
stroom/gas in plaats van fossiele brandstoffen. Com-
penseer je CO2 uitstoot bij de twee officiële instanties in  
Nederland: Klimaat Neutraal of Trees for travel. 

  Beschermen van milieu, natuurlijke leefgebieden en biodi-
versiteit: ecosystemen dragen bij aan ons leefklimaat door 
te zorgen voor zuurstof, voedsel, water, recreatie en het ab-
sorberen van vervuiling. Biodiversiteit van bomen, planten en 
dieren (flora en fauna) wordt soms bedreigd en vernietigd 
door menselijk handelen. Dit kan leiden tot verstoringen in 
natuurlijke evenwichten.

 •  Bescherm ecosystemen en natuurlijke leefgebieden. 
Wees zuinig op historische erfgoeden. Pas duurzame 
werkwijzen toe bij bewerking van landbouwgronden. Be- 
vorder milieuverantwoorde stedelijke en landelijke ont-
wikkeling.

 •  Heb respect voor dierenwelzijn. Voorkom uitroeiing van 
diersoorten en mishandeling door industrie. Pas duur-
zame visserij en visvriendelijke waterpompen toe. 
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5. Eerlijk zakendoen

Eerlijk zakendoen gaat over ethisch gedrag in de samenwerking 
van je bedrijf met zakelijke relaties, zoals leveranciers, klanten, 
concurrenten en overheidsinstellingen. Daarnaast gaat het om de 
manier waarop je jouw relaties met andere organisaties gebruikt om 
duurzame prestaties te bevorderen. Positieve resultaten kunnen 
worden behaald door leiderschap te tonen en maatschappelijke  
verantwoordelijkheid te stimuleren in de invloedssfeer van je bedrijf. 
Eerlijk zakendoen omvat onderwerpen als anticorruptie, eerlijke  
concurrentie en respect voor eigendomsrechten. Ook wordt aange-
geven dat inmenging in politiek op een verantwoordelijke manier 
dient plaats te vinden, dus zonder manipulatie, intimidatie of 
bedreiging. 
Daarnaast wordt toegelicht dat MVO zo veel mogelijk bevorderd 
en gepromoot behoort te worden bij het inkopen. Dit geldt ook voor 
andere plaatsen in de waardeketen. Aangegeven wordt dat dit kan 
door in de waardeketen voordelen en kosten te delen en onder-
steuning te bieden voor het verhogen van bewustzijn, eventueel 
door middel van trainingen.

  Voorkomen en bestrijden van corruptie: corruptie kan vele 
vormen aannemen zoals omkoperij, aanbieden of aanne-
men van steekpenningen, fraude, verduistering van geld en 
goederen, witwassen van geld, obstructie van de rechts-
gang en machtsmisbruik.

 •  Zorg voor duidelijke gedragsregels voor je medewer-
kers, geef als leiding het goede voorbeeld, zorg voor 
sociale en procedurele controle, zorg voor een klokken-
luidersmogelijkheid, pak fout gedrag aan. Spreek ge-
dragsregels af met je zakelijke relaties en leg dit waar 
nodig contractueel vast.

  Bevorderen van duurzaamheid in de waardeketen: be-
vorder duurzaam inkopen bij je toeleveranciers, stimuleer 
afname van duurzame producten bij je klanten en bevorder 
duurzaam ondernemen in de samenwerking met je zaken-
partners.

 •  Spreek duurzame criteria af met je toeleveranciers, 
vraag je leveranciers om ook hun toeleveranciers te 
beïnvloeden. Bied je klanten verschillende duurzame 
opties, laat je klanten kiezen en ervaren. Waardeer duur-
zame verbeteringen bij je leveranciers en zakenrelaties.

6. Klant- en consumentaangelegenheden

Bij het aanbieden van producten en diensten aan je klanten en con-
sumenten, heb je als bedrijf een maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Tot die verantwoordelijkheid behoren onder andere eerlijke 
marketing en voorlichting en het beschermen van gezondheid en 
veiligheid van je klanten en consumenten. Tevens hoort bij dit kern-
thema het bevorderen van duurzame consumptie, klanten/consu- 
mentenservice en geschillenoplossing en de bescherming van 
klanten- en consumentengegevens en hun privacy. 
Voor diverse onderwerpen onder dit kernthema bestaat een relatie 
met kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 en de ISO-richtlijnen 
voor klanttevredenheid.

lees verder >>

  Eerlijke marketing en duurzame consumptie: klanten en 
consumenten dienen duidelijke en eerlijke informatie te 
ontvangen over je producten en diensten. Zodanig, dat 
de duurzame aspecten van je producten en diensten 
zichtbaar zijn en de klant hierop zijn inkoopbeslissingen 
kan baseren. Hoe het product of dienst tot stand is ge-
komen is hierbij ook relevante informatie. Maar ook wat de 
eventuele negatieve effecten van het product of dienst in 
de keten zijn (zoals milieuschade, onveilige of ongezonde 
arbeidsomstandigheden, oneerlijke totstandkoming van de 
prijs of corruptie). Bovendien gaat dit onderwerp over eer-
lijke contracten zonder kleine lettertjes. 

 •  Verstrek geen informatie die misleidend, onduidelijk 
of onnauwkeurig is. Laat ook geen belangrijke infor-
matie weg. Stel klanten in staat je product of dienst te 
vergelijken met andere producten of diensten. Richt je 
marketingcampagnes niet ongegrond op kwetsbare 
groepen zoals kinderen of ouderen.

 •  Geef duidelijkheid over de voorwaarden, garanties en 
de prijs, inclusief eventuele extra kosten (gebruik, onder- 
houd en service). Onderbouw (duurzame) beweringen 
over je product of dienst met onderliggende feiten of 
informatie. 

  Dienstverlening aan klanten en consumenten: producten 
en diensten die niet naar behoren functioneren, hetzij door 
gebreken of defecten, of als gevolg van onjuist gebruik, 
kunnen schending van consumentenrechten tot gevolg 
hebben, evenals verspilling van geld, middelen en tijd.

 •  Zorg voor een goede klantenservice en klachtenaf-
handeling. Zorg dat de samenstelling van je product of 
dienst achterhaald kan worden. Bied reële onderhoud- 
en reparatiemogelijkheden aan om de levensduur te 
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verlengen. Voorkom verspilling en maak afspraken met 
klanten en leveranciers over inname bij ‘end of life’ voor 
recycling.

 •  Bied bij (ernstige) klachten de mogelijkheid aan voor om-
ruilen of geld terug. Zorg voor een mechanisme om een 
‘fout’ product of dienst uit de markt te halen. Bied een 
garantie aan die past bij de levensduur van het product. 
Zorg voor een eerlijke procedure voor het oplossen van 
geschillen. 

  Bescherm de gezondheid, veiligheid en privacy van klanten 
en/of consumenten, veiligheid en privacy: je producten en 
diensten dienen veilig en gezond te zijn voor je klanten en 
consumenten. Daarbij is het ook belangrijk te anticiperen op 
mogelijke risico’s van schade of gevaar bij gebruik of mis-
bruik van je producten en diensten. Het privacybelang van 
je klanten en consumenten neemt toe door verdergaande 
automatiseringssystemen.

 •  Minimaliseer de risico’s van je product of dienst al bij het 
ontwerp door goed in kaart te brengen wie het product of 
dienst gaan gebruiken en onder welke omstandigheden. 
Maar ook door een inschatting te maken van de gevaren 
per gebruikersgroep, de verschillende fasen van gebruik 
en de omstandigheden waaronder het wordt gebruikt.

 •  Zorg voor een systeem dat herkomst en afname van ri-
sicovolle producten (zoals medicijnen, voeding en elek-
tronica) kan registreren. Zorg voor een mechanisme om 
een ongezond of onveilig product uit de markt te halen.

 •  Verzamel alleen persoonlijke gegevens waar de klant 
of consument weet van heeft en waarvoor expliciet toe-
stemming is gegeven. Gebruik de gegevens niet voor 
andere doeleinden dan afgesproken. Geef klanten en  
consumenten de mogelijkheid te bekijken welke informa-
tie je over hen bijhoudt.

7. Maatschappelijke betrokkenheid

Officieel heet dit kernthema: ‘Betrokkenheid bij en ontwikkeling van 
de gemeenschap’.
Doelstelling bij dit MVO-kernthema is te zorgen dat lokale gemeen-
schappen kunnen profiteren van bedrijfsactiviteiten in hun regio. 
Bij dit kernthema wordt ook de relatie gelegd met de acht Millen-
nium ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In Nederland 
noemen we dit kernthema ook wel maatschappelijk betrokken 
ondernemen (MBO).

Je bedrijf maakt onderdeel uit van de gemeenschappen waarin je 
actief bent. Je betrokkenheid bij deze gemeenschappen draagt bij 
aan een sterke samenleving en de leefbaarheid en ontwikkeling 
van de gemeenschap. Bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan 
de gemeenschap door werkgelegenheid te creëren, sociale inves-
teringen te doen, opleidings- en leer/werk programma’s te bieden, 
werknemers-vrijwilligerswerk mogelijk te maken en bij te dragen 
aan cultuurbehoud.

   Focus op je core business: koppel je maatschappelijke bij-
drage zoveel mogelijk aan je kernactiviteiten. Benut jouw 
specifieke expertise en je eigen producten en diensten. 

 •  Voorbeeld: een tuincentrum dat een achterstandsbuurt 
wil helpen opknappen, kan het beste iets met beplan-
ting doen. Ga bijvoorbeeld niet schilderen of bestraten. 
Laat dat over aan schildersbedrijven en bestratings-
bedrijven. Doe iets waar je goed in bent.

 •  Voorbeeld: een financieel adviesbureau dat iets wil doen 
voor de gemeenschap kan bijvoorbeeld maatschap-
pelijke organisaties of sportverenigingen bijstaan met 
financieel advies. Vrijwilligerswerk doen en een school 
schilderen is niet verkeerd en mag uiteraard ook. Maar 
kijk vooral naar datgene waar je goed in bent.

   Scheppen van werkgelegenheid en opleiden: dit onderwerp  
gaat ook over het ontwikkelen van technologie en vaar-
digheden en het begeleiden van mensen naar passend werk. 

 •  Zorg voor ontwikkeling van vaardigheden van mensen in 
je gemeenschap. Neem bijvoorbeeld deel aan leerwerk-
trajecten door leerwerkbedrijf te worden of ontwikkel zelf 
zo’n traject. Besteed hierin ook aandacht aan mensen met 
een achterstand tot de arbeidsmarkt. Kijk naar samen-
werken met een sociale werkinstelling. Bied stageplekken 
aan en begeleid studenten. 

 •  Bevorder lokale werkgelegenheid door lokale sollicitanten 
een eerlijke kans te geven. Kies ook voor lokale leveran-
ciers en stimuleer de ontwikkeling van plaatselijke leve-
ranciers. Houd rekening met het effect op de werkge-
legenheid bij het automatiseren van je processen. Maak 
een afweging van de gevolgen voor de (lokale) werkge-
legenheid bij het uitbesteden van activiteiten.

 •  Ontwikkel innovatieve technologie die helpt om maat-
schappelijke- of milieuproblemen in lokale gemeenschap-
pen op te lossen. Werk samen met lokale onderzoeksin-
stellingen en betrek de gemeenschap bij technologische 
ontwikkeling.

   Voorlichting en cultuur:
 •  Deel je kennis over duurzame vraagstukken en oplos-

singen. Geef voorlichting op scholen. Houd een open dag 
op je bedrijf. Geef rondleidingen. 

 •  Bevorder culturele activiteiten. Help cultureel erfgoed te 
behouden en te beschermen. Vooral als je bedrijf hier met 
zijn activiteiten effect op heeft. Respecteer traditionele 
kennis en ambachten. 
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opdrachtgever heeft de overheid grote invloed. Jaarlijks wordt door 
de verschillende overheden bij elkaar voor zo’n € 50 miljard in-
gekocht. Om een stimulans te geven aan duurzaam ondernemen 
heeft de Rijksoverheid criteria geformuleerd voor 45 product-
groepen om duurzaam in te kopen. Dat betekent dat de ingekochte 
producten en diensten aan bepaalde duurzaamheidscriteria (milieu 
en sociaal) moeten voldoen. Ook provincies, gemeenten en water-
schappen volgen dit duurzaam inkoopbeleid. Wil je als MKB-bedrijf 
de overheid als klant behouden, dan moet je aan de duurzame 
criteria voldoen. Het gevolg is dat veel bedrijven op hun beurt ook 
weer eisen stellen aan hun eigen toeleveranciers.

Consumenten worden ook steeds bewuster en stellen samen met 
maatschappelijke organisaties voortdurend meer eisen aan bedrij-
ven en hun producten en diensten. Natuurlijk blijven prijs en kwaliteit 
belangrijk, maar daarnaast wordt duurzaamheid een belangrijker  
criterium. Bedrijven moeten daarom inzicht geven in de effecten van 
hun bedrijfsvoering en hun producten en diensten. Ook werknemers 
vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Waar vroeger een goed 
salaris en een auto van de zaak voldoende waren om medewerkers 

Drijfveren

Motieven om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan zijn 
er in overvloed. De volgende indeling helpt om de motieven een 
plek te geven:
het hoort, het moet, het loont en … het geeft een goed gevoel.

bij een conventioneel gebouw. Door een optimale afstemming van 
gebouwschil, installaties, materiaalkeuze en vele andere factoren, 
worden alle mogelijke voordelen optimaal benut. Dat heet ook wel 
integraal ontwerpen.
Door je bedrijfsproces en producten te bekijken door een duurzame 
bril, kun je je onderscheiden en concurrentievoordeel realiseren.  
Duurzaamheid moet wel een integraal onderdeel worden van het 
bedrijf en een sterk draagvlak hebben binnen de gehele organi-
satie. Duurzaam ondernemen is dan niet duurder dan ‘ouderwets’ 
ondernemen, zeker niet op de langere termijn.

het geeft een goed gevoel

Ondanks de stokken achter de deur (het moet), blijft duurzaam 
ondernemen verbonden met de inzet en betrokkenheid van de 
ondernemer. Als ondernemer maak je zelf de keuzes. Door te in-
vesteren in duurzaamheid en hierbij ook je medewerkers, klant-
en en andere partijen te betrekken, ontstaat er meer inzicht, en-
thousiasme en goodwill. Dat geeft energie en een goed gevoel! Er 
zijn maar heel weinig ondernemers die, eenmaal met duurzaam 
ondernemen begonnen, er weer mee stoppen.

Over vijf jaar is  

duurzaam ondernemen 

normaal. Dan doet 

iedereen het. Je hebt alleen 

voordeel als je voorop loopt. 

Zo snel mogelijk beginnen dus!

Luitzen Overwijk, Directeur, 
Overwijk Koffiesystemen

het hoort

Een veel gehoorde opvatting is dat ondernemers alleen uit zijn op 
winst, binnen of buiten de regels van het toelaatbare. Bankiers met 
vette bonussen maken winst met kinderarbeid, oliemaatschappijen  
nemen het niet zo nauw met de leefomgeving van duizenden 
mensen in arme landen en handelaren leveren de ingrediënten 
voor chemische wapens aan dictators. Maar de meerderheid van 
de ondernemers, zeker in het MKB, is vaak juist erg betrokken bij 
hun medewerkers, de lokale gemeenschap en de toekomst van 
hun eigen kinderen. Veel ondernemers ondersteunen in het kader 
van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) lokale activi-
teiten, goede doelen of zijn zelf betrokken bij projecten in ontwik-
kelingslanden.

het moet

Duurzame keuzes worden soms door de overheid afgedwon-
gen. Ook al is er in Nederland een traditie om zelfregulering te 
stimuleren, de overheid heeft nog altijd een stok achter de deur. 
Dat zien we bijvoorbeeld in de bouw, waar de eisen aan energie-
zuinigheid van gebouwen steeds strenger worden. Maar ook als 

voor langere tijd te binden, is nu ook het maatschappelijke beleid van 
het bedrijf een factor van belang geworden. 

Maar het zijn niet alleen de markt en de werknemers die vragen 
om duurzaamheid. Minstens even belangrijk zijn de toenemende 
schaarste aan grondstoffen en energie en de stijgende bedrijfskos-
ten die hiermee gepaard gaan. Voor wie niet tijdig op zoek gaat 
naar alternatieven worden de opties beperkter, de kosten hoger en 
komt de winst steeds meer onder druk te staan.

het loont

Duurzaam wordt vaak geassocieerd met ‘duur’. Dat komt omdat 
het vaak nog wordt gezien als ‘iets extra’s’, een ‘duurzaamheid-
sausje’. Maar zo werkt het niet. Een ontwikkelaar die een conven-
tioneel gebouw realiseert dat niet efficiënt met zijn energie omgaat, 
kan daar natuurlijk een dak vol zonnepanelen opzetten. Dan is het 
inderdaad iets extra’s, dat de bouwsom aanzienlijk kan verhogen. 
Maar als duurzaamheid vanaf het allereerste stadium in de besluit-
vorming en het ontwerp wordt meegenomen, pakken de investe-
ringskosten (en zeker de beheerskosten) vaak nog lager uit dan 

overheid

De overheid hanteert steeds 
vaker duurzaamheidscriteria bij haar inkopen. Per 
2015 moeten álle overheden voor 100% duurzaam 
inkopen. Universiteiten en het hoger en middelbaar 
beroepsonderwijs streven naar ten minste 50% in 

2012. Een cateraar voor de overheid moet minimaal 
40% biologische producten aanbieden. Nederland 
is in Europa een van de koplopers met duurzaam 

inkopen. De Europese Commissie ontwikkelt 
Europese criteria voor duurzaam inkopen.

onderzoek

De Harvard Business School (mei 2012, rapport http://www.hbs.
edu/research/pdf/12-035.pdf) onderzocht 180 bedrijven:

  90 duurzame ‘koplopers’ die sinds het begin van de jaren 
90 aan duurzaamheid doen

  90 bedrijven die pas recent met duurzaamheid aan de slag zijn. 

De duurzame koplopers scoren significant beter dan de achterblij-
vers, zowel op de aandelenmarkt als in de boekhouding. Sterker 
nog, de duurzame koplopers: 

  Scoorden 4,8 procent hoger op de aandelenmarkt
   Lieten minder koersschommelingen zien en zijn stabieler 
  Behaalden een beter rendement op hun bezittingen
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Hoe pak ik het aan?

De meeste ondernemers hebben wel stappen gezet 
richting duurzaam ondernemen, vaak zonder het zich 
te realiseren. Veel familiebedrijven hebben al een 
sterke binding met maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Toch aarzelen ondernemers ook om het op een 
echt structurele manier aan te pakken. Vaak is tijdge-
brek of geld een argument, of men weet niet precies 
waar te beginnen.

Een handig stappenplan

Dit stappenplan is gebaseerd op de nieuwe, wereldwijde richtlijn 
voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties: ISO 
26000.
Dit betekent voor jou:

  Een integrale benadering, met aandacht voor principes, 
thema’s en proces

  Een complete aanpak, voorzien van alle relevante MVO 
kernthema’s 

 Continuïteit voor de toekomst door wereldwijd draagvlak

De wereldwijde richtlijn biedt je houvast en zorgt voor een logische 
kapstok. Een belangrijk extra voordeel is dat iedereen nu dezelfde 
taal spreekt. Dat maakt het verduurzamen van ketens een stuk  
efficiënter.

Het stappenplan bestaat uit de volgende zeven stappen;
1.  Herkennen van MVO
2.  Bepaal MVO waarden en richting
3.  Identificeer en betrek belanghebbenden
4.  Bepaal MVO-prioriteiten en iconen
5.  Integreer MVO in bedrijfsvoering
6.  Communiceer naar belanghebbenden
7.  Oefen invloed uit en werk samen

Een duurzame reis

Duurzaam ondernemen is geen eindbestemming maar een proces. 
Het is een leer- en groeiproces, niet alleen voor jou als ondernemer 
maar ook voor je klanten, leveranciers, partners, de overheid en 
de omgeving.
Dit boek biedt je een concreet stappenplan om de duurzame reis 
tot een succesvolle en aangename reis te maken. De ervaring leert 
dat: MKB-ers zijn in staat om snel te schakelen en dat is een groot 
voordeel in deze snel veranderende maatschappij. De bedrijven 
in dit boekje tonen het aan: ga aan de slag met deze concrete 
stappen en de resultaten zijn verrassender dan verwacht. Toon lef, 
want niets doen is géén optie.

1.  Kijk waar je bent
2.  Kies je bestemming
3.  Bepaal je reisgezelschap
4.  Stippel je route uit
5.  Maak je reis steeds duurzamer
6.  Laat weten waar je bent
7.  Werk samen met je reisgenoten

Plan je reis 
in zeven 
stappen:
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Hans Kröder geeft aan:

Je kunt volledig vertrouwen op de inhoud van dit boek, dat is 
gebaseerd op een richtlijn waar tien jaar aan is samengewerkt 

door experts over de gehele wereld. 

Bij je eerste stap zijn de volgende zaken van belang:
  Begrijpen van MVO (de ISO 26000 ‘bril’: ethische, inhoude-

lijke en procesfocus)
  Besef dat je een positie vervult in de waardeketen en 

maatschappij

stap 1
Herkennen van MVO

Kijk waar je bent

Begrijpen van MVO

Het begrijpen van MVO is heel simpel gemaakt voor alle organisa-
ties en mensen in de wereld. Hiertoe hoef je enkel door de ‘ISO 
26000-bril’ te leren kijken. Deze bril bevat drie invalshoeken:
1.  Ethische focus: zeven normen en waarden voor MVO (de 

zeven MVO-principes)
2. Inhoudelijke focus: zeven MVO-kernthema’s
3. Proces focus: zeven stappen uit dit boekje

  Ethisch: De zeven MVO-principes vormen een ethische para- 
plu voor goed bestuur van elke organisatie.

  Zij geven aan WAAROM gedrag bij duurzaam ondernemen 
zo belangrijk is.

  In stap 2 (Bepaal MVO waarden en richting) worden de prin-
cipes toegelicht.

   Bijvoorbeeld: transparant zijn, respecteren van mensenrech-
ten en inzicht geven in je prestaties.

  Inhoudelijk: De zeven MVO-kernthema’s bevatten alle onder-
werpen waarmee een organisatie bijdragen kan leveren aan 
duurzame ontwikkeling. Zij geven aan WAT MVO is.

  Bijvoorbeeld: Goede werkomstandigheden, eerlijk zakendoen,  
klant- en consumentenbelangen en milieu (zie: H2).

  Proces: De procesfocus richt zich op het toepassen van 
MVO in de kernactiviteiten (‘core business’) en dagelijkse 
praktijk. De zeven stappen uit dit stappenplan geven aan 
HOE je MVO kunt integreren in je bedrijfsvoering.

   Bijvoorbeeld: Bepalen van je MVO-prioriteiten, communi-
ceren naar je belanghebbenden en invloed uitoefenen.

Het goede nieuws is: 

je kunt stoppen met 

‘googlen’ naar MVO 

en duurzaamheid definities

Hans Kröder

Besef dat je een positie vervult in de waardeketen en 
maatschappij

Jouw MKB-bedrijf bevindt zich in een schakel in een waardeketen. 
Productie, handel, transport, dienstverlening: het type bedrijf maakt 
niet uit. En in die waardeketen bevinden zich meerdere schakels 
en meerdere partijen, waarvan sommige belanghebbenden zijn 
zoals klanten, consumenten, leveranciers, partners, concurrenten, 
aandeelhouders en branche-organisaties. Buiten die waardeke-
ten kunnen zich ook partijen bevinden die belanghebbende zijn, 

bijvoorbeeld overheid, burgers, omwonenden, maatschappe-
lijke organisaties en media. De MVO-wegwijzer (hoofdstuk 10) 
noemt dit de OMGEVING.

Jaap de vries vult aan:
Door te beseffen welke positie je onderneming inneemt in 
de waardeketen (en omgeving), wordt het herkennen van je 
maatschappelijke verantwoordelijkheid mogelijk. Wij leven nu 
in een tijd dat wij onze blik nog beter op de maatschappij en 
onze omgeving moeten richten. Zie hiertoe ook stap 7: oefen 
invloed uit en werk samen.

Onze omgeving stelt  

steeds duidelijker haar eisen en 

verwachtingen ten aanzien 

van de effecten van onze 

bedrijfsvoering op mens, 

milieu en economie

Jaap de Vries

Als je op internet gaat zoeken naar ‘MVO’ en ‘duurzaamheid’ vind 
je talloze definities en concepten. Dit maakt het voor de onderne-
mer direct erg lastig. Het is een duurzaam woud, zeg maar gerust 
‘jungle’, waar je door de bomen het bos niet meer ziet.
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stap 2
Bepaal MVO-waarden en -richting

Kies je bestemming

Voorbeeld van een 
MKB-bedrijf in een waardeketen

Het bepalen van je MVO-waarden en -richting is een uitermate 
belangrijke stap. Dit vormt het ‘maatschappelijke gezicht’ van 
je onderneming en geeft een eigen kleur en uitstraling. In deze 
tweede stap ga je als volgt aan de slag: 

  Formuleer een visie op duurzaam ondernemen: ‘Hoe kijken 
wij naar de wereld?’

  Bepaal normen en waarden: ‘Wat is onze bedrijfscultuur?’
  Definieer een richting (missie en/of beleid): ‘Wat willen wij  

toevoegen aan de wereld?’

Formuleer een visie op duurzaam ondernemen 

Visie gaat over ‘Hoe kijken wij naar de wereld?’. Vaak staat dit niet 
op papier en zit het in de hoofden van de directie. De ondernemers 
in dit boek geven aan hoe waardevol het is om hier als directeur 
of eigenaar over na te denken en het personeel erbij te betrekken. 
Neem eens de tijd hierover met je medewerkers van gedachten te 
wisselen. Kijk in hoeverre de bedrijfsvisie gericht is op een duur-
zame wereld, met aandacht voor zowel economische duurzaam-
heid als sociale en ecologische duurzaamheid. Laat je inspireren 
door elkaars kijk op de wereld. Je zult zien dat er nieuwe energie 
loskomt, die gaat helpen om de visie om te zetten in duurzame 
daden.

Praten met het 

personeel over een duurzame 

wereld, heeft bij onze mensen 

veel energie losgemaakt

Marjolein Vaders
Manager Lavital
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Bepaal normen en waarden

De normen en waarden van kleine ondernemingen zijn niet altijd 
nadrukkelijk benoemd. Veelal zijn er ‘ongeschreven regels’ voor 
omgangsvormen en gedrag. De medewerkers weten instinctief 
of klantbelangen, sociale omgang tussen personeel of milieuzorg 
hoog of laag in het vaandel geschreven staan. Toch is het belang-
rijk om die normen en waarden duidelijk met elkaar af te spreken. 
Dat is ook gebleken bij de internationale MVO-richtlijn ISO 26000. 
De zeven MVO-principes vormen de ethische paraplu voor goed 
bestuur van elke organisatie: bedrijfsleven maar ook overheid, vak-
bonden, consumentenorganisaties en maatschappelijke organisa-
ties. De zeven MVO-principes geven invulling aan de gedragskant 
van de directeur/eigenaar, de medewerkers en … de organisatie. 
Zij bepalen mede het gezicht van het bedrijf. Dit gezicht krijgt zo 
een maatschappelijk verantwoorde uitstraling.

Uiteraard kan elk bedrijf zijn eigen ‘kleur’ toevoegen door accenten 
te leggen op bijvoorbeeld kwaliteitsbewustzijn, klantgerichtheid, in-
novatief zijn of samenwerken. Hierdoor krijgt het bedrijf haar eigen 
bedrijfscultuur met een eigen gezicht en uitstraling.

De zeven MVO-principes die belangrijk zijn voor goed bestuur:
1. Rekenschap afleggen
2. Transparant zijn
3. Ethisch gedrag tonen
4.  Respect tonen voor belangenhebbende partijen (stake-

holderbelangen)
5.  Respect hebben voor de rechtsorde (wet- en regelgeving)
6. Respect hebben voor internationale gedragsnormen
7. Respect hebben voor mensenrechten 

Zie de MVO-wegwijzer (hoofdstuk 10) voor meer informatie en tips 
over de zeven MVO-principes.

MVO-normen en 

-waarden zorgen voor 

betrokkenheid en trots van 

je medewerkers

Dorathé van Doorn, 
Directeur PrintRun 

Definieer een richting (missie en/of beleid)

Missie gaat over ‘Waartoe is ons bedrijf op de wereld?’. Net als bij 
visie leeft de missie veelal in de hoofden van de directie en staat 
dikwijls niet op papier. Ook voor de missie geldt: denk na welke 
duurzame bijdrage het bedrijf aan mens, milieu en economie wil 
leveren. In aanvulling op, of in plaats van de missie, is het nodig 
concrete doelen te formuleren (een soort MVO-beleid). Formuleer 
het beleid kort en krachtig. Eén A4-tje kan al heel sturend werken 
in het bereiken van MVO-prestaties. 
Je kunt belanghebbende partijen zoals klanten, leveranciers, me-
dewerkers en partners, opnemen in je beleid, maar ook specifieke 
MVO-thema’s waaraan jouw bedrijf wil bijdragen. Denk bijvoor-
beeld aan duurzaam gebruik van hulpbronnen, geen kinderarbeid 
bij belangrijke toeleveranciers, eerlijk zakendoen met onderaanne-
mers of gebruikmaken van medewerkers van sociale werkinstel-
lingen.

Kijk ook bij stap 4 (Bepaal MVO-prioriteiten en iconen). MVO-
onderwerpen met een hoge prioriteit kunnen namelijk richting-
gevend zijn.

Diverse bedrijven kiezen voor een aparte MVO-missie en/of een 
apart MVO-beleid. Dit kan, maar is niet noodzakelijk. Het is zelfs 
beter als je de MVO-richting integreert in je normale missie en be-
leidsformulering. Toch vinden veel ondernemers het prettig om iets 
apart over het MVO-beleid op papier te hebben. Dit omdat het kan 
helpen in je communicatie naar bijvoorbeeld klanten, leveranciers, 
medewerkers en overheid.

Met het herzien 

van onze visie en missie vanuit 

het oogpunt van ISO 26000 vielen 

puzzelstukjes in elkaar 

Eberhard Dijkhuis, 
Dijkhuis Aannemersbedrijf
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stap 3
Identificeer en betrek belanghebbenden

Bepaal je reisgezelschap

Een MKB-bedrijf is onlosmakelijk met de omgeving verbonden. Als 
ondernemer dien je bewust te zijn van het effect van besluiten en 
activiteiten op anderen. Partijen of individuen die positief of nega-
tief worden beïnvloed door je besluiten en activiteiten, hebben een 
belang bij jouw handelen. Zij worden daardoor ‘belanghebbenden’ 
genoemd.

Deze derde stap richt zich op: 
  Identificeren van belanghebbenden
  Betrekken van belanghebbenden

Identificeren van belanghebbenden

Allereerst breng je in kaart welke organisaties, partijen of indivi-
duen belanghebbende zijn. Uiteraard zijn medewerkers, klanten en 
leveranciers belanghebbenden. Vragen die je hierbij kunt stellen 
zijn:

  Tegenover wie heeft het bedrijf wettelijke verplichtingen, 
zoals overheid, branchevereniging?

  Welke partijen in de waardeketen zijn verbonden via verkoop, 
distributie, consumptie of gebruik?

  Welke partijen in de waardeketen zijn verbonden via inkoop, 
transport of productie?

  Welke overige toeleveranciers zijn er?
  Van welke financiële, verzekerings-, en adviesdiensten maak 

ik gebruik? 
  Welke effecten heeft het bedrijf op de omgeving, zoals om-

wonenden, collegabedrijven, burgers?
  Welke effecten hebben wij op natuur, dieren en milieu (en 

welke maatschappelijke organisaties - ook wel NGO’s ge-
noemd - behartigen die belangen)?

Het aantal belanghebbenden is vaak groter dan je denkt. Zie het 
voorbeeld hiernaast in het figuur.
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stap 4
Bepaal MVO-prioriteiten en -iconen

Stippel je route uit

Betrekken van belanghebbenden
Belanghebbenden hebben verwachtingen over het gedrag en de 
prestaties van je onderneming. Je hebt invloed op hen, maar zij 
kunnen ook invloed op jou hebben. Denk bijvoorbeeld aan malafide 
praktijken van toeleveranciers, druk vanuit de lokale politiek of een 
consumentenboycot. Het betrekken van belanghebbenden is be-
langrijk bij duurzaam ondernemen. Een onderneming heeft haar 
belanghebbenden nodig om te bepalen welke effecten zij ondervin-
den, wat zij van de organisatie verwachten en waaraan de organi-
satie aandacht moet geven. 

Stel je belanghebbenden onder meer de volgende vragen:
  Welke effecten hebben onze producten, diensten, activitei-

ten en besluiten op u?
  Hoe kunnen wij onze negatieve effecten verminderen?
  Hoe kunnen wij onze positieve effecten vergroten?

Besef dat belanghebbenden tegenstrijdige belangen kunnen hebben. 
Voorbeeld: Vaessen (Bouw en ontwerp van duurzame sportacco-
modaties), KAM Manager, Geert Stevens geeft aan:

  Een wethouder kijkt bij duurzame investeringen soms naar 
de korte, eigen ambsttermijn

  De beheerder ziet terugverdienvoordelen voor onder meer 
energie op langere termijn

Speciale aandacht is nodig voor de media. Jouw besluiten en ac-
tiviteiten raken hen normaal gesproken niet. Toch kunnen media 
veel invloed hebben op het imago van je bedrijf. Media uiten steeds 
vaker hun mening over (on)verantwoordelijk handelen. Bovendien 
zoeken maatschappelijke organisaties regelmatig de publiciteit om 
hun mening over sociale en ecologische (wan)prestaties kenbaar 
te maken. Door duurzaam te ondernemen kun je een positieve 
pers ontvangen en je imago versterken.

Er zijn allerlei manieren om je personeel te betrekken, bijvoorbeeld:
  Brainstorm een avond met elkaar over duurzame ideeën
  Laat enthousiaste medewerkers naar voorlichtingsbijeen-

komsten over duurzaamheid gaan
  Formeer een MVO-team dat dit stappenplan oppakt
  Laat een medewerker uitzoeken wat succesvolle duurzame 

voorbeelden zijn van concurrenten
  Geef geïnteresseerden de kans om meer kennis op te doen
  Benoem iemand tot vraagbaak en klankbord voor de anderen

Door met klanten en 

leveranciers over duurzame thema’s 

en hun belangen te spreken ontstaat 

er meer wederzijds begrip

Heidi Rijpkema, 
Kwaliteitsmanager SOLIS 

Het vaststellen van je MVO-prioriteiten kan een uitdagende klus 
zijn. Maar het is uitermate belangrijk en zinvol, omdat het de juiste 
focus geeft op wat belangrijk is voor jouw organisatie. Dat geeft 
een gevoel van ‘met de juiste zaken bezig zijn’ en het geeft rust. 

Deze vierde stap richt zich op: 
 Bepaal de relevante MVO-onderwerpen
 Kijk naar de effecten
 Bepaal MVO-prioriteiten voor actie
 Kies MVO-iconen

Bepaal de relevante MVO-onderwerpen

De zeven MVO-kernthema’s uit hoofdstuk 2 zijn de kapstok om 
te bepalen welke MVO-onderwerpen daarbinnen relevant zijn voor 
jouw bedrijf. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

 Is het onderwerp verbonden met mijn kernactiviteiten?
 •  Voorbeeld kledingzaak: slechte milieu- en werkomstan-

digheden bij een belangrijke katoenleverancier uit Azië.
  Is er voor dit onderwerp wet- en regelgeving van toepassing 

op onze branche?
 •   Voorbeeld plastic recycling bedrijf: milieuwetgeving op 

fijnstof opvangen bij vergruizen.
  Zijn er belanghebbenden die het onderwerp op mijn agenda 

plaatsen?
 •  Voorbeeld transportbedrijf: omwonenden die zich onveilig 

voelen, door roekeloos rijden van chauffeurs.
Op basis van deze vragen bepaal je of het onderwerp relevant is.

Kijk naar de effecten

Kijk vervolgens voor de relevante onderwerpen welke positieve 
of negatieve effecten zij hebben op mens, natuur & milieu en 
economie. Vragen die je hierbij per onderwerp kunt stellen zijn:

  Wat is de omvang van de positieve of negatieve effecten 
op belanghebbenden, natuur & milieu en economie?

 •  Voorbeeld stoffeerder: chemische dampen van be-
paalde lijmen beïnvloeden de gezondheid van werk-
nemer en bewoner.

  Zijn er hoge maatschappelijke verwachtingen ten aan-
zien van het onderwerp?

 •  Voorbeeld viswinkel: vis moet duurzaam zijn gevangen  
en het MSC-keurmerk hebben.

  Wat gebeurt er als je niets doet om het negatieve effect te 
voorkomen?

 •  Voorbeeld chocolaterie: chocola die is verkregen door 
slavenarbeid bij cacao-boeren kan leiden tot consu-
mentenboycot.

Hoe significanter de effecten bij de antwoorden op de vragen, 
des te hoger de prioriteit voor aandacht voor dit onderwerp.
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Bepaal MVO-prioriteiten

De relevante onderwerpen met significante effecten komen in aan-
merking voor prioritering. Kijk hierbij goed naar de ‘prioriteit voor 
actie’ die nodig is.

  Voorbeeld: als het aantal klachten van omwonenden voor 
stankoverlast door verbeterde afzuiging is teruggebracht tot 
een minimum, dan is er voorlopig géén prioriteit voor actie 
nodig. Tenzij er weer nieuwe klachten ontstaan.

Kijk ook naar het gewenste prestatieniveau. 

  Voorbeeld: als het bedrijf nastreeft om maximaal drie klachten 
per jaar te hebben en het zijn er drie per maand, dan is er nog 
werk aan de winkel. 

Bij ‘Ga aan de slag’ in stap 5 is de prioriteit voor actie dus sterk ver-
bonden met de mate waarin de organisatie het gewenste prestatie- 
niveau nog niet heeft bereikt. 
Het is goed om de MVO-onderwerpen met prioriteit voor actie te 
voorzien van concrete doelen. Denk alvast na hoe je de presta-
ties wilt ‘meten’. Zijn er indicatoren vanuit de branchevereniging 
voorhanden of is er contact met de belanghebbenden voor nodig? 
Kijk serieus naar duurzame kansen en innovatie. Betrek je mede-
werkers hierbij en wellicht belanghebbenden buiten het bedrijf die 
met een frisse blik ideeën kunnen aandragen.

Door het kiezen van 

het gewenste prestatieniveau 

ontstaat onderscheidend vermogen.  

Een ondernemer kan beslissen om  

beter te presteren dan een concurrent

Jaap de Vries

Kies MVO-iconen

Wanneer je prioriteiten zijn gekozen, stel je jezelf twee vragen:

  Hoe maak ik mijn prioriteiten zichtbaar naar mijn omgeving?
  Moet alles wat de organisatie op MVO-gebied doet, zichtbaar 

worden gemaakt? 

Om deze vragen te beantwoorden is de volgende aanpak heel han-
dig: ontwerp een voor- en achtertuin en bepaal je MVO-iconen!
In de voortuin van de onderneming staan die MVO-onderwerpen 
die de organisatie echt onderscheidend en bijzonder maken. Dit 
zijn de ‘negens’ en ‘tienen’ van het bedrijf. Vaak zijn dat niet meer 
dan een handvol onderwerpen. 
De achtertuin is voller. Daar staan alle andere MVO-onderwerpen 
in die je wel (moet) aanpakken maar geen tien hoeven te halen. 
Een zes is misschien voldoende. 
Kies vervolgens MVO-iconen: dit zijn onderscheidende MVO- 
activiteiten, -producten, en –diensten, die de MVO-boodschap heel 
duidelijk maken. 

Wat is het belang van een icoon? Iconen functioneren als kapstok 
voor het MVO-verhaal van je onderneming. Ze tonen medewerkers  
en belanghebbenden hoe de organisatie zich onderscheidt op 
MVO-gebied. Ze zijn de illustratie van het beste dat de organisatie 
op MVO-gebied te bieden heeft. Bovendien maakt een icoon MVO 
concreet en tastbaar. 

De voortuin en MVO-iconen 

geven medewerkers een leidraad 

in het vertellen waar je organisatie 

voor staat als het gaat om 

duurzaam ondernemen

Hans Kröder

Voorbeeld: 
Financieel Adviseur AFAC
•  Voortuin: begrijpelijke en duidelijke 

polisvoorwaarden en offertes
•  MVO-icoon: schadeverzekering voor 

zonnepaneel met uitkering bij pro-
ductieverlies door storm

•  Achtertuin: correcte administratieve 
afhandeling
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stap 5
Integreer MVO in bedrijfsvoering

Maak je reis steeds duurzamer

Dit is de belangrijkste stap om duurzaam ondernemen succesvol te 
laten zijn. Echt duurzaam ondernemen betekent de kernactiviteiten,  
kernproducten en -diensten (de ‘core business’) zo duurzaam mo-
gelijk maken. 

Deze vijfde stap daagt je uit: 
   Ga aan de slag

Dit is een leer- en groeiproces, niet alleen voor je eigen onderne-
ming, maar ook voor je klanten, leveranciers, partners en andere 
belanghebbenden. Het is een stap die eigenlijk nooit af is. Maar 
integratie is wel de kern van de duurzame zaak.

Er zijn 

fundamentele veranderingen 

nodig. We moeten nu bedenken 

waar wij over tien jaar willen staan.

Hans Biesheuvel, 
Voorzitter MKB-Nederland

Ga aan de slag

Doordat je de MVO-prioriteiten hebt bepaald, kun je acties uitwer-
ken en uitvoeren. Alle MKB-ers in dit boekje bevestigen het belang 
van aan de slag gaan, want ‘al doende leer je’.

Tips en aandachtspunten:
   Begin met één of meer herkenbare producten of diensten.

  Voorbeeld bakkerij: broden met 100% biologische grondstof-
fen, zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen.

 •  Probeer uit, doe ervaring op, vraag klanten en leveran-
ciers om hun mening, faseer, kijk naar laaghangend fruit.

   Bied meer en minder duurzame opties aan.
  Voorbeeld kapper: haar kleuren met 100%, 50% of zonder 

plantaardige haarverf.
 •  Geef klanten en leveranciers gelegenheid om te kiezen 

en te wennen; vraag leveranciers om meerdere opties; 
schrijf niet voor maar stimuleer.

   Benader de integratie van MVO als een leer- en groeiproces.
  Voorbeeld drukkerij: kijk samen met de inktleverancier naar stap-

voor-stap en uiteindelijk volledige vervanging op waterbasis.
 •  Leg jezelf een gezonde ambitie op, maar géén stress; 

duurzamer ondernemen is leren en groeien; geniet 
ervan; doe het samen; stimuleer elkaar.

   Breng MVO naar de werkvloer en beloon medewerkers.
  Voorbeeld slager: bespreek vitrineverlichting, -koeling en 

-energie versus gemak voor de medewerkers en klant; 
probeer alternatieven uit en vraag medewerkers en klanten 
naar hun mening.

 •  Zet MVO als vast punt op de agenda van het werkoverleg, 
neem de tijd om ideeën te bespreken; geef medewerkers 
ruimte om nieuwe zaken uit te proberen; doe een pilot én 
… beloon medewerkers na goede resultaten!

   Denk na: hoe kan ik mijn MVO-prestaties aantonen?
  Voorbeeld garagebedrijf: hoe laat ik zien aan mijn klanten dat 

ik kapotte onderdelen laat recyclen?
 •  Maak je prestaties zichtbaar, dit vergroot je geloofwaar-

digheid, ook als de prestaties misschien tegenvallen; me-
ten is weten: gebruik prestatie-indicatoren.

   Leer van anderen.
  Voorbeeld hotel: een concurrent heeft enkele ‘green rooms’ 

ingericht met slechts 5% prijsopslag en ze zijn populair. 
 •  Kijk hoe andere ondernemers het aanpakken; vraag 

de branche-organisatie om informatie en praktijkvoor-
beelden; bezoek voorlichtingsbijeenkomsten over duur-
zaamheid; volg MVO Nederland en MKB-Nederland 
Servicedesk (en zie hoofdstuk12).

   Stuur bij.
  Voorbeeld thuiszorg: als oudere mensen moeite hebben met 

technische snufjes voor zelfzorg, kies dan voor traditionele zorg.
 •  Verbeter door te luisteren naar belanghebbenden; hou 

de resultaten bij; blijf alert op nieuwe ontwikkelingen.
   Bepaal aan welke MVO-initiatieven jouw organisatie mee wil doen.

  Voorbeeld juridisch adviesbureau: kennis over subsidierege-
lingen beschikbaar stellen aan maatschappelijke organisaties.

 •  Kies vooral die initiatieven die een duidelijk verband 
hebben met je kernactiviteiten en -competenties; pas 
dit ook toe bij sponsoring én vrijwillgerswerk; draag bij 
in datgene waar je goed in bent!

   Maak gebruik van stagiaires.
  Voorbeeld installatiebedrijf: een stagiair onderzoekt de moge- 

lijkheden voor energiebesparing met zonneboilers, warmte- 
koudeopslag in de bodem gecombineerd met vloer- of plafond- 
verwarming en warmtepompboilers.

 •  Maak gebruik van jonge mensen met passie voor duur-
zaamheid; word een leer-werkbedrijf; benut lage kosten 
en een frisse blik.
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Beschouw 

duurzaam ondernemen 

als een continu leer- en groeiproces

Hans Kröder

Meten is weten

Het aantoonbaar maken van MVO-prestaties kan op verschillende 
manieren:

   Maak gebruik van branchespecifieke prestatie-indicatoren.
 •  Voorbeeld metaalbedrijf: benut de MVO-monitor van de 

Metaalunie. 
   Benut thema/onderwerp gerichte prestatie-indicatoren.

 •  Voorbeeld transportbedrijf: gebruik de CO2 prestatie-
ladder van ProRail.

   Maak gebruik van algemene prestatie-indicatoren.
 •  Voorbeeld van een wat groter MKB-bedrijf: meet en 

rapporteer volgens GRI-indicatoren, zoals level C, 10 
indicatoren. 

   Vraag belanghebbenden naar hun mening.
 •  Voorbeeld autoverhuurder: vraag een huurder van een 

elektrische auto wat hij vindt van de beschikbaarheid 
van de e-laadpalen en oplaadtijden.

Tot slot: 
   Maak gebruik van je vakkennis en gezond verstand.

 •  Houd bijvoorbeeld een logboek bij; noteer opvallende 
resultaten en de oorzaak; doe steekproeven.

stap 6
Communiceer naar belanghebbenden

Laat weten waar je bent

‘We doen het gewoon’ en ‘we kloppen niet graag op onze borst’. 
Verschillende deelnemers aan deze gids wilden in eerste instantie 
niet naar buiten treden over wat zij aan duurzaamheid doen. Natuur- 
lijk is bescheidenheid een deugd, maar het kan ook in je nadeel 
werken. Steeds meer klanten en andere belanghebbenden kijken 
toch eerst ‘om zich heen’, voordat ze zaken gaan doen. Als er dan 
niets op je website staat of niets in het bedrijf te herkennen is over 
duurzaamheid, geeft dat toch de indruk dat er geen aandacht aan 
wordt besteed. Omgekeerd wekt goede en eerlijke informatie extra 
vertrouwen. Stap 6 leert je te communiceren met belanghebbenden.

Sommigen blazen graag hoog van de toren en vertellen aan ieder-
een hoe goed, sociaal, groen of duurzaam ze bezig zijn, terwijl dat 
in de werkelijkheid tegenvalt. De term hiervoor is ‘greenwashing’.  
Dit vormt een veel groter risico dan te weinig communiceren. Het 
kan een flinke deuk opleveren in je imago en het vertrouwen, dat 
klanten en andere belanghebbenden in je organisatie stellen.  
Herstel van imagoschade of een vertrouwensbreuk is moeilijk. 

Wees eerlijk en transparant over je vorderingen. Vertel wat je doet 
en wat je nog (beter) gaat doen. Vraag om meningen en advies 
en doe je voordeel met de informatie die je van je omgeving krijgt.
 
Deze zesde stap over communiceren houdt in: 

   Wees transparant en eerlijk - en durf open te zijn over dilemma’s
   Maak je prestaties zichtbaar - en leg uit wat je nog gaat doen 
   Stem af op je doelgroep - en laat anderen over jou vertellen
   Wees creatief in je communicatie - en toon lef
   Benut je onderscheidend vermogen - en gebruik voortuin en 

MVO-iconen

Het devies is: 

vertel niet hoe goed 

je bent, maar heel duidelijk 

hoe ver je bent

Mireille de Steur, 
MVO Coördinator Plastic Company
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Wees transparant en eerlijk - en durf open te zijn over 
dilemma’s
Transparant zijn wordt steeds belangrijker. Van nature praten 
ondernemers graag over successen. Datgene wat minder goed 
gaat, houd je voor je. Rekening houden met veel belanghebbenden 
is niet altijd makkelijk: regelmatig stuit je op tegengestelde belan-
gen. Wees zoveel mogelijk open over duurzame dilemma’s. Open-
heid en eerlijkheid duren het langst. 
Tips:

   Wees transparant en eerlijk
  Voorbeeld varkenshouderij: wees transparant over de 

herkomst van (biologisch) voer, antibioticagebruik, ammoniak- 
emissie, aantal varkens per m2, vrije uitloop J/N.

 •  Zorg voor een begrijpelijke weergave; wees compleet; 
laat géén belangrijke feiten weg; wees eerlijk: verschuil 
je niet achter vage excuses maar geef ook aan wat nog 
niet goed gaat; wees toegankelijk; zorg voor een goede 
afhandeling van vragen.

   Durf open te zijn over dilemma’s.
  Voorbeeld varkenshouderij: kringlopen voor biologische 

mest organiseren met lokale akkerbouwers is niet altijd mo-
gelijk, doordat akkerbouwers niet altijd varkensmest kunnen 
gebruiken. 

 •  Vertel belanghebbende partijen welke dilemma’s er zijn; 
geef duidelijk aan wat je standpunt is, wat je al hebt 
gedaan en nog gaat doen; communiceren is altijd beter 
dan niet communiceren; vragen om begrip mag!

 
Maak je prestaties zichtbaar - en leg uit wat je nog 
gaat doen 
De tijd van mooie praatjes over duurzaamheid is voorbij. Het gaat 
erom dat je kunt aantonen wat je doet. De maatschappij verlangt 
naar bewijs.
Doordat je al hebt bepaald wat jouw MVO-prioriteiten zijn, kun je je 
richten op hoofdzaken in plaats van bijzaken. Dat maakt je commu-
nicatie interessanter. En doordat je de prestaties zoveel mogelijk 
meet, kun je ook met harde cijfers komen. Dit maakt je communi-
catie geloofwaardig, ook al zijn de resultaten misschien nog niet 
dat wat je wilt. Rekenschap afleggen geeft inzicht. En geloofwaar-
digheid is zeer belangrijk, want dat geeft vertrouwen en is goed 
voor je imago.

Tips:
   Maak je prestaties zichtbaar

  Voorbeeld fruitteler: geef aan welke soorten en hoeveel-
heden kunstmest en pesticiden er per fruitsoort zijn ge-
bruikt.

 •  Zorg dat je concrete resultaten toont; houd historie bij 
om voortgang te meten; vergelijk met branchegenoten 
of branchegemiddelden; durf ook mindere prestaties te 
noemen.

   Leg uit wat je nog gaat doen
  Voorbeeld fruitteler: gebruik pesticiden volgend jaar met 

25% terugdringen door invoeren van natuurlijke vijanden 
tegen appel- en perenziektes.

 •  Vertel over concrete acties; vermijd vage beloften; 
geef een tijdpad aan; als een actie veel tijd en inspan-
ning vergt, mag dit best worden genoemd; vraag wat 
men hiervan vindt; sla eventueel de brug naar koers of 
missie.

Stem af op je doelgroep - en laat anderen over 
jou vertellen
Niet alle informatie is voor iedereen belangrijk. Wat wil je aan wie 
communiceren en wanneer? Communicatie in twee richtingen  
is heel goed maar niet altijd nodig. Soms is het voldoende als 
de informatie opvraagbaar is, bijvoorbeeld via telefoon, post of 
e-mail, of vindbaar via website of klantenservice. Vraag zelf aan 
belanghebbenden hoe zij vinden dat je omgaat met duurzame 
aspecten die voor hen van belang zijn.
Tips:

   Stem af op je doelgroep
  Voorbeeld schoenenzaak: praat met een leverancier om 

te komen tot 20% van je assortiment dat is gemaakt van 
chroomvrij leer, hergebruikt rubber, latex, lijm op water-
basis; praat met een klant over zijn interesse voor een 
schoen van hergebruikte materialen en bereidheid tot in-
leveren van oude schoenen.

 •  Denk na over: Welke MVO-onderwerpen zijn voor wie 
van belang? Welke communicatievorm kies ik voor 
welke belanghebbende? Wie binnen het bedrijf gaat 
dit communiceren en met welke frequentie? Leg dit 
bijvoorbeeld vast in een communicatieplan.

   Laat anderen over jou vertellen
  Voorbeeld schoenenzaak: laat de leverancier informatie 

verstrekken hoe jullie samen toewerken naar duurzaam 
gemaakte schoenen; gebruik deze informatie om je klan-
ten uitleg te geven.

 •  Vertel niet steeds zelf hoe goed het bedrijf duurzaam 
onderneemt, maar laat belanghebbenden het ook 
vertellen. Dit komt veel geloofwaardiger en krachtiger 
over; inspireer anderen om hun mening te geven.

Wees creatief in je communicatie - en toon lef
Communiceren over MVO kan op vele manieren. Oog-in-oog 
communicatie blijft ijzersterk. Je website is je gezicht naar de 
buitenwereld, maar ook persoonlijke nieuwsbrieven, sociale 
media en MVO-netwerken bieden mogelijkheden om je te 
profileren. Een MVO-rapportage vraagt meer inspanning. De 
zelfverklaring voor ISO 26000 van NEN kan hierbij helpen. Zorg 
dat je communicatie actueel blijft. 
Tips:

   Wees creatief in je communicatie.
  Voorbeeld koeriersbedrijf: groene auto’s op groen gas en 

Het komt beter 

over als mijn klant of leverancier 

vertelt hoe wij bezig zijn met 

duurzaamheid

Christan Brouwers, 
Directeur Satelliet meubelen

chauffeurs met groene overalls en teksten ‘voor u geven wij 
groen gas’ en ‘uw CO2-neutrale bezorging’.

 •  Overweeg mogelijkheden als: rondleidingen, rondetafel-
gesprekken, presentaties, workshops, klantenpanel, leve- 
ranciersdag, buurtbezoek, persoonlijke nieuwsbrieven, 
banners, website, sociale media. In Nederland is eigen-
lijk alles mogelijk! 

   Toon lef
  Voorbeeld koeriersbedrijf: durf ook mensen aan te nemen met 

een beperking (‘lastig lichaam’); zie het succes van Valid Express. 
•  Wees niet bang voor flauwe reacties; durf een van de 

eersten te zijn; durf aan te geven dat het anders kan én 
moet; durf uit te proberen!

Benut je onderscheidend vermogen - en gebruik voor-
tuin en MVO-iconen
Haal economische meerwaarde uit datgene wat je inzake  
duurzaamheid onderscheidend doet. Benut je onderscheidend  
vermogen door slim hierover te communiceren. Gebruik de MVO-
onderwerpen uit je voortuin en met name de MVO-iconen (zie 
hoofdstuk 3). Zorg dat duurzaam ondernemen ‘lonend’ is.
Tips:

   Benut je onderscheidend vermogen
  Voorbeeld uitzendbureau: verzorg elke week een gratis trai- 

ning voor werkzoekenden om sollicitatiegesprekken te 
voeren; zodra één extra uitzendkracht per maand wordt 
weggezet, boekt men winst op de training.

 •  Kapitaliseer je onderscheidend vermogen; creëer commer-
ciële kansen; kijk naar ‘laaghangend fruit’ maar ook naar  
de opbrengsten op langere termijn; reken de voordelen 
uit voor je bedrijf en de belanghebbenden. 

   Gebruik voortuin en MVO-iconen
  Voorbeeld uitzendbureau: voortuin (wekelijks contact met elke  

uitzendkracht en tweewekelijks met elke kandidaat; heldere 
contracten en snelle uitbetaling; digitale en papierloze com-
municatie; CO2-compensatie van reiskilometers uitzend- 
krachten) en MVO-iconen (wekelijks gratis sollicitatietrai-
ning voor kandidaten en communicatietraining voor uitzend-
krachten voor 10,-).

 •  Toon het beste wat je bieden hebt op duurzaamheid; maak 
MVO concreet en tastbaar; focus op hoofdzaken die de  
belanghebbende raken; zorg dat alle medewerkers dit 
uitdragen.
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stap 7
Oefen invloed uit en werk samen

Werk samen met je reisgenoten

Openstaan voor je omgeving is niet voor elke ondernemer de ge-
woonste zaak. Soms ben je zo gericht op je eigen werk, dat de 
omgeving niet belangrijk lijkt. In de huidige economische situatie 
hebben veel ondernemers bovendien alle aandacht nodig voor 
zichzelf. Dit kan een dilemma zijn, want duurzaam ondernemen 
vraagt om oog voor je omgeving. Er wordt van je verwacht, dat je 
een positieve invloed uitoefent op je omgeving. Ondernemers die 
dit doen, hebben meer kans op duurzaam succes. 

Deze zevende stap nodigt je uit: 
   Onderzoek kansen en risico’s in de waardeketen
   Benut kennis en ervaring van anderen
   Bundel krachten en werk samen

Onderzoek kansen en risico’s in de waardeketen 

Uiteraard is elke ondernemer verantwoordelijk voor zijn/haar eigen  
activiteiten en besluiten. Het kan echter voorkomen, dat andere 
organisaties in de waardeketen hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid niet goed invullen. Bijvoorbeeld door slechte ar-
beidsomstandigheden, kinderarbeid, gebrek aan vrijheid van 
vakvereniging en collectieve onderhandeling, milieuvervuiling, cor-
ruptie of onjuiste productinformatie. En als dit nauw is verbonden 
met je belangrijkste producten, grondstoffen of diensten, kan dit 
gevolgen voor jouw bedrijf en imago hebben. De maatschappij 
spreekt je hier steeds vaker op aan en vraagt ‘of je dit al wist’ en 
‘wat je hieraan gaat doen’. Onderzoek dus duurzaamheidsrisico’s 
en kansen bij schakels, in je waardeketen, vooruit en achteruit.

Ik merk dat wij als 

broodbakker veel meer invloed 

kunnen uitoefenen op voedsel 

en gezondheid, dan gedacht

Frank van Eerd, 
Eigenaar en initiatiefnemer Bisschopsmolen

Tips en aandachtspunten:
   Vraag toeleveranciers, zakelijke klanten, partners, distribu-

teurs of verwerkers om informatie en wellicht een verklaring.
Voorbeeld verwerker van natuursteen: vraag aan de toeleveran-
ciers uit Azië of zij kunnen aantonen dat er géén kinderabeid 
plaatsvindt, er bescherming van medewerkers is tegen fijnstoffen 
en gruis en in hoeverre er een eerlijk loon wordt uitbetaald; vraag 
of zij een verklaring hierover willen afgeven.
 •  Maak een vragenlijst voor je toeleveranciers, klanten, 

partners, distributeurs of verwerkers gericht op hun om-
gaan met de zeven MVO-kernthema’s; vraag naar hun 
prestaties en acties voor MVO; vraag hen hetzelfde te 
doen naar hun toeleveranciers en afnemers; vraag om 
een MVO-verklaring.

   Buig een risico om in een kans of neem afscheid
  Voorbeeld groothandel in stof voor gordijnen: vraag aan ka-

toenleveranciers uit Azië of zij kunnen omschakelen naar bio-
logisch katoen; vraag of zij willen verven zonder gebruik van 
chemicaliën; onderzoek hun bereidheid om mee te werken.

 •  Indien zich risico’s voordoen: vraag je leverancier ‘wat zij 
er aan gaan doen’; ga de dialoog aan om tot een oplossing 
te komen; kijk of je door samen te werken het risico kan 
ombuigen tot een kans om het beter te doen; is er geen of 
onvoldoende medewerking? kijk dan of een andere partij 
aan jouw wensen kan voldoen en neem afscheid als het 
een belangrijk probleem is; zoek hulp bij branchevereni-
ging of overheid als dit niet lukt; stel een persbericht op om 
het dilemma en je standpunt duidelijk te maken.
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Benut kennis en ervaring van anderen

Als ondernemer hoef je niet altijd zelf het duurzame wiel uit te vinden. 
Er komt steeds meer kennis over duurzame aspecten beschikbaar 
bij brancheverenigingen, overheidsinstanties, vakbonden, lokale 
netwerken, maatschappelijke organisaties en MVO-adviseurs. Be-
nut het kennisnetwerk van MVO Nederland en de opkomende ser-
vicedesk van MKB-Nederland. Maak gebruik van kennis op internet 
van betrouwbare instanties en ga kijken bij MVO-koplopers.

Tips en aandachtspunten:
   Maak gebruik van branchekennis, deskundigen en internet.

  Onder andere brancheverenigingen, MVO Nederland, MKB- 
Nederland Servicedesk, Agentschap NL, Syntens, Onderne-
merspleinen, vakbonden, maatschappelijke organisaties, 
MVO adviesbureau’s, vakverenigingen zoals NEVI voor  
duur-zaam inkopen; websites over duurzaamheid.

  Voorbeeld tassenwinkel: Een groot deel van de collectie komt 
uit India en er zijn twijfels over werkomstandigheden in die re-
gio: vraag de Landelijke India Werkgroep om meer informatie.

 •  Vraag naar de kosten; er is de nodige informatie gratis 
beschikbaar en diverse deskundigen, bijvoorbeeld van 
maatschappelijke organisaties, gemeenten, branche- 
verenigingen of lokale netwerken, geven gratis voor-
lichting of tegen lage tarieven; word partner van MVO  
Nederland en benut het kennisnetwerk.

   Ga kijken bij MVO-koplopers
  Onder andere koplopers-programma’s van branches en ge-

meenten (zoals in Friesland).
  Voorbeeld recreatiecentrum: recreatiecentrum Sneek is één 

van de elf bedrijven uit de gemeenten Heerenveen, Skars-
terlân en Súdwest-Fryslân die het afgelopen jaar meededen 
aan het Koploperproject ‘Duurzaam Ondernemen A7’.

 •  Ga op bezoek bij MVO-koplopers uit dezelfde branche, 
eventueel in een andere regio, of bij MVO-koplopers uit 
andere branches; laat je inspireren en informeren; benut 
de tips van ondernemers uit deze gids.

    Vraag naar subsidiemogelijkheden
  Onder andere Agentschap NL, MVO Nederland met MVO 

Expedities, Syntens adviesvouchers, gemeenten met kop-
loperprojecten.

MVO is ook: kennis delen. 

Dit betekent dat je kennis kunt 

halen en … mag brengen

Rob van der Poel, 
Directeur Oud Arlesteyn

  Voorbeeld fruit-importeur: bedrijf zoekt maatgericht ad-
vies voor verbetering van arbeidsomstandigheden en 
het milieu bij directe en indirecte handelspartners in 
Latijns-Amerika; voucher mogelijk met 50% korting tot 
€ 10.000.

 •  Vraag naar vouchers bij MVO Nederland en Syntens;  
onderzoek deelname aan een gesubsidieerd Kop-
loperproject; besef dat er veelal van jouw bedrijf ook 
een bijdrage wordt gevraagd.

Kijk voor nog meer relevante tips voor informatie bij hoofdstuk 12

Bundel krachten en werk samen 

Een sterke eigenschap van veel ondernemers is ‘eigenwijs zijn’. 
Vanuit het oogpunt van ondernemerschap is dit prima als het gaat 
om ‘op eigen wijze’, maar het verduurzamen van ketens gaat veel 
sneller als meerdere schakels en liefst de hele keten samenwerk-
en. Zowel lokaal, regionaal, landelijk als wereldwijd. Daarom leert 
deze gids je één taal te spreken. 
Samenwerken krijgt een nieuwe dimensie door duurzaam 
ondernemen. Bundel de krachten - waar mogelijk - om producten, 
diensten en ketens te verduurzamen.

Tips en aandachtspunten:
   Doe mee aan lokale, regionale of landelijke initiatieven

  Voorbeeld MKB-ers in Rotterdam: Rio aan de Maas helpt en 
verbindt lokale initiatieven, zet lokale, duurzame ontwikkeling 
op de agenda en legt de relatie tussen lokale activiteiten en 
mondiale uitdagingen.

 •  Kijk naar samenwerkingsmogelijkheden binnen je winkel-
straat, bedrijventerrein, lokale ondernemersvereniging, 
ondernemerspleinen, je eigen relatienetwerk, landelijke 
initiatieven als ‘Leercommunity Cradle-to-Cradle’ (sluiten 
van kringlopen) of ‘de Groene Zaak’.

   Doe mee aan duurzame initiatieven in de branche of sector.
  Voorbeeld horeca: Boeren, tuinders, fabrikanten, (groot-)

handel en distributie, supermarkten en speciaalzaken, cate-
raars en horeca werken samen aan de verduurzaming van 
voedsel en voedselproductie.

 •  Kijk naar samenwerkingsmogelijkheden binnen je 
branche (bijvoorbeeld installatiebranche of vereniging 
van Keurslagers); of sector (bijvoorbeeld projecten bin-
nen Platform Verduurzaming Voedsel). 

   Doe - in geval van internationale handel - mee aan Initiatief 
Duurzame Handel (IDH).

  Voorbeeld leverancier van houten tuinhuizen/meubels: sluit 
aan bij het houtinitiatief van IDH als je je collectie wilt trans-
formeren naar FSC gecertificeerd.

 •  Kijk of je aan kunt sluiten bij de sectorinitiatieven (onder 
andere katoen, hout, koffie/thee, toerisme, electronica, 
soja, vis).

Meedoen aan de 

MVO expeditie Food & Agribusiness 

opent nieuwe duurzame kansen die

 ik alleen niet kon zien, bovendien 

werkt het heel inspirerend

Mike Turenhout, 
Kwaliteit en Duurzaamheidsmanager 

Open seas / Amacore Seafood
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MKB-Nederland

Voorzitter Hans Biesheuvel geeft aan:

De laatste jaren zijn we allemaal overspoeld met termen als 
energiebesparing, duurzaamheid, groen en maatschappelijk 

verantwoord. Dat hoort bij het opstarten van grote veranderings-
processen waarvan wij nu getuige zijn. Na jaren van communicatie 
over nut en noodzaak en bewijsvoering van het waarom van duur-
zaam ondernemen, is nu de tijd aangebroken van het verzilveren. 

Duurzaam ondernemen: géén trend maar onomkeer-
bare beweging

De koplopers in het midden- en kleinbedrijf hebben al ervaring 
opgedaan in het verduurzamen van hun activiteiten, producten en 
diensten. En allemaal zijn ze overtuigd geraakt van de bedrijfs-
matige voordelen die dit oplevert. 
Er is geen sprake meer van een hype of een overwaaiende actie. 
Het is onmiskenbaar een maatschappelijke beweging geworden, 
waar je als ondernemer baat bij kan hebben. Zeker nu ook steeds 
meer consumenten kritisch nadenken over producten en diensten 
die zij aanschaffen. 

’Durf’ is een sterk punt 

van elke ondernemer. 

Benut die eigenschap om 

duurzame winst te boeken 
 

Martin Kloet,  
Projectleider Green Deal

MKB kan de 

ruggengraat zijn van de 

nieuwe duurzame economie

Hans Biesheuvel, 
Voorzitter MKB-Nederland

Duurzame winst voor én door MKB

De koplopers hebben inmiddels ook ervaren dat hun opbrengsten 
gestegen zijn en dat personeel meer tevreden is. Er is zelfs een 
trend op gang aan het komen dat personeel in dienst wil komen 
als het bedrijf onmiskenbaar actief is met duurzaam ondernemen.

Martin Kloet, Projectleider Green Deal vult aan:
Je hoeft niet alles tegelijk te doen, sterker nog: dat zou te veel werk 
opleveren. Dit boek levert je bouwstenen voor een stapsgewijze 
aanpak. Het is aan jou om te bepalen in welk tempo je wilt verduur-
zamen. Als je dit stappenplan serieus toepast dan gebruik je de 

principes en richtlijnen van een nieuwe wereldwijde standaard. En 
dat helpt om met z’n allen één taal te spreken, waardoor de ketens 
sneller verduurzamen. Het is nu aan jou. Succes!

Kijk voor meer informatie op:
 www.mkb.nl
 www.vno-ncw.nl
 www.mkbservicedesk.nl
 www.energiecentrum.nl
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AddComm maakt multichannel communicatie moge-
lijk door de klant de productie plus verzending van 
gepersonaliseerde communicatie-uitingen uit handen 
te nemen. Multichannel communicatie is de bena-
ming voor het tegelijkertijd inzetten en beheren 
van de diverse communicatiekanalen waarover een 
onderneming beschikt. AddComm kan communicatie-
middelen als direct mail, facturen, overzichten en 
een uniek pakket online media inzetten via kanalen 
zoals print en post, digitaal, e-mail, sms, apps en 
websites. Er werken 55 mensen en de vestigings-
plaats is Amersfoort.

Algemeen Directeur Ludolf van der Veen geeft aan: 

Natuurlijk streven we naar winst, maar we houden ook reke-
ning met de veranderende wereld om ons heen: met het  

milieu, maar ook met onze omgeving en medewerkers. Duurzaam 
ondernemen gaat niet om mooie woorden, maar vooral om daden. 
Wij zijn erop gericht om de kosten van communicatie bij onze 
klanten te verlagen en tegelijkertijd de effectiviteit te verhogen. 
Daarbij willen we ook de effecten op energiegebruik, milieuvervui-
ling en CO2 uitstoot verminderen. En voor AddComm de vitaliteit, 
inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers bevorderen. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk om enkele, zorgvuldig gekozen 
maatschappelijke organisaties te ondersteunen, zowel financieel 
als met onze expertise.

AddComm

Uiteindelijk bepalen je mensen het succes van duurzaam ondernemenHellen van Schijndel, Manager P&O 

Wat het oplevert

*   Vergroten van het vertrouwen van klanten door goede verzor-
ging van de informatiebeveiliging (met ISO 27001 als een van 
de eerste in de branche); door het bieden van continuïteit mid-
dels drie datacentra en twee providers; en door borging van 
klanttevredenheid en kwaliteit met ISO 9001. 

*   50% minder druk- en verzendkosten bij een groot postorder-
bedrijf door ondersteuning bij digitalisering van 80% van de 
facturen; een kredietverstrekker kan nu binnen tien minuten 
een kredietcontract voor een consumentenkrediet afhande-
len, waardoor winkeliers meer kunnen verkopen; voor afval-
verwerkers een gepersonaliseerde digitale afvalkalender voor 
burgers en bedrijven.

*   Klanten de mogelijkheid bieden om, onder bepaalde voor-
waarden, het Milieukeurmerk Post ook op hun postzendingen 
af te beelden. Dit als gevolg van het behalen van het Milieu-
keurmerk Post door ons.

*   Meer betrokkenheid en plezier bij het personeel door onder 
andere goed beleid parttime werken, 50% vrouwen in manage-
ment, pilot flexibele werktijden, actuele Risico-Inventarisatie en 
Evaluatie, onderzoek naar mogelijkheden gezondheidspreven-
tie en minder verzuim.

*   Zelf ook het goede voorbeeld geven, door energiebesparing in 
het gebouw met lichtsensoren en apparatuur die zich automa-
tisch uitschakelt; gescheiden bedrijfsafval, schoonmaak door 
mensen van sociale werkinstellingen; zuinige auto’s; investe-
ringen in nieuwe printtechnologie die energie- en papierzuini-
ger en milieuvriendelijker is (met Impika iPrint 75 als eerste in 
Europa).
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*   Laat je niet overweldigen door de veelheid van MVO-onder-
werpen uit ISO 26000. Begin gewoon met inventariseren van 
de zaken die je al doet. 

*   Als je kwaliteit-, arbo- en milieuzaken goed regelt, heb je al een 
solide basis om op voort te bouwen. 

*   Duurzaam ondernemen kun je niet alleen; onze keten is  
complex en samenwerken is onontkoombaar; gelukkig zijn wij, 
vanuit onze communicatiedienstverlening, hieraan gewend; 
kijk altijd naar kansen voor kennisdeling en samenwerking.

*   Zoek naar haalbare doelstellingen die passen bij je organisatie 
en je belanghebbenden. MVO-doelen kunnen veranderen met 
elke bedrijfsbeslissing, wees daar als organisatie flexibel in.

Tips voor de branche:

*   Durf te investeren in milieuvriendelijke en efficiënte tech-
nologie. Natuurlijk betekent dit een financiële terugverdien- 
periode, maar de natuur verdient ook iets terug.

*   Besteed aandacht aan een goede informatiebeveiliging. 
Zorg voor optimale zekerheid en flexibiliteit door bijvoorbeeld 
meerdere datacentra te gebruiken. Onderzoek de toepas-
sing van ISO 27001.

*   Ga op zoek naar de combinatie van kosten besparen voor je 
klanten en een meer persoonlijke communicatie. Neem de 
effecten op sociaal gebied en het milieu mee. Dan ontstaat 
vier keer winst: voor je klant, de klant van je klant, jezelf en 
het milieu.

*   Door het dragen van het logo Milieumerk Post laat je als 
organisatie zien, dat elke schakel van de keten voor het pro-
duceren en verzenden van post een milieubijdrage levert.

www.addcomm.nl

AFAC is een financieel adviesbureau voor onder-
nemers en gezinnen voor verzekeringen, financiën,  
hypotheken, beleggingen en adviezen. Aandacht voor 
duurzaamheid speelt een grote rol bij hun advisering. 
AFAC is gevestigd in Neer (Limburg) en bestaat uit 
zes medewerkers. 

Directeur Harrie Smits vertelt bewogen:

In de branche van financiële advies- en verzekeringsbureau’s is 
nog weinig affiniteit met duurzame aspecten. Collega-adviseurs 

reageren soms of ik van een andere planeet kom. De dienstver-
lening is erg gericht op eigen belang en geld. Daardoor is voor 
ondernemers en gezinnen vaak niet bekend of onduidelijk, welke 
duurzaamheidsmogelijkheden er zijn. 
Wij verdiepen ons sinds 2001 continu in de mogelijkheden bij alle 
verzekeraars en banken. Door die duurzaamheidskennis te delen, 
ontstaat er veel meer betrokkenheid bij nieuwe en bestaande klan-
ten. Klanten worden zodoende steeds vaker een soort partners. 
Het wordt steeds leuker om adviseur te zijn. Je hebt ook geen last 
meer van crisis en korte termijn stress. 

AFAC

Door het dele
n van 

duurzaamheidskennis 

met je omgeving voeg 

je waarde toe aa
n de 

samenleving. 
Harrie Smits, 

Directeur

Wat het oplevert

*   Voordelen die we genereren door verantwoord ondernemen 
bespreken wij met de klant. We laten onze beloning duidelijk 
zien. Zo zijn er voor de klant voordelen te behalen als ‘korting 
voor bewust kiezen’, ‘zorgzaamheidskorting’ en ‘korting voor 
lange termijn visie’. 

*    Voor zonnepanelen hebben wij als eerste bureau in Neder-
land een verzekering geregeld bij AnsvarIdéa verzekeringen. 
Zonder extra premie is het mogelijk om productieverlies bij 
schade door noodweer mee te verzekeren. 

*   We streven zoveel mogelijk naar electronische communicatie 
zodat er zo weinig mogelijk sprake is van transport en post. 
Klanten krijgen een gratis electronisch dossier. De noodzake-
lijke post die er is, wordt CO2 neutraal verstuurd. 

*   We volgen de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten 
zoals een ‘groene hypotheek’ op de voet. Dit kan voor elke 
woning. Deze hoeft dus niet aan speciale duurzaamheidseisen 
te voldoen. Zo kan iedere woningbezitter zijn bijdrage leveren.
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Verzekeren had van oorsprong een sociale functie: zekerheid bieden voor mensen en bedrijven Helmoet Hendriks,  Manager, AnsvarIdéa verzekeringen

Harrie Smits

*   Door bezig te zijn met duurzaamheid in het kader van ISO 
26000, is er een soort zelfdwang ontstaan om structuur aan te 
brengen. Door het beschrijven van de relevante MVO-onder-
werpen zijn er weer nieuwe verbeteringen aangebracht in onze 
diensten. Zet je nieuwe inzichten om in direct handelen: vertaal 
het naar je producten en diensten.

*    Door duurzame kennis te delen en alles te laten zien, ontstaat 
veel meer betrokkenheid met je klanten die daardoor ook veel 
meer meewerken en meedenken. Klanten worden partners. 

*   Maak gebruik van MVO-MAPS (van MVO Nederland). Hiermee 
hebben wij een goed beeld gekregen van onze MVO-positie. 

Tips voor de branche:

*   Social media als startpunt voor contacten is goedkoop en ge-
makkelijk te sturen. Dit geldt met name voor een klein bedrijf.

*   Denk vanuit jezelf en je klant en minder vanuit het perspectief 
van banken en verzekeringsmaatschappijen. 

*   Denk bij administratieve processen ook aan het belang van 
je klanten. Wij hebben onze assurantiesoftware, gericht op 
kantoorprocessen, weggedaan. Hiervoor in de plaats is een 
platform gemaakt (FlexDocs) waarbij de wensen van klanten 
leidend zijn. Zij kunnen nu 100% hun dossiers volgen en wij 
zijn volgend daarin. De klant aan het roer dus.

www.afac.nl

Helm
oet Hendriks
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Het Bewegingscentrum Drachten verzorgt een 
breed scala aan bewegingsactiviteiten, waarbij het 
accent ligt op veiligheid, aandacht en respect. 
Naast individueel sporten worden ook groeps- 
lessen aangeboden en is er bedrijfsfitness en fysio-
therapie. Het Bewegingscentrum is ook opleiding-
scentrum voor Fit!vak-opleidingen. Het centrum telt  
ongeveer 3200 leden en 20 medewerkers (fte).

Directeur Joan Boelens vertelt: 

Onze kernactiviteit is gebaseerd op bewust leven en bewe-
gen en dat past prima bij duurzaamheid. Dit is een prachtige 

aanvulling op onze dienstverlening. Ik wil altijd innovatief zijn.  
Duurzaamheid geeft hiertoe veel inspiratie. Het Koploperproject 
duurzaam ondernemen in Smallingerland heeft onze ogen verder 
geopend en is aanleiding geweest onze visie op duurzaamheid 
veel concreter te maken. We maken nu steeds bewuste keuzes.

Energieneutraal
Ik wil graag dat het Bewegingscentrum op termijn energieneutraal 
is. Voor onze nieuwe vestiging in Leeuwarden koop ik alleen nog 
fitnessapparatuur zonder stroom. Behalve de loopbanden. Deze 
verbruiken maar 40% energie in vergelijking met andere loop-
banden. We wekken binnenkort zelf duurzame energie op met 
zonnepanelen. We creëren in onze jaarlijkse begroting ruimte om 
daadwerkelijk investeringen te doen.

CO2-footprint
Ik breng ook onze CO2-footprint in beeld bij medewerkers en 
klanten. Het gaat mij puur om de maatschappelijke discussie. Ik zit 
ook in bestuur van Fit!Vak. De nieuwe ontwikkeling is fitness 2.0. 
Dat betekent niet alleen maar fitness aanbieden, maar een veel 
breder palet aan diensten, in samenwerking met lokale overheid en 
maatschappelijke instanties. Dit doen wij zelf al geruime tijd.

Bewegingscentrum 
Drachten

‘Meer dan 
bewegen alleen’. 

Dat is al sinds
 

2000 onze 
slogan.

Rode draad
ISO 26000 was voor ons een handige kapstok. We hebben de richt- 
lijn niet in de details bestudeerd, maar er via de DuOn-Scan kennis 
van genomen. Ons hoofd Interne zaken en ik zijn hiervoor geïnter-
viewd. Dat was heel zinvol en verhelderend. Je ziet dat, ondanks 
goede communicatie, de inzichten toch heel verschillend kunnen 
zijn. De conclusies en aanbevelingen uit deze scan waren heel 
sterk. Dit kader is de rode draad die ik blijf volgen. We moeten wel 
kunnen scoren op dingen die meetbaar zijn, anders wordt het te al-
gemeen. Het is een vast punt op onze agenda. Daarnaast zijn ook 
de Milieubarometer en het instrument voor actieplanning heel nuttig. 

Draagvlak creëren
We hebben de uitkomsten gebruikt om draagvlak te creëren en een 
proces op gang te brengen. Ik ben procesman, een conceptman. 
Geef het proces een kans. Dat geeft het meeste plezier. Wij kiezen 
niet voor het van bovenaf opleggen van regels. We maken vooral 
aan onze medewerkers duidelijk, dat we aan de ‘People-kant’  
dingen kunnen beïnvloeden. Het gaat me vooral om het bewust-
zijn. Bij ons draait het allemaal om leefstijl. We willen extern een 
voorbeeldfunctie hebben en een discussie op gang brengen met 
onze klanten. Daarmee kunnen we uiteindelijk veel meer bereiken 
dan wanneer we alleen naar onze interne bedrijfsvoering kijken. 

Meer communiceren
We communiceren nu veel meer dan voorheen over duurzaamheid. 
Zo hebben we nog steeds regelmatig contact met andere Koplo- 
pers en vragen we consequent aan leveranciers wat ze op dit gebied 
te bieden hebben. Ook hebben we ontdekt dat het heel bespreek-
baar is met onze klanten. Mensen vinden het niet meer gek. Het is 
een ontwikkeling en daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor. 
We stimuleren bijvoorbeeld klanten zoveel mogelijk om met de fiets 
te komen. Daarvoor is het noodzakelijk om een goede fietsenstal-
ling te hebben. Samen met andere sportver-enigingen op het sport-
terrein zijn we daarover in gesprek met de gemeente.

 Joan Boelens



58 59

*   Je moet de plannen realiseren binnen de mogelijkheden van 
je exploitatie. Hou in gedachten: niets is onmogelijk. Doe het in 
stapjes, het hoeft niet in een keer.

*   Als je niet in deze materie bent opgegroeid, moet je even 
schakelen. Gewoon doen, dan komt het vanzelf tussen de 
oren. Laat je inspireren door initiatieven als het Koploperproject.

*    Blijf duurzaamheid ook binnen je netwerken actief promoten.  
Je beloning is goodwill en nieuwe partners.

*    Denk niet dat alles alleen maar geld kost. Wat stelt geld nu 
eigenlijk voor? Het ontwaart en is maar een ruilmiddel.

Tips voor de branche:

*   Het imago in onze sector verandert steeds meer naar  
‘gezond en verantwoord’ in plaats van ‘sterk en breed’. Dit 
vraagt ook om duurzaamheid.

*   Wij hebben heel veel bezoekers op een dag. Als we hen 
bewuster maken, door bijvoorbeeld het fietsgebruik te 
stimuleren en gezond en eerlijk te eten en te drinken, en door 
zelf het goede voorbeeld te geven, kunnen we echt verschil 
maken.

www.bewegingscentrumdrachten.nl

Dijkhuis is een aannemersbedrijf dat innovatieve,  
duurzame bouwprojecten initieert, realiseert en  
beheert. Het werkveld omvat nieuwbouw van appar-
tementen, utiliteitsbouwprojecten, woningbouw in 
de vrije sector en waterwoningen. Naast aannemer 
is Dijkhuis ook ontwikkelaar en beheerder en levert 
het bijvoorbeeld warmte en onderhoud tijdens de 
gebruiksfase van het gebouw. Het aantal medewer-
kers is circa vijfentwintig en de vestigingsplaats is 
Hardenberg.

Directeur Eberhard Dijkhuis geeft aan:

Wij kijken zoveel mogelijk naar de totale levenscyclus van 
een woning of gebouw. Het is belangrijk om bij het ontwerp 

al rekening te houden met energie-, onderhoud-, sloop- en recy-
clingkosten. Dit betekent duurzame winst voor de gebruiker en be-
heerder, maar ook voor ons, de leefomgeving en het milieu.
Bij innovatie hoort creativiteit. Focus op procesbeheersing alleen, 
kan remmend werken. ISO 26000 heeft focus op duurzaamheid in 
alle facetten en daarnaast is er ruimte voor maatwerk. Dat maakt 
dat het een geweldige aanpak is voor bedrijven die duurzame in-
novatie in de bouw willen bevorderen.
Wij hebben de nodige aandacht besteed aan het schrappen 
van overbodige procedures. Uiteindelijk hebben we één MVO & 
kwaliteitshandboek gemaakt dat invulling geeft aan onze prioriteiten  
voor duurzaamheid, ISO 9001 en VCA.
 

Dijkhuis 
Aannemersbedrijf

Duurzaamheid is niet winst ten koste van een ander, maar winst met elkaarEberhard Dijkhuis, 
Directeur

Wat het oplevert

*   Financieel voordeel en extra wooncomfort door rekening te 
houden met warmte en onderhoud tijdens de gebruiksfase van 
het gebouw. Bijvoorbeeld bij appartementen Anna Charlotte Hof 
wordt nu € 75 per maand betaald aan verwarming en warm water, 
in plaats van € 100 per maand aan gas. Door het installeren 
van een warmtepomp en vloerverwarming is dit bedrag ge- 
reduceerd. Daarnaast is het wooncomfort veel beter geworden. 
Een duidelijke win-win situatie dus.

*   Substantieel afval verminderen kan in het Maskerade-woon-
concept waar je industrieel bouwt met houtskeletbouw. Tijdens 
dit bouwproces reduceer je het bouwafval met 80% als je het 
vergelijkt met de traditionele bouwmethoden. Bovendien is de 
totale levenscyclus van de panden langer, doordat ze makkelijk 
zijn aan te passen aan nieuwe situaties: ze zijn ‘levensloopbe-
stendig’. De energie en het materiaal voor sloop en nieuwbouw 
wordt uitgespaard.

*   Vergroten van comfort van leefomgeving. Balkons van apparte-
menten worden zo gemaakt, dat je er samen goed kunt zitten. 
Meer privacy ontstaat door rekening te houden met uitzicht en 
inkijk. Door materialen te kiezen die een zelfreinigende kwaliteit 
van de natuur hebben, wordt de omgevingskwaliteit vergroot. 
De leefomgeving wordt aangenamer door een groene daktuin, 
de installatie van een energiezuinig grondwaterverwarmings-
systeem of met zonne-energie verlichte tuinen en entrees. 

*   Een efficiënter bouwproces ontstaat door samenwerking met 
toeleveranciers in de keten. Zeker als dit gebeurt in combinatie 
met een bouwinformatiemodel (op basis van 3D tekenen). Het 
meedenken van de gebruikers vanaf de initiatieffase draagt 
ook bij aan een efficiënter bouwproces. Een voorbeeld hiervan 
is de appartementen Hof van Pepijn.
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*   De doelgerichtheid van je organisatie wordt groter door MVO-
prioriteiten in beeld te brengen. Het stappenplan uit dit boek 
gaat verder dan de risicogerichte benadering die Dijkhuis altijd 
toepaste. Daarmee kan je bedrijfsvoering veel meer worden 
afgestemd op wat je organisatie voor ogen heeft.

*   Een review van je visie en strategie is zinvol en wordt als zeer 
positief ervaren. 

*   Samenwerken met collega-aannemers door kennis te delen 
helpt beide partijen verder. In het project Hibertad wordt ken-
nis gedeeld, maar ontstaan ook verrassende nieuwe inzichten 
door samen te werken.

Tips voor de branche:

*   Vaak worden standaardtrajecten teveel gericht op certificatie 
(ISO 9001 en VCA) en te weinig op het gewenste resultaat. 
Richt je op de procedures die het verschil maken en voeg 
daaraan je MVO-prioriteiten toe. Dit betekent dat de proce-
dures meer maatwerk worden en beter bij je koers en gewenste  
prestaties passen.

*   Maak elke maand foto’s van goede en minder goede situa-
ties op bouwplaatsen van jezelf en collega’s. Bespreek die 
gezamenlijk. Het is een stimulans voor elkaar en er komen 
gesprekken op gang. Dit heeft een enorme bewustwording 
tot gevolg.

*   Naast de kosten voor het gebouw zijn ook de energielasten 
een belangrijk deel van de huisvestingskosten. Door vroeg-
tijdig in het ontwerp rekening te houden met energie-, onder-
houd-, sloop- en recyclingkosten, zullen deze per saldo lager 
zijn dan wanneer hier pas later over wordt nagedacht.

*   Kom kijken bij Stichting Hibertad in Hardenberg die kennis 
deelt over duurzame materialen en oplossingen in de hele 
bouwkolom van opdrachtgever tot leverancier. Dat geldt 
dus ook (en vooral) voor collega-aannemersbedrijven. Dit 
vindt plaats in een unieke samenwerking met overheid, 
maatschappelijke organisaties, universiteiten, scholen en 
bedrijven. Op 2.000 m2 vloeroppervlak worden tientallen 
duurzame warmte- en elektrasystemen gedemonstreerd en 
uitgerust met een joulemeter om de energieopbrengst en het 
verbruik te meten.

www.dijkhuis.nu

Eberhard Dijkhuis
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Douma Staal BV is een handelsonderneming op het 
gebied van staal, buizen, blank staal, roestvast staal 
en buiscomponenten, die beschikt over een com-
putergestuurde boor- en zaaginstallatie. Vanuit de 
vestiging in Sneek levert het bedrijf aan onder an-
dere machinefabrieken, staalbouwers, jachtwerven 
en bouwondernemingen. Bij het familiebedrijf werken 
in totaal 46 medewerkers.

Directeur Geert Jan Douma vertelt enthousiast over zijn bedrijf en 
zijn visie op duurzaam ondernemen: 

Het gaat niet alleen om energie, maar ook hoe je omgaat met je 
medewerkers. Zo werken wij met een fysiotherapeut die onze 

medewerkers ondersteunt bij het vinden van een goede werkhou-
ding en klachten vroegtijdig onderkent. Het gaat ook om draagvlak 
in de organisatie. Het denken over MVO moet bij onze medewerkers  
tussen de oren zitten. Verder vind ik duurzame samenwerking met 
andere bedrijven erg belangrijk. Zo deel ik mijn ervaringen binnen 
de ondernemersvereniging en in de branche. Je moet steeds bereid  
zijn om te leren van anderen en open staan voor nieuwe ideeën.

Hiaten
Wij waren al vrij ver op weg met duurzaam ondernemen, toen wij 
de kans kregen om mee te doen met het Koploperproject in de 
A7-zone. Toch hebben we er veel aan gehad. We gebruikten de 
DuOn-Scan van DGMR en daarmee de ISO 26000-richtlijn als nul-
meting. Dit verbreedde ons inzicht en bracht meer bewustwording. 
De uitkomsten zijn heel herkenbaar en geven het vertrouwen dat 
we goed op weg zijn. Het laat ook zien waar nog hiaten liggen, 
zoals bijvoorbeeld aandacht voor arbeidsomstandigheden bij onze 
leveranciers. Ik moet zeggen, er zaten wel een aantal lastige vra-
gen tussen, die we niet direct konden thuisbrengen. Je ziet zo wel 
hoe breed MVO eigenlijk is.

Douma Staal

Duurzaamheid is een nooit  stoppend proces. Het moet bovendien gedragen worden  door iedereen in de organisatie.

Doorgaand proces
Door het Koploperproject hebben we verschillende nieuwe dingen 
opgepakt. Zo willen we de uitbreiding van ons bedrijfspand energie-
neurtraal realiseren. Van een andere Koploper, Holiday Ice, hebben 
we geleerd dat we luchtleidingen ’s avonds kunnen afsluiten. Ook 
zetten we in het weekend de apparatuur stil en hebben we overleg 
met de transporteur over onder andere zuinig rijden. Wij verstrek-
ken hierover informatie in tien talen aan onze chauffeurs. Uitein-
delijk willen we energieneutraal zijn, wat betreft onze gebouwen.  
Voor vrachtwagens is dat vooralsnog heel moeilijk, maar we blijven 
de ontwikkelingen actief volgen.

Bewust personeel
We communiceren er veel over met onze medewerkers. Elke 
week komt er wel een klein idee uit de medewerkers naar voren. 
Ze waren al meer bewust dan ik dacht. Ze letten bijvoorbeeld op 
afvalscheiding en papierbesparing. Alle afdelingen kregen het Duur- 
zaamheidsprofiel (DuOn-Scan) en het verslag van de Milieubaro-
meter en het is uitgebreid besproken. Het is een vast agendapunt 
in personeelsvergaderingen.

Niet om de mode
Extern gaan we ook meer communiceren, onder meer via onze 
website. We waren hier nog erg bescheiden mee. Je moet je ook 
niet overschreeuwen, vind ik. Het moet natuurlijk gedrag zijn, dan 
voelt het ook goed. Als je het om de mode doet, sla je de plank 
mis. We maken nog geen duurzaamheidsverslag. Dat is nog geen 
agendapunt in de branche.

Visie
Als onderdeel van het Koploperproject hebben we ook een bondige 
visie over MVO opgesteld. Het is heel nuttig om je ideeën eens 
goed op een rij te zetten en helpt ook bij de communicatie erover. 
We werken dit nog verder uit. Het zou handig zijn hiervoor een 
stramien te hebben. Dat mis ik nog.

Geert Jan Douma
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*   Laat je niet leiden door subsidies en dergelijke, maar neem ver-
antwoordelijkheid voor toekomstige generaties, zodat er ook in 
de toekomst ondernemers actief kunnen blijven. Het moet uit je 
hart komen, uit je eigen verantwoordelijkheid. Het moet niet al-
leen gaan om de Profit. Vooral mkb-ers en vertegenwoordigers 
van familiebedrijven zijn erg betrokken bij hun bedrijf en daar-
mee ook bij hun omgeving. Dat maakt ze bij uitstek ontvankelijk 
voor duurzaam ondernemen.

*   Begin liever vandaag dan morgen. Je ziet vanzelf dat het leuk 
en uitdagend is om er mee bezig te zijn. Het is geen vervelend 
onderwerp. Denk praktisch: wat kan je er zelf mee? Je moet als 
mensen samen de verantwoordelijkheid nemen. 

Tips voor de branche:

*   Met vrij eenvoudige maatregelen kan je al veel doen, zoals 
het stopzetten van machines en luchtleidingen. Maak ook 
vrachtwagenchauffeurs bewust van hun rijgedrag.

*   Kijk daarnaast naar meer complexe onderwerpen als de 
herkomst van grondstoffen (staal), arbeidsomstandigheden 
in de keten en energieneutraliteit. Maak vooral bij nieuw-
bouw bewuste keuzes.

*   Wees steeds alert op de gezondheid en veiligheid van je 
medewerkers. Het is zwaar werk. Schakel bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut in. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan 
genezen.

*   Kijk ook of je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
kunt inzetten. Onze ervaringen hiermee zijn zeer positief.

www.doumastaal.nl
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Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw  
en Innovatie

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
(EL&I) staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke 
internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. 
Het ministerie van EL&I coördineert het beleid ter bevordering van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ons doel: alle 
ondernemers zijn zich bewust van de maatschappelijke effecten en 
verantwoordelijkheden die ondernemen met zich meebrengt. In dat 
verband ondersteunen wij organisaties als MVO Nederland, Initia-
tief Duurzame Handel (IDH) en Agentschap NL, die op hun beurt 
het bedrijfsleven helpen met duurzaam ondernemen. Daarnaast 
bevorderen we de ontwikkeling en toepassing van instrumenten 
als de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en 
ISO 26000. 

Karen Passier, coördinator nationaal MVO-beleid geeft aan:

MVO is maatwerk. Het is per bedrijf verschillend welke milieu- 
thema’s en sociale thema’s voor jou relevant zijn. Het kan om 

allerlei onderwerpen gaan, van het zuiniger gebruiken van grond-
stoffen tot het bevorderen van betere arbeidsomstandigheden in 
het buitenland. ISO 26000 helpt je om uit te vinden welke thema’s 
dat voor jou zijn en het ondersteunt je vervolgens bij de toepassing 
van MVO in je bedrijf. We horen van MKB-ers die ISO 26000 ge-
bruiken, dat het helpt om een overzicht te maken van wat je al goed 
doet en wat nog blinde vlekken en verbeterpunten zijn. En dat het 
goed is voor je bedrijf en voor de samenleving. We horen steeds 
meer enthousiaste verhalen!

Duurzaam ondernemen is de toekomst
Consumenten en investeerders vragen steeds meer om duurzame 
producten en diensten en verwachten van bedrijven dat zij han-
delen met aandacht voor natuur & milieu, omgeving en mensen. 
De overheid stimuleert duurzaam ondernemen onder meer door 
voorlichting te geven en door zelf duurzaam in te kopen. Onderne-
mers die hierop inspelen hebben een voorsprong. Het MKB kan de 
ruggengraat van een nieuwe duurzame economie zijn. Duurzaam-
heid biedt kansen voor bedrijven om met innovatieve producten 
en diensten een positieve bijdrage te leveren aan de oplossing 
van maatschappelijke vraagstukken. Ook blijkt dat bedrijven die 
maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

 Economisch gezonder zijn en eerlijk zakendoen bevorderen
 Bijdragen aan een beter milieu en een betere samenleving
 Bijdragen aan goede en plezierige werkomstandigheden

Internationaal ondernemen
Samen met 43 andere westerse landen onderschrijft de Neder-
landse overheid de OESO Richtlijnen voor Multinationale Onderne-
mingen. Wat de Nederlandse overheid op het vlak van MVO 
verwacht van bedrijven die internationaal opereren, is weerge-
geven in deze richtlijnen. Naleving van deze richtlijnen is dan ook 
een voorwaarde voor overheidsondersteuning voor internationale 
activiteiten van bedrijven. 
Belangrijk bij internationaal ondernemen is bijvoorbeeld om vragen  
te stellen aan je leveranciers over de herkomst van producten en 
de omstandigheden waaronder deze gemaakt zijn. Dat er geen 
kinderarbeid, milieuvervuiling of slechte werkomstandigheden 
hebben plaatsgevonden. Nederlandse ondernemers die internatio-
naal zakendoen, hebben een reputatie hoog te houden en kunnen 
hier wellicht positieve invloed op uitoefenen. Wij willen graag de 
reputatie van Nederlandse ondernemers benutten en versterken 
waar mogelijk. ISO 26000 geeft aanwijzingen hoe je dat in je bedrijf  
organiseert. Het helpt je om een goede reputatie waar te maken 
en internationale ketens te verduurzamen. Het helpt bovendien om 
concrete invulling te geven aan de OESO-richtlijnen.

Kijk voor meer informatie op: 
  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk- 

verantwoord-ondernemen
 www.oesorichtlijnen.nl

ISO 26000 helpt je 

om aan de verwachtingen 

te voldoen die de overheid 

heeft op het vlak van fatsoenlijk 

ondernemen in het buitenland
 

Jan van Wijngaarden,  
clusterleider internationaal MVO-beleid

ISO 26000 helpt je om  

MVO handen en voeten te  

geven in je bedrijf

Karen Passier,  
coördinator nationaal MVO-beleid
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Hoekstra Installatiebedrijf is een totaalinstallateur.  
Het bedrijf levert en installeert producten op het 
gebied van gas, water, elektra, luchtbehandeling,  
verwarming, airconditioning, sanitair en beveiligings-
installaties. Er is een vestiging in Heerenveen en 
Drachten met in totaal veertig medewerkers.

Directeur Douwe Hut vertelt: 

Wij zijn via het Koploperproject duurzaam ondernemen in de 
A7-zone op de hoogte geraakt van ISO 26000. We lazen de 

richtlijn niet, maar passen die indirect toe via de DuOn-Scan van 
DGMR, die bij ons is afgenomen. Ook gebruiken we nu de Milieu-
barometer. De uitkomsten hiervan benutten we bij het vormgeven 
van ons beleid en acties. We zijn nu veel bewuster bezig met duur- 
zaamheid en energie. De uitkomsten zijn ook besproken met 
ons personeel. Daaruit zijn voor de korte termijn twee prioriteiten  
gerold: ons wagenpark en ons personeel.

Milieubelasting zakelijk verkeer
Ons zakelijk verkeer bleek een fors deel van onze milieubelasting te 
zijn. Dat was wel een openbaring. Er rijdt een groot aantal bestelwa-
gens en busjes van ons bedrijf. We dachten dat we hiervoor zware 
motoren nodig hadden omdat we veel spullen vervoeren, zoals ge-
reedschap, materialen en ladders (luchtweerstand!). Door hier slim 
naar te kijken, bleek dat dit lang niet altijd hoefde. Daardoor hebben 
nu al zo’n € 5.000 bespaard. We schaffen zuiniger auto’s aan. We 
hebben ook gekeken naar elektrische auto’s en auto’s op aardgas, 
maar dit blijkt voor ons nog niet haalbaar. Wel gaan we over op extra 
zuinige ecomotoren. Deze zijn wel iets duurder, maar het gaat ons 
vooral om de duurzaamheid, niet alleen om de kosten.

Ontwikkelingsmogelijkheden personeel
Uit het duurzaamheidsprofiel kwam naar voren dat we meer aan-
dacht konden besteden aan interne communicatie en ontwikke-

Hoekstra 
Installatiebedrijf

Onze trots 
‘Duurzaam’ 

willen wij graag 
met u delen

lingsmogelijkheden voor ons personeel. We hebben bijvoorbeeld 
een scan ontworpen, waarmee medewerkers zich beter kunnen 
voorbereiden op functioneringsgesprekken.

Beter communiceren
Omdat we nu beter weten hoe we ervoor staan, communiceren 
we meer over duurzaam ondernemen. We passen onze website 
aan, waar informatie op komt over onze MVO-visie, activiteiten en 
onze deelname aan het Koploperproject. We noemen ISO 26000, 
omdat dit toch een internationaal geaccepteerde richtlijn is. Verder 
plaatsen we met enkele andere Koploperbedrijven een advertentie, 
waarin we aandacht vragen voor duurzaam ondernemen en onze 
eigen duurzame producten en diensten promoten.

Nieuwe klanten
Het Koploperproject heeft ons direct zes nieuwe klanten opgeleverd, 
waaronder enkele Koploperbedrijven. Dat is het leuke van zo’n 
collectief project over duurzaam ondernemen: er ontstaan allerlei 
samenwerkingsverbanden. Een mooi voorbeeld is de samenwer-
king met een ander installatiebedrijf, dat nu van ons zonnepanelen 
afneemt. Bovendien wisselen we af en toe medewerkers uit. Dat 
maakt ons beide flexibeler. Een echte win-win situatie.

Zo gaan we verder!
De doorlichting met ISO 26000 was voor ons heel nuttig om er 
achter te komen hoe we ervoor stonden. We deden al veel. Zo is 
ons pand in Heerenveen zeer zuinig: het heeft geen gasaanslui-
ting! Het laat goed zien wat er met duurzame energietechniek te 
bereiken is. Maar onze aandacht was nog versnipperd. We weten 
nu veel beter waar we staan, waar onze prioriteiten liggen en hoe 
we verder moeten. We willen zoveel mogelijk duurzame producten 
en diensten bieden en onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk 
maken. We zijn hier trots op en willen onze kennis graag met an-
deren delen.

Douwe Hut
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*   Begin gewoon ergens aan. Het kan heel laagdrempelig.  
‘People’ of ‘Planet’, maakt niet uit: je krijgt het vanzelf tussen de 
oren. De tijd die je erin steekt, wordt vanzelf terugbetaald door 
het uitstralingseffect.

*  Betrek je medewerkers, klanten en anderen. 

Tips voor de branche:

*   Richt je op duurzame producten als warmtepompen,  
zonnepanelen etcetera.

*   Laat zien waar je voor staat en gebruik deze producten ook 
in je eigen panden.

*   Bespaar op transportkosten, door slimmer te plannen en 
kritisch te zijn op de spullen die je meeneemt, zoals ladders 
op het dak.

*   Kijk eens op de site van UNETO-VNI, waar ook nuttige infor-
matie te vinden is over duurzaamheid en energie.

www.hoekstra-drachten.nl
www.hoekstra-heerenveen.nl

Holiday Ice is gevestigd in het Friese Sint Nicolaasga. 
Een relatief klein bedrijf, maar een vrij grote speler op 
het gebied van zo’n 400 verschillende ijsproducten 
voor vele huismerken van grote retailers in Nederland 
en het buitenland. In amper tien jaar tijd is het pro-
ductievolume ongeveer tien keer zo groot geworden. 
Er werken momenteel vijftig vaste medewerkers, maar 
in het hoogseizoen loopt dit op naar 180.

Directeur operations Bart Hakbijl aan het woord:

Wij waren nog niet bekend met ISO 26000, totdat wij in 2011 de 
kans kregen om mee te doen met het Koploperproject in de 

A7-zone. We hebben de DuOn-Scan vooral gebruikt als nulmeting  
en als basis voor het opstellen van onze MVO-visie. Beleid en  
acties zijn vastgelegd in ons ‘Groene boekje’ en een beleidsver-
klaring. Nu gaan we proactief te werk. We laten zien wat we doen 
op MVO-gebied. Van reactief naar actief.

Vorderingen meten
We hebben een aantal prestatie-indicatoren geformuleerd waarmee we 
jaarlijks de vorderingen meten. Ook het personeelsblad informeerde 
medewerkers over het nieuwe beleid, wat het bewustzijn heeft vergroot.  
Medewerkers komen nu regelmatig met ideeën of gaan spontaan zelf 
aan de slag: ze plaatsen bijvoorbeeld emmers en lekgoten onder de 
productielijn om afval op te vangen of stellen machines beter af.

Verbreding scope MVO
ISO 26000 heeft ook onze visie op MVO duidelijk verbreed. We deden 
al veel op MVO-gebied, vooral omdat hoge eisen worden gesteld op het 
gebied van voedselveiligheid, milieu etcetera. Daarnaast koersen wij 
op energiebesparing en het terugdringen van verspilling. Wij hebben 
onze vuillast gehalveerd ten opzichte van een paar jaar geleden. Onze 
productuitval gaat naar een bedrijf dat er weer biomassa van maakt. 
Tegenwoordig zien we MVO echter veel breder. We beschouwen  

Holiday Ice

het zorgvuldig omgaan met ons personeel en de inzet van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt via Empatec nu ook als MVO. 
De ‘People-kant’ van MVO is net zo belangrijk als de ‘Planet-kant’.

Internationale kapstok
Als belangrijk voordeel van ISO 26000 zie ik dat het een interna-
tionale kapstok is. Wij hebben te maken met grote en internationale 
klanten, die allemaal hun eigen vragenlijsten hanteren. Het zal voor 
ons makkelijker zijn als zij allemaal deze richtlijn gaan hanteren, 
waardoor wij één gemeenschappelijke MVO-taal kunnen spreken. 

Aan de slag!
Heel handig zijn de grafieken uit de DuOn-scan die vlot duidelijkheid 
geven, en de praktische aanbevelingen die eruit rollen. Hierdoor is 
de drempel om met ISO 26000 aan de slag te gaan heel laag, omdat 
je niet de tekst van de hele richtlijn hoeft door te spitten.

Duurzame palmolie in de keten
Er zijn onderwerpen die lastig in te vullen zijn voor ons, zoals klimaat-
verandering en biodiversiteit. Het zijn thema’s die lastig te vertalen zijn 
naar onze organisatie en minder zichtbaar zijn voor onze medewerkers. 
Afval zien ze direct, maar biodiversiteit of CO2 veel minder. We moeten 
ze daarom omzetten naar meetbare prestatie-indicatoren. We willen 
eind 2015 alleen nog maar duurzame palmolie gebruiken. Ook al is die 
wellicht nog niet perfect, wij vinden dat de sector ook de tijd moet heb-
ben om zich aan te passen. Het is beter om in de keten bewustwording 
te creëren dan het besluit op te leggen van hogerhand. Wij gaan nu 
zoveel mogelijk in gesprek met belanghebbenden in de keten.

„MVO is heel breed en d
aarom 

ook lastig te certi
ficeren, maar 

juist omdat het zo breed i
s kan 

je er ook altijd aan
 beginnen.”
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„inspireren en motiveren van je eigen mensen heeft meer resultaat dan dirigeren, want de grootste besparing is op de werkvloer te realiseren.”

*   Pak zelf de verantwoordelijkheid voor MVO. Als je wacht tot er 
vragen over komen, ben je te laat.

*   Kijk niet alleen naar energie of milieu. De ‘People-kant’ van 
MVO is net zo belangrijk. 

*   Formuleer concrete prestatie-indicatoren voor wat je met MVO 
wilt bereiken en meet het resultaat.

*   Borg de afspraken in het kader van MVO, bijvoorbeeld door ze 
vast te leggen in je kwaliteitssysteem.

*   Elk bedrijf kent zijn eigen bedrijfsproces het beste en kan  
verbeteringen doorvoeren. Ga uit van je eigen kracht, kennis 
en kunde. Gebruik dit boekje als inspiratiebron, maar niet als 
recept of verplichte weg.

Tips voor de branche:

*   Leer van branchegenoten. De branchevereniging voor de 
levensmiddelenindustrie, FNLI, besteedt ook veel aandacht 
aan duurzaamheid. Onderwerpen die aan de orde komen zijn 
bijvoorbeeld: palmolie, water, voedselverspilling, transparan-
tie in de keten, verpakkingen en energie.

*   Wees je bewust van de herkomst van grondstoffen, vooral 
als het risicolanden betreft. Jouw klanten kijken hier steeds 
kritischer naar. Zo hebben wij destijds onze leveranciers van 
houten ijsstokjes uit China actief doorgelicht op bijvoorbeeld 
mensenrechten.

*   De voedingsmiddelenbranche is vanuit voedselveiligheid 
vaak ‘waterintensief’. Kijk naar het verbruik, de vervuilings-
graad van het afvalwater en de macht der gewoonte hoe hier 
mee omgegaan wordt. 

www.holidayice.nl

Bart Hakbijl
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Hotel Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud is een hotel,  
conferentiecentrum en wellnesscentrum. Het is 
prachtig gelegen in de bossen van Oranjewoud, bij 
Heerenveen. Er werken 75 medewerkers. Lang voordat 
Tjaarda in aanraking kwam met ISO 26000 waren ze 
al actief op het gebied van MVO en duurzaamheid. Er 
gebeurt veel op het gebied van water-, energiebesparing 
en afval-scheiding, er wordt volopgewerkt met biolo-
gische en streekproducten, kruiden komen uit eigen 
tuin en op de kaart staan diverse vegetarische gerech-
ten. Kortgeleden heeft Tjaarda zelfs het Green Key la-
bel (internationaal eco-keurmerk ondernemingen in to-
erisme- en recreatiebranche) behaald op Goud-niveau. 

Directeur Tjitte de Wolff vertelt:

Wij kwamen in aanraking met ISO 26000 via het Koploperproject 
duurzaam ondernemen in de A7-zone. Wij zagen dit project 

als een kans om ons MVO-beleid verder te verdiepen en ons meer 
te profileren als duurzaam bedrijf. Onze MVO-prestaties zijn in kaart 
gebracht door DGMR, op basis van ISO 26000. Dat was heel handig, 
want ik heb zelf geen tijd om de hele richtlijn door te nemen. Door-
dat ISO 26000 breder, analytischer en meer beleidsmatig is, vormde 
het een mooie aanvulling op Green Key, dat meer gericht is op het 
afvinken van praktische maatregelen.

Echt maatwerk
Door de ‘kapstok‘ van ISO 26000 hebben wij meer grip gekregen op 
wat MVO precies voor onze organisatie betekent. De DuOn-scan  
visualiseert de resultaten in overzichtelijke grafieken. Dat is erg han-
dig. Ook geeft deze allerlei praktische aanbevelingen. Echt maatwerk; 
dat maakt het prachtig toepasbaar en je kunt het goed aan de mensen 
uitleggen. Over twee jaar doen we het nog eens om te kijken hoe we 
er dan voorstaan.

Hotel Tjaarda

„Duurzaam 
ondernemen 

gaat heel goed samen 

met kwaliteit, 

comfort, luxe en 

winstgevendheid”.

MVO-beleid formuleren
Wij zijn met de uitkomsten aan de slag gegaan om ons MVO-beleid 
te formuleren en onze acties beter te documenteren. Sindsdien com-
municeren wij beter naar onze medewerkers, leveranciers en gasten. 
Vroeger deden we wel van alles, maar we communiceerden te weinig. 
Dat doen we nu veel meer: onder andere via onze website en nieuws-
brieven voor medewerkers en gasten. We bieden sinds kort ook een 
groen vergaderarrangement aan.

Opbrengst
Het heeft ons financieel veel opgeleverd. We hebben in korte tijd on-
geveer 9% energie bespaard. Daarnaast heeft de aandacht rond het 
Koploperproject ons direct al € 27.000 aan extra omzet opgeleverd.

Voorop blijven lopen
Wij zijn er nog meer van overtuigd geraakt dat we op de goede weg 
zijn. We willen voorop blijven lopen op het gebied van duurzaamheid 
en ons hiermee verder onderscheiden. Om dat te bereiken, reserveren 
we structureel een aandeel in het investeringsbudget. Ook willen we 
verdere kostenbesparingen realiseren. Ons streven is een energie-
neutrale organisatie die ook op andere terreinen zeer duurzaam is en 
waarbij dit ook herkenbaar is voor de gasten.”

Tjitte de W
olff
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*   Neem de tijd om draagvlak te creëren in je organisatie. Doe het 
niet alleen zelf. Stel vanaf het begin van het project een commis-
sie of werkgroep aan, die het werk doet. Het moet niet alleen het 
verhaal van de directeur zijn, maar van de hele organisatie.

*   Leg alles wat je verzamelt goed vast. Alle leveranciers moeten 
mij bijvoorbeeld in de derde week van januari gegevens toesturen 
over geleverde goederen, afgevoerd afval, aantal kilo’s wasgoed 
en dergelijke. Dan kunnen wij dit allemaal goed verwerken.

Tips voor de branche:

*   Haal je Green Key certificaat. Dit is in de horeca een interna-
tionaal erkend label. Gebruik ISO 26000 of de DuOn-scan van 
DGMR als je verder wilt gaan dan een checklist en je echt wilt 
verdiepen in de materie. Ook de Milieubarometer is een goede 
aanvulling.

*   Verwerk zoveel mogelijk biologische ingrediënten van leveran-
ciers uit de buurt of verbouw ze zelf, bijvoorbeeld in een krui-
dentuin. Klanten waarderen streekproducten. Het smaakt beter 
en het scheelt vaak in de kosten. Let bij producten die van ver 
komen op eerlijke handel. Zorg goed voor vegetariërs.

*   Laat je klanten zien, dat je aandacht voor duurzaamheid niet 
uitsluitend idealisme is, maar vooral leidt tot meer kwaliteit 
(smaak, comfort, goed gevoel) voor de klant. Maak duidelijk 
waarom je bepaalde duurzame keuzes maakt, zonder belerend 
over te komen.

*   In de horeca valt met relatief kleine investeringen veel te be-
sparen op water, afval en energie. Combineer dit met bewust-
wording van je personeel en je gasten.

www.tjaarda.nl

Lavital is de eerste 100% natuurlijke beddenfabri-
kant in Nederland. Een bed bestaat onder andere uit 
biologisch katoen, biologische wol en onbespoten 
hennepvezel. In 2010 kreeg Lavital, als enige bedden-
fabrikant in de wereld, het Fairtrade certificaat voor 
katoen van stichting Max Havelaar. De erkenning voor 
de innovatie van het volledig composteerbare en recy- 
clebare boxspringbed kwam in 2011 met een plek in de 
MKB Innovatie Top 100 2011. Sinds 2011 heeft Lavital als 
eerste beddenfabrikant ter wereld de MVO-richtlijn  
ISO 26000 toegepast en de NEN-zelfverklaring  
uitgegeven onder begeleiding van FairBusiness.

Marjolein Vaders, die de zaak samen runt met haar vader Arend, 
vertelt gepassioneerd:

Onze manier van werken verschilt nogal van de gangbare norm 
in de beddenindustrie. Wij werken kleinschalig, op een am-

bachtelijke manier. Gewoon in ons eigen beddenatelier in Zwaag, 
Noord-Holland. Wij maken bedden met respect voor de gezond-
heid van onze klanten, de natuur en de boeren die de grondstoffen 
leveren. 
Wij kiezen voor pure materialen die onbespoten zijn zoals Fairtrade 
en biologisch katoen, biologische scheerwol, paardenstaartenhaar, 
kameelwol en hennepvezel.Lavital boxspringbedden en matrassen 
zijn volledig vrij van polyether, koud- en traagschuim en (natuur)la-
tex. Elk product dat ons atelier verlaat, is met de hand gemaakt en 
op maat vervaardigd voor de nieuwe eigenaar. Op het matras wordt 
de naam van de eigenaar geborduurd. Bij Lavital kan de eigenaar 
zelfs komen kijken hoe wij zijn bed maken: een fantastische ervaring! 

Lavital

Wat het oplevert

*   In samenwerking met Martha Klein van adviesbureau FairBusi-
ness hebben wij ons MVO-profiel vastgelegd, want tot dan toe 
zat de meeste kennis in de hoofden van onze mensen. Lavital 
werkte vanuit intuïtie en de keukentafel.

*   Rondetafelgesprekken met onze medewerkers; zij vinden het 
prettig om over duurzaamheid te praten. Nu hebben wij maan-
delijks een bijeenkomst en dagelijks meer gesprekken over 
beleving en eigen ideeën.

*   FairBusiness heeft leidraden uitgewerkt voor gerichte MVO-
gesprekken met onze leveranciers en klanten; de onderwer-
penmatrix geeft ons meer structuur en houvast voor onze com-
municatie

*   De resultaten zijn voor iedereen inzichtelijk, want wij zien 
duurzaam ondernemen ook als kennis delen, kijk hier-
voor naar onze website of het NEN-publicatieplatform: 
• Lavital zelfverklaring ISO 26000

 •  Aanalyse van onze relevante MVO-onderwerpen en 
MVO-prioriteiten 

 • De referentiematrix

 Het werken met  ISO 26000 was een bevrijdend proces, alles komt in één keer samenMarjolein Vaders, Manager Lavital
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Zonder  concrete handvatten  is duurzaam onder-nemen best lastig, ik ben blij met dit stappenplanMartha Klein,  Adviseur FairBusiness

*   Onderneem oprecht en vanuit je hart, niet alleen vanuit winst-
bejag. Werk eraan, dat je voor 100% achter de authenticiteit, 
het nut en de noodzaak van je product of dienst kan staan.

*   Onderneem vanuit de wensen en verwachtingen van je klant. 
De klant verwacht een gezond en veilig product te kopen en 
gaat ervan uit dat de fabrikant en de overheid toezicht houden. 

*   Schaad het vertrouwen van je klant niet. Hij/zij is je belangrijk-
ste ambassadeur of criticus. 

 • Geef in alle openheid informatie over je product.
 •  Wil je ècht duurzamer ondernemen en weet je niet hoe 

te handelen of waar te beginnen? Begin dan bij jezelf, 
neem je eigen levenswijze onder de loep. Verdiep je in 
wat je eet, waar je op slaapt, wat je drinkt, welke kleding 
je aantrekt. 

Tips voor de branche:

*   Maak een kringloopanalyse van de producten die je inkoopt, 
maakt of verkoopt. Hoe is het gefabriceerd en waar, wat is 
erin verwerkt, hoe ziet de afvalfase er uit, wat gebeurt er met 
je lichaam als het in contact komt met dit product, en met het 
milieu als ik deze grondstoffen inkoop en gebruik?

*   Voor inspiratie en nieuwe mogelijkheden: blijf vooral in 
gesprek over duurzame keuzes met je medewerkers, leveran- 
ciers, zakenrelaties, collega-ondernemers, onderzoeksinstel- 
lingen, etcetera.

www.lavital.nl

M
arjolein Vaders
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LNO is gespecialiseerd in offset en digitaal druk-
werk en richt zich vooral op de zakelijke eindge-
bruiker, (semi)overheid en reclamebureaus. LNO 
drukt, print, ontwerpt, beheerst en beheert de grafi-
media processen voor elke gewenste oplage. Actief 
in de Randstad en Zuidwest Nederland met achttien 
medewerkers en vestigingsplaats Zierikzee.

Directeur Wicher Deddens vertelt:

LNO ondersteunt graag haar relaties in hun streven naar behoud 
en verbetering van het milieu. Zo bieden wij onze klanten aan 

om samen het drukwerkpakket te analyseren en concreet advies te 
geven over het inkopen van duurzaam drukwerk.
De economische crisis heeft uiteraard impact op de creatieve in-
dustrie met overcapaciteit en prijsdruk als gevolg. Bij LNO zien we 
ook in crisis nieuwe kansen en uitdagingen!
Duurzaam ondernemen is voor LNO een continu proces dat wij 
willen verankeren in al onze bedrijfsprocessen. Wij nemen ver-
antwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op 
het milieu, de menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf en 
werken aan continuïteit en een eerlijke winstverdeling in de keten. 
In ISO 26000 zien wij een sterke kapstok om ons MVO-beleid tast-
baar te maken.

LNO Drukkerij

Als  leverancier en  klant samenwerken  aan duurzame verbe- teringen, krijgt je relatie extra diepgangRob van Wanrooy,  Sales & Marketing Manager, Manroland Benelux

Wat het oplevert

*   Wij zijn FSC en ISO 14001 gecertificeerd en gebruiken 100% 
groene stroom. Er is strikte scheiding van afvalstromen. Wij 
drukken alcohol gereduceerd en gebruiken milieu-ontlastende 
verbruiksmaterialen, zoals chemieloze offsetplaten.

*   Onlangs heeft LNO geïnvesteerd in een nieuwe plaatbelichter 
en workflow. De voordelen zijn groot: direct na belichten is de 
plaat persklaar, er is geen ontwikkelmachine meer nodig, geen 
opslag en afvoer van chemie of vervuild spoelwater. We lozen 
niets meer in het riool!

*   Gezondheid en goede arbeidsomstandigheden krijgen voort-
durend aandacht bij LNO. Bijvoorbeeld door ARBO/RI&E certi-
ficering en deelname aan het Verzuimsteunpunt Grafimedia. 
Want gezondheid betekent continuïteit en daar wordt iedereen 
beter van.

*   Financiële besparingen zijn soms moeilijk te kwantificeren, 
maar kwalitatieve verbeteringen zijn ook wat waard. Je kunt 
het ook omdraaien: als het je niets of heel weinig extra kost, 
waarom zou je dan niet voor de betere oplossing gaan?!

ISO 26000 kan bijdragen aan 
een 

positieve imagoverbetering van 
de 

grafische branche 
Wicher Deddens, Directeur

W
icher Deddens
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*   Zoek naar concrete verbeteringen van duurzame prestaties. 
Eenmaal op weg worden medewerkers, leveranciers en klan-
ten vanzelf meer enthousiast. De weg naar het doel is net zo 
belangrijk als het eindresultaat.

*   Voorkom greenwashing door alleen met FSC-papier te pronken. 
Kijk ook naar het proces van verwerken of dit wel verantwoord 
gebeurt.

*   Kies voor thema’s in je MVO-beleid en focus daarop. Liever 
bescheiden en concrete acties dan een onpraktisch en wollig 
verhaal.

Tips voor de branche:

*   De infrastructuur van het beheer is belangrijker dan het pro-
duct. Specifieke kennis van procesinnovatie is nodig om op-
timaal voordeel te kunnen halen uit de samenwerking van 
oplossingen. Denk hierbij aan grafische automatisering, 
koppelen van databanken voor publicaties, online tools voor 
opmaak en bestellen, gebruik maken van standaards (PDF, 
JDF). Het geheel is letterlijk meer dan de som van de delen!

*   In tegenstelling tot traditionele platen vereisen procesvrije 
offsetplaten geen behandeling met chemicaliën. Ook schoon 
spoelen is onnodig. Direct na belichten is de plaat pers-
klaar. De voordelen liggen voor de hand: er hoeft niet langer 
te worden geïnvesteerd in ontwikkelmachines, het bedrijf 
kan met minder ruimte toe, er zijn geen kosten voor aan-
schaf, opslag en afvoer van chemie en er is geen vervuild  
spoelwater.

*   Werk niet alleen, maar bundel krachten. LNO is participant 
van Pica Media Partners, een netwerk van zelfstandige grafi-
media bedrijven. In dit netwerk bundelen ruim dertig grafi-
media bedrijven hun krachten door gezamenlijke inkoop, 
research en development, verkoop en marketing. Zo delen 
de partners met elkaar steeds meer duurzame kennis, spe-
cialiteiten en capaciteiten.

www.lno.nl
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FNV

Sociale duurzaamheid, maar niet alleen

De Nederlandse beroepsbevolking vindt de meeste werkgelegen-
heid in het midden- en kleinbedrijf. Het is dus zeer de moeite waard 
om de werkgelegenheid in deze bedrijven te verduurzamen. Dat 
betekent dat de werkrelatie in het MKB-bedrijf moet deugen en de 
omstandigheden waaronder gewerkt wordt ook. Voor mens, milieu 
en economie. 

Maar het betekent meer. Steeds meer werkende mensen, of zij nu 
in loondienst zijn of ZZP-er, willen werken met materiaal en met 
producten die deugen. Het MKB-bedrijf dat daar rekening mee 
houdt, is verstandig bezig. 
In eigen land, door bijvoorbeeld extra aandacht te besteden aan 
kwetsbare groepen, zoals langdurig werklozen en arbeidsgehandi-
capten. Maar ook over de grenzen heen, door kritisch te zijn op 
hoe halffabrikaten en onderdelen geproduceerd zijn. Werknemers 
van producenten en toeleveranciers uit andere landen hebben ook 
recht op een loon waarvan ze kunnen leven en op werk waarvan 
ze niet ziek worden van giftige stoffen. En op een werkweek die de 
veertig uur niet voortdurend overschrijdt. 

Beleidsadviseur Lucia van Westerlaak vertelt:

Het gaat om verantwoord ondernemen. Niet alleen nu, omdat 
MVO ‘in’ is, maar ook straks. Als jouw kinderen, de toekomstige  

consumenten, vragen of we de aarde hebben gespaard met onze 
economische activiteiten. Als ze vragen of we eerlijk zijn omgegaan 
met de arbeidskrachten die het werk verzetten. Dat geeft je nu en 
straks de juiste argumenten om iets te kopen, of niet.

Een (h)eerlijke toekomst

Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. Gebruik je verstand en 
ga na wat er beter kan, in jouw bedrijf en bij je leveranciers. Samen 
kunnen we slagen in deze belangrijke opdracht: de wereld duur-
zamer en socialer maken, voor een verantwoorde prijs. 

Kijk voor meer informatie op: 
 www.fnv.nl/themas/economie/artikelen/Duurzaamheid
 www.fnv.nl

MKB is van oudsher sterk 

in sociale duurzaamheid 

en kan het verschil maken

Agnes Jongerius,  
voormalig Voorzitter Vakcentrale FNV

Werknemers kunnen een 

belangrijke rol vervullen om 

duurzaam ondernemen op 

de agenda te krijgen

Lucia van Westerlaak, 
Beleidsadviseur FNV
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Oud Arlesteyn is een advies- en trainingsbureau op 
het gebied van kwaliteits- en veiligheidsmanagement 
en MVO. Oud Arlesteyn staat voor een nuchtere 
Hollandse aanpak, waarbij zowel het doel als de weg 
ernaartoe aandacht krijgen. Binnen projecten is de 
overdracht van kennis essentieel. Training en com-
municatie zijn dan ook belangrijke onderdelen van de 
projecten. Daarnaast biedt Oud Arlesteyn diensten 
aan op het gebied van interim- en projectmanage-
ment, veilig werken, auditvaardigheden en (crisis)
communicatie. Vestigingsplaats is Montfoort met 
circa tien medewerkers.

Directeur Rob van der Poel vertelt: 

Het stempel ‘is een goed bedrijf’ kon je voorheen krijgen voor 
goede producten of snelle service. Steeds vaker spelen criteria 

mee als groen, duurzaam en maatschappelijk betrokken. Dit zijn niet 
altijd duidelijk meetbare criteria en daar ligt voor het MKB de uit-
daging om dit specifiek, meetbaar en aantoonbaar te communiceren 
naar belanghebbenden. 
MVO is geen baby meer, wellicht zelfs geen kleuter meer, maar 
staat nog wel in de kinderschoenen voor met name het MKB. Om 
de MVO-activiteiten aantoonbaar te maken zijn er helaas nogal wat 
dure certificeringschema’s opgezet. Oud Arlesteyn heeft voor het 
MKB een betaalbare vorm van erkenning van MVO ontwikkeld, die 
gebruik maakt van onder andere de ISO 26000 richtlijn en ook certi-
ficeerbaar is. We hebben de herkenbaarheid vergroot, door het aan 
te vullen met branchespecifieke kenmerken.

Oud Arlesteyn

Als ondernemer wil ik zo praktisch mogelijk invulling geven aan duurzaamheidJan Jaap Verweij , Directeur, Streetfurniture Montage

Wat het oplevert

*   Voor een klant die straatmeubilair en apparatuur op bus- en 
treinstations plaatst, bestaat er een eis van een opdrachtgever 
ten aanzien van duurzaamheid en CO2-prestatie. Voor het ge-
hele bedrijf is de MVO-bijdrage nu in een managementsysteem 
gezet en daardoor nog duidelijker. Ook de opdrachtgever van de 
klant is zeer tevreden.

*   Een installatiebedrijf neemt zijn maatschappelijke betrokkenheid 
zeer serieus en is bij de lokale jeugd goed bekend als prettig 
leerbedrijf. Daarnaast is het een succesvolle onderneming die 
altijd klaar staat voor het verenigingsleven. Het resultaat? Wer-
ving van goede technische werknemers is een stuk gemakke-
lijker. 

*   Onze cursus MVO voor MKB. Geen academisch verhaal. We be-
handelen de valkuilen en (on)mogelijkheden vanuit de praktijk. 
Voor ondernemers die wat met duurzaamheid willen, maar nog 
niet goed weten hoe het aan te pakken. We bespreken boven- 
dien zin en onzin van standaarden en externe toetsing.

Het gaat niet alleen om de 
‘afdruk’ die je achterlaat, maar 

ook om de ‘indruk’ 
Rob van der Poel, Directeur, Oud Arlesteyn 

Rob van der Poel
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*   Stel jezelf eens de volgende vragen:
 1. Wat wil ik met mijn bedrijf? 
 2. Wat kan ik met mijn bedrijf?
 3. Wat moet ik met mijn bedrijf? 
 4. Klopt mijn claim dan?

  Wil. Een duidelijke koers met doelen is essentieel om duurzaamheid 
een aantal jaren te verankeren. (Voor bedrijven met een manage-
mentsysteem lukt dit meestal wel.)
  Kan. Veelal wordt gedacht ‘Ik ben nog niet zover’. Wees gerust, er 
zijn veel bedrijven nog niet zover. Ga toch vast aan de slag en stel 
eventueel de ambities bij. Niets doen is geen optie meer.
Moet. Overheden zijn meesters in het opleggen van regels. De term  
100% duurzaam wordt echter nogal eens verschillend uitgelegd.  
Zorg dat je goed weet wat de markt eist. Het invullen van een online 
CO2 prestatie betekent wel wat werk, maar levert het ook wat op.
  Klopt het. Als je dan wat roept over je bedrijf, moet dit wel kloppen, 
zoals: we recyclen alles, onze producten zijn biologisch geteeld, we 
zijn sociaal en geven mensen met een achterstand tot de arbeids-
markt een kans. Klopt dit echt, kun je dit aantonen?

Tips voor de branche:

*   Bedrijven kunnen zichzelf duurzamer voordoen dan ze zijn 
(‘greenwashing’). Dit is iets waar adviseurs alert op moeten 
zijn. Het is mede aan ons als adviseurs om het hoofd koel te 
houden. Durf ondernemers te overtuigen dat open zijn over 
minder sterke duurzaamheidsresultaten juist verantwoord is. 
Help de ondernemers vervolgens met verbeteracties.

*   Ondernemers zoeken naar vormen van ‘erkenning’. Erkende 
en herkende standaarden zoals VCA, ISO 9001, ISO 14001 
en de CO2-prestatieladder kunnen een grote rol spelen, maar 
niet per definitie. Bepaal telkens weer of dit niet te veel romp-
slomp oplevert voor de ondernemer. Focus eerst op het be-
reiken van de gewenste prestaties en daarna op procedures 
en managementsystemen.

*   Certificeren kan helpen maar pas op:
 •  De kwaliteit die je levert, wordt bepaald door je afnemers, 

de markt.
 • Procedures vervangen nooit gezond verstand!
*   Focus op de onderlinge samenhang van processen en kijk 

goed naar de keten. Je zit als ondernemer immers tussen de 
leverancier en de klant in. 

www.oudarlesteyn.nl

Overwijk Koffiesystemen in Gorredijk levert com-
plete koffiesystemen: van koffieautomaten, koffie 
en thee, tot suiker, koekjes, bekertjes en meer. Het 
bedrijf bestaat ongeveer twintig jaar en heeft veertig  
medewerkers. De hoofdvestiging bevindt zich in 
Gorredijk en in Woudenberg is er een nevenvestiging.

Directeur Luitzen Overwijk aan het woord:

Ik ergerde mij al lang aan materialen en koffieautomaten die gewoon 
weggegooid werden. Ik kom uit een gezin van tien kinderen waar 

we niet gewend waren om dingen weg te gooien. Wij willen eerlijke 
producten leveren waarbij niet getornd wordt aan kwaliteit, smaak en 
milieubelasting. Zo natuurlijk mogelijk, zonder additieven. Maar daar 
blijft het niet bij: we willen alles wat we doen zo duurzaam mogelijk 
aanpakken. Zo zijn wij, samen met onze leveranciers, actief om onze 
koffieautomaten zoveel mogelijk ‘Cradle-to-Cradle’ te laten zijn. Alle 
gebruikte materialen worden na hun leven in het ene product nuttig 
ingezet voor het ontwerp van een ander product. Ook hebben wij een 
volledig ‘Cradle-to-Cradle’ koffiebeker. Dit zijn echt unieke onderschei-
dende punten van onze producten en dienstverlening.

Successen eigen bedrijfsvoering
We kijken ook goed naar onze eigen bedrijfsvoering. Zo hebben 
we een slim routesysteem ontwikkeld waarmee we veel kilometers 
besparen. Verder hebben we kort geleden zonnepanelen op ons 
dak aangebracht, waarmee we nu 60% van ons stroomverbruik 
zelf opwekken. We willen toe naar 100%.

Kleinere verpakkingen en zuiniger rijden
Naar aanleiding van ons duurzaamheidsprofiel hebben we nog 
meer zaken opgepakt. We gaan meer hergebruiken en willen zoveel 
mogelijk papierloos werken. Voor het reinigen van de machines ge-
bruiken we alleen nog milieuvriendelijke middelen. Door het gebruik 
van kleinere verpakkingen, besparen we nu zo’n vijftien tot twintig 

Overwijk  
Koffiesystemen

procent aan verpakkingsmateriaal. Ook gaan we versneld over op 
zuiniger auto’s, want we zijn geschrokken van ons brandstofverbruik. 
De monteurs hebben inmiddels de nieuwste EUR6 auto’s. Dat zijn 
wagens met een heel geringe uitstoot, én een beetje groter. Nu kun-
nen ze in dezelfde rit meerdere adressen aandoen. De chauffeurs 
rijden tegenwoordig zuiniger. Tot slot proberen we de automaten zo 
onderhoudsarm mogelijk te maken. Ook dat bespaart kilometers. 

Breed gedragen
ISO 26000 was bij mij bekend, maar voor de start van het Koploper-
project had ik er nog niets mee gedaan. Door het inzichtelijke duur-
zaamheidsprofiel dat uit daar uitrolde, konden we beter intern over ons 
MVO-beleid communiceren. Het heeft echt tot bewustwording geleid.

Inzicht in processen
ISO 26000 helpt om meer inzicht te krijgen in je processen. In feite 
is het een levenswijze. Het geeft inzicht: Hoe kan ik processen ver-
eenvoudigen? Hoe krijg ik grip op de zaken? Eerst is duurzaamheid 
een complex verhaal. Via de ISO 26000 kapstok kun je processen 
efficiënter organiseren en naar een hoger niveau brengen. Je kunt 
je organisatie beter communiceren naar buiten toe en bijvoorbeeld 
teksten van aanbestedingen duidelijker formuleren. Dit is vooral 
richting de grootzakelijke markt en de overheid noodzakelijk. We 
hebben een MVO-visie opgesteld in het kader van het Koploper-
project. Deze voegen we ook bij aanbestedingen. Het is overigens 
wel frustrerend dat er bij de overheid nauwelijks naar gekeken 
wordt. In theorie stelt men hoge eisen aan duurzaamheid, maar als 
puntje bij paaltje komt, telt de laagste prijs. 

MVO communiceren
Nu we meer grip hebben op waar we staan, gaan we extern meer 
communiceren. We vertelden wel over ons duurzame Café Salen-
to-concept en over Fair Trade, maar verder nog niet. Binnenkort 
presenteren we onze nieuwe website, waarop we veel meer inzicht 
geven in ons MVO-beleid. Ook ISO 26000 krijgt hierop een plaats.”
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Voor ons zijn kosten van groot belang. Wij kunnen hogere brandstofprijzen niet zomaar doorrekenen in de prijs van de koffie. Dus we moeten de dingen heel slim doen en kosten besparen.

*   Steek er genoeg tijd in. Of stel een medewerker aan die het 
doet. Je kunt het alleen niet allemaal over zien.

*   Laat je niet van de wijs brengen. Stel een doel en ga aan de slag.
*   Stel je open voor de verandering. MVO betekent verandering. 

Als je daar niet van houdt, moet je er niet aan beginnen. Je 
maakt veel bewustere keuzes. Wat doe je wel en wat doe je niet.

Tips voor de branche:

*   Spreek naar je klanten toe gewoon je voorkeur uit voor Fair 
Trade.

www.overwijk.nl

Luitzen Overwijk
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Plastic Company is een recyclingbedrijf voor kunst-
stof en verwerkt achttien soorten. Het ingenomen 
materiaal wordt zorgvuldig gesorteerd op type kunst-
stof en in moderne molens tot maalgoed verwerkt. 
Het bedrijf verkoopt het maalgoed vervolgens aan de 
kunststofverwerkende industrie, waar het opnieuw 
wordt ingezet als grondstof om nieuwe halffabri-
katen te vervaardigen. In vestigingsplaats Oudenbosch 
werken vijf medewerkers.

Ted Strietman, bedrijfsleider geeft aan:

Duurzaam ondernemen is voor Plastic Company een logisch 
gevolg van onze kernactiviteit: recycling. Kunststof restmateria-

len worden dankzij ons opnieuw ingezet als grondstof. MVO gaat 
bij Plastic Company echter nog een stapje verder: wij houden ook 
rekening met de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op medewer-
kers en omwonenden. Maatschappelijke betrokkenheid tonen naar 
Oudenbosch vinden wij ook belangrijk. En wij willen zelf het goede 
voorbeeld geven. Zo is er de laatste jaren aandacht besteed aan  
eigen afvalscheiding, groene stroom en gas, energiebesparing, leve-
ranciers met duurzame ambities, veiligheid van onze medewerkers 
en zuiniger transport. Het is bijvoorbeeld nodig om regelmatig met de 
eigen medewerkers te communiceren over energiebesparing. Oude 
gewoontes slijten langzaam. Het valt niet mee de eigenaar van het 
huurpand te overtuigen van de noodzaak van energiebesparing. Daar 
zijn we nog steeds mee bezig. Het is belangrijk dat je in je eigen visie 
op duurzaam ondernemen blijft geloven.

Plastic Company

ISO 26000 

zorgt voor ee
n 

totaalaanpak 
en 

geeft houvast en 

duidelijkheid
Mireille de Steur, 

MVO coördinator Plastic Company

Wat het oplevert

*   Hoe meer wij aan duurzaam ondernemen doen, hoe beter gevoel 
het mij geeft. En tegelijkertijd is het goed voor de toekomst van 
mijn kinderen. 

*   Een brede benadering van duurzaam ondernemen volgens ISO 
26000 is even schrikken, maar helpt om de samenhang van alle 
thema’s te doorgronden.

*   Samenwerking met de lokale sociale werkplaats is opgezet om 
arbeidsintensieve scheiding van kunststoffen te doen; tevens is 
een integratieproject met een bijstandsgerechtigde opgepakt.

*   Wij kopen zoveel mogelijk lokaal in.
*   Wij scheiden papier, glas, cartridges, accu’s en batterijen en we 

hebben meer inzicht gekregen in afval uit onze eigen productie: 
circa 60.000 kilo.

Als ondernemer wil ik gewoon 
goed doen, maar ik wil er niet 

mee te koop lopen
Ted Strietman, Plastic Company
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*   Laat je niet afleiden door negatieve meningen van anderen. Toen 
onze vaste vervoerder toe was aan een nieuwe vrachtwagen, 
dacht hij niet aan het milieuaspect. Door te blijven praten over een 
schoner milieu en over hoe belangrijk dat is voor Plastic Com-
pany, rijdt hij nu een EUR8 CCE klasse en is hij supertrots.

*   Benut toevalligheden: toen het briefpapier op was, keken wij naar 
duurzame aspecten van papier. Er bleek met weinig inspanning 
meer mogelijk dan we dachten, zoals FSC papier en chemica-
liënvrije inkt. Toen we overstapten naar een andere huisbankier, 
kozen we de meest duurzame: de Triodosbank.

*   Hou vol en wees tevreden met elke stap die je kan zetten. Onze 
medewerkers willen wel meer doen aan energiebesparing, maar 
het moet ze niet te veel moeite kosten. Hou vol en geef zelf het 
goede voorbeeld.

*   Je hoeft geen (dure) consultants in te huren om te kunnen starten 
met MVO. Zoek voor de hand liggende oplossingen.

Tips voor de branche:

*   Bespreek met je toeleveranciers hoe zij de voorscheiding slim-
mer kunnen doen. Dit biedt wederzijdse efficiëntievoordelen en 
dus winst.

*   Praat met je verpakkingsleverancier over vermindering of  
recyclebaarheid van je verpakkingsmateriaal.

*   Stem de logistiek goed af met je opdrachtgevers en verwerkers, 
je spaart het milieu en bent ook nog goedkoper uit.

www.plasticcompany.nl

PrintRun is een bureau voor grafisch en multi-
mediaal projectmanagement. Het bedrijf verzorgt de 
productie en verzending van (on)gepersonaliseerde 
mailings. Daarnaast coördineert het uiteenlopende 
producties op grafisch en multimediaal gebied. 
Het bureau is gevestigd in Nieuwegein en heeft vijf  
mede-werkers.

Directeur Dorathé van Doorn vertelt enthousiast: 

Wij kunnen iets bijzonders: de communicatie van organisaties 
van idee tot en met uitwerking zó inrichten en uitvoeren, dat 

het toekomstige generaties zo min mogelijk belast. Door te kiezen 
voor grondstoffen en productiemethoden die het milieu sparen bij-
voorbeeld. Je krijgt 100% kwaliteit en de prijs valt mee. Dat weet ik 
zeker, want wij werken al heel lang op deze verantwoorde manier; 
nationaal en internationaal. 
Duurzaam ondernemen in onze grafische sector staat best wel 
onder druk. Veel drukkerijen en ontwerpbureaus hebben het moei-
lijk door teruglopende opdrachten.Toch zetten wij door, want op 
een andere manier ondernemen is een doodlopende weg.

PrintRun

Wat het oplevert

*   Met de Milieubarometer tonen wij klanten de milieuscore en de 
milieukosten van de producties. Inzicht geven aan klanten is 
belangrijk om verschillende duurzame opties te kunnen kiezen. 
Klanten vragen ons nu ook om milieurapportages.

*    Met ons MVO-beleid in het achterhoofd kijken wij ook naar 
milieuaspecten, zoals het gebruik van FSC-papier, eco-inkten, 
slimme logistiek, digitalisering, CO2-positieve verzending en 
minimale of milieuvriendelijk verpakkingen. Op dit gebied is erg 
veel mogelijk. 

*   ‘Groene’ merchandising: bij marketing- en presentatiemateriaal 
rekening houden met mens en milieu. Bamboe, ecologisch ka-
toen en milieuvriendelijke verfstoffen. Geen kinderarbeid bij de 
totstandkoming. Deze ‘groene’ merchandising-markt is volop in 
ontwikkeling, maar vraagt wel het nodige onderzoek.

*   Grote besparingen zijn tot stand gebracht bij een toonaan- 
gevend bedrijf op de gebieden assurantie, belastingen en 
transactieservices. Door analyse van de stromen van interne 
en externe printmedia realiseerden we een besparing van ruim 
€ 100.000 op jaarbasis. Opdrachtgever koopt nu efficiënter 
in, bezit kleinere voorraden en de verpakkingen zijn terugge-
bracht. Bovendien is al het drukwerk nu duurzaam.

*    Samen met welzijnsorganisatie MOvactor hebben wij op 1 juli  
2012 Fair Return Media opgericht. Dit is een nieuw media-
bedrijf waarin circa tien mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt naar vermogen werken. Fair Return Media pro-
duceert mailingen, maakt websites, ontwerpt, levert officesup-
port (zoals digitaliseren op locatie) en heeft een publieksser-
vice, waar je onder andere canvas schilderijen, geboorte- en 
trouwkaarten kunt bestellen. Alles wordt zo duurzaam mogelijk 
geproduceerd.
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MVO is gelukkig erg hot. Daar zijn wij blij mee, want op een andere manier ondernemen is een doodlopende weg Dorathé van Doorn, Directeur, PrintRun

*   Geef inzicht aan je klanten over de gevolgen voor het milieu. 
Zorg dat zij meerdere duurzame opties krijgen om te kunnen 
kiezen.

*   Laat eens kijken naar je communicatiestromen. Door deze zo 
duurzaam en efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn kosten-
besparingen mogelijk. En winst voor milieu en maatschappij.

*    Zet je expertise in bij lokale initiatieven voor maatschappelijke 
betrokkenheid, zoals in ons geval bij de Stichting Samen voor 
Nieuwegein. 

*    Kijk naar je hele keten, met wie werk je samen, hoe scoren 
je partners en klanten op het gebied van MVO. Onderneem 
met gelijkgestemden. Dat is leuk en je maakt gezamenlijk het 
verschil.

Tips voor de branche:

*   Gebruik de Milieubarometer om klanten de milieuscore en de 
milieukosten van producties te laten zien. 

*   De Stichting Certificatie GrafiMedia branche (SCGM) heeft 
een zorgsysteem ontwikkeld, geïnspireerd door de ISO 
26000 richtlijn, waarin een vertaling is gemaakt naar grafime-
dia bedrijven. Daarbij is een norm ontwikkeld die toetsbaar 
is door SCGM-auditoren. De zogenaamde MVO GrafiMedia 
norm.

*   Word als grafisch bedrijf lid van één van de tien landelijke  
duurzaamheidskringen. De Koninklijke Vereniging van Gra-
fische Ondernemingen (KVGO) voert de regie en wordt 
ondersteund door de maker van de Milieubarometer (Stich-
ting Stimular) en lokale overheden.

*   Kijk ook eens naar de mogelijkheden van gerecycled papier 
(in plaats van FSC of PEFC).

www.printrun.nl

Dorathé van Doorn
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Satelliet Meubelen levert hospitality-meubilair voor 
binnen en buiten, waarbij beleving centraal staat. 
Ruim 3.000 stoelen, tafels, barkrukken, banken, 
parasols en overig meubilair. Circa 1.800 daarvan zijn 
uniek te noemen. Er is specifiek meubilair voor de 
sectoren café & restaurant, hotel, terras, zorg, 
onderwijs, ontspanning, kantoor, retail en conferen-
ties & banketten. Door samenwerking met Europese 
partners is er de beschikking over een meubelcol-
lectie van internationale allure. De hoofdvestiging is 
in Breda en het bedrijf heeft circa 80 medewerkers.

Algemeen Directeur Christan Brouwers vertelt enthousiast: 

Gastvrijheid beleven, voelen en ervan genieten is een kern-
waarde voor Satelliet Meubelen. Onze hoogwaardige meu-

belcollectie is vooral een middel om gastvrijheid te creëren. In een 
plezierige entourage voelen mensen zich prettiger, presteren en 
leren zij beter en worden sneller gezond. En, belangrijk voor onze 
opdrachtgevers, kopen en verteren zij meer. Vanuit deze filoso-
fie stellen wij onze collectie samen. Wij zijn bezig om duurzaam 
ondernemen in onze strategie te integreren. De richtlijn ISO 26000 
biedt ons hierbij een heldere en complete aanpak. Eindelijk krijgen 
wij het gevoel de juiste duurzame keuzes te maken. Wij erkennen 
onze maatschappelijke positie en stellen waar mogelijk eisen op dit 
gebied aan onze toeleveranciers en onszelf. Zo krijgen duurzaam 
geproduceerde meubelen prioriteit bij het bepalen van de collectie.

Satelliet Meubelen

Het is mooi om te zien hoe de gesprekken over duurzaamheid steeds makkelijker verlopenJolanda Schoone,  MVO coördinator, Satelliet Meubelen

Wat het oplevert

*   Stimuleren van de toepassing van Resysta, ook wel ‘het toe-
komstige hout’ genoemd. Voor Resysta vindt namelijk géén 
houtkap plaats. Resysta is gemaakt van vliezen van rijstkor-
rels, steenzout en minerale oliën, maar lijkt op hout en heeft 
ook de kenmerken van hout. Het heeft veel minder onderhoud 
nodig en is goed recyclebaar.

*   Werken aan een innameregeling voor meubelen die hun dien-
sten hebben bewezen. Zo worden meubelen verantwoord af-
gebroken en waar mogelijk gerecycled. 

*   In het bedrijfsrestaurant in Breda is ‘The Colour Kitchen at 
Work’ actief. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krij-
gen dankzij deze opleiding en intensieve begeleiding een vol-
waardige plek in de maatschappij. 

*   Met de wedstrijd Satelliet Design Challenge dagen we jonge 
designtalenten uit om een innovatief hospitalityconcept te 
creëren. Daarnaast krijgen studenten de kans een volwaardige 
plek in te gaan nemen. 

*   Een bijzondere ‘waaier’ over normen en waarden, die wij ge-
bruiken in gesprekken met al onze belanghebbenden, zoals 
medewerkers, klanten, partners en leveranciers.

Praten met onze leveranciers over duurzame producten vraagt om lef
Robin Willemse, Directeur Inkoop, Satelliet Meubelen

Eric Roest
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*   Neem de tijd om met elkaar op één lijn te komen over duur-
zaam ondernemen. Er zijn zoveel verschillende meningen. Met 
de ISO 26000-bril gaat dit een stuk makkelijker. 

*   Er zijn altijd leveranciers die mee willen werken aan verduur- 
zaming, maar het komt regelmatig voor dat je het niet van 
elkaar weet. Wees daarom open naar elkaar en durf over duur-
zaamheid te communiceren. Begin niet met eisen te stellen, 
maar ga de dialoog aan. 

*   Met elkaar praten over normen en waarden opent hele nieuwe  
gesprekken. Medewerkers vinden dit niet alleen belangrijk 
maar ook leuk. Betrek je medewerkers om je eigen ‘maatschap-
pelijke gezicht’ van je bedrijf te vormen.

Tips voor de branche:

*   Het gebruik van duurzame materialen en milieuvriendelijke  
producten, zoals FSC-hout en lakken op waterbasis, is 
lonend en is niet automatisch kostenverhogend.

*   Een goede service, zoals het uitpakken van het geleverde 
meubilair en retourname van de verpakking, zorgt voor winst 
voor zowel de eindklant als je eigen bedrijf. 

*   Bied niet alleen duurzame producten aan, maar ook duur-
zame diensten aan je klanten. Zoals de inname van gebruikt 
meubilair. En bijvoorbeeld onze Terras APK: een vakkundige 
onderhoudsbeurt waardoor de levensduur van bestaand 
meubilair aanzienlijk wordt verlengd. Een duurzame oplos-
sing voor het terras.

www.satelliet.net
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MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor 
bedrijven met MVO-ambitie. Ons streven is om van maatschappelijk  
verantwoord ondernemen een vanzelfsprekende zaak te maken 
voor alle ondernemers in Nederland. Sinds de oprichting in 2004, 
is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle onderne-
mers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarover van 
gedachten willen wisselen met gelijkgestemden, brancheverenigin-
gen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Directeur Willem Lageweg vertelt enthousiast:

De vraag naar duurzaamheid stijgt. Bedrijven en overheden 
stellen in toenemende mate MVO-eisen aan hun toeleveran-

ciers. Ook consumenten kopen steeds bewuster in. Deze groeien-
de marktvraag is voor veel ondernemers reden om met MVO aan 
de slag te gaan. Maar ook kostenbesparingen en grondstoffen-
schaarste zijn belangrijke argumenten om de bedrijfsvoering ver-
der te verduurzamen.
Bedrijven die serieus bezig zijn met duurzaam ondernemen, pas-
sen zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan. Zij zijn 
minder afhankelijk van economische schommelingen. Ook zijn ze 
aantoonbaar efficiënter en innovatiever.

MVO Nederland

MVO Nederland helpt je op weg

MVO Nederland geeft handen en voeten aan maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen door het voor elke ondernemer te vertalen 
naar marktkansen, tips, praktijkvoorbeelden en contacten. 
Zo ook met de richtlijn ISO 26000. Speciaal voor MKB-onderne-
mers heeft MVO Nederland - samen met NEN en Agentschap NL -  
een overzichtelijke wegwijzer ontwikkeld. Deze wegwijzer helpt je 
op weg met de richtlijn. 
Kijk hiervoor op: www.mvo-wegwijzer-iso26000.nl
Partners van MVO Nederland kunnen daarnaast gebruik maken 
van MVO MAPS. Dit is een online zelfanalyse waarmee bedrijven 
snel een goed overzicht krijgen van hun eigen MVO-positie (zie 
hoofdstuk 10).

Sluit je aan bij het MVO-netwerk

In ons MVO-netwerk vind je inspiratie bij collega-ondernemers. Het 
is dé plek waar je kunt netwerken en ‘duurzame’ deals kunt sluiten. 
Waar je MVO-ambities waar worden gemaakt, hoe groot of klein 
die ook zijn. 

Het partnernetwerk van MVO Nederland telt ruim tweeduizend 
bedrijven en organisaties. Elke maand komen daar ongeveer vijftig  
partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en  
variëren van éénpersoonsbedrijven tot multinationals. 

Wil je ook partner worden van MVO Nederland? Kijk dan op: 
 www.mvonederland.nl /partners

Dit handige 

stappenplan maakt duurzaam 

ondernemen waardevol voor  

MKB-ers. Met veel praktische tips!

Willem Lageweg, 
directeur MVO Nederland

Steeds meer 

ondernemers gebruiken  

ISO 2600O om MVO 

systematisch te integreren in de 

bedrijfsvoering. Dat vind ik 

fantastisch om te zien! 

Pieter van der Ploeg,  
manager brancheprogramma MVO Nederland
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SOLIS is gespecialiseerd in (turn-key) levering van 
complete mobiele en stationaire systemen voor het 
scheiden van vaste en vloeibare stoffen. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om slibbehandeling, afvalwater-
behandeling en zeef- en scheidingstechnieken. Het 
bedrijf werkt samen met innovatieve en bekende fabri- 
kanten in Europa. Klanten zijn ondermeer de water-
schappen en de industrie (voedingsmiddelen, papier, 
chemisch). SOLIS is gevestigd in Lelystad en er 
werken twintig medewerkers.

Directeur Fred Kouvelt geeft aan:

SOLIS is zich ervan bewust dat het klimaat verandert door de 
manier van ons leven. Iedereen draagt verantwoorderlijkheid 

voor het huidige en toekomstige welzijn van de planeet aarde. Wij 
nemen onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu door met 
onze zakelijke activiteiten een bijdrage te leveren aan de kwaliteit 
van het water. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst 
neemt SOLIS stappen in duurzaam ondernemen. Door een student 
is een onderzoek uitgevoerd naar onze MVO-positie. Uit dit onder-
zoek is een MVO-zelfverklaring opgesteld volgens ISO 26000. Dit 
heeft ons inzicht gegeven in wat we goed doen en wat nog beter 
zou kunnen. Er onstaat hierdoor een gevoel van rust en vertrouwen. 
Wij weten nu waar onze MVO-prioriteiten liggen en gaan nog meer 
met onze opdrachtgevers en toeleveranciers werken aan verbete- 
ring van duurzame prestaties. 

SOLIS

MVO wordt 

de normaalste zaak 

van de wereld, 
uiteindelijk

Peter Plasmans, Projectmedewerker  

Hoogheemraadschap Rijnland

Wat het oplevert

*   Een slibverwerkingssysteem op een zuiveringsinstallatie in 
Leiden, onderdeel van Hoogheemraadschap van Rijnland, is 
vervangen door twee nieuwe bandindikkers. Het resultaat is een 
mix van milieu- en economische voordelen: meer capaciteit, la-
ger verbruik van chemicaliën (-20%), minder spoelwaterverbruik 
(-30%), verbeterde kwaliteit van het filtraat, minder uitstoot van 
deeltjes via de lucht en minder energieverbruik (tot -30%). Dit  
alles helpt om het tarief voor de burger zo laag mogelijk te 
houden.

*   Een steeds betere ketenbenadering met betrekking tot duur-
zaamheid door te kijken met klanten en toeleveranciers naar 
het hele traject: van proefnemingen, onderzoeken, advies, engi-
neering, (turn-key) leveringen, onderhoud, service en repara-
ties tot levering van onderdelen, check-ups en de opleiding van 
operators. 

*   Het zelfonderzoek op basis van ISO 26000 heeft geleid tot 
duidelijke MVO-prioriteiten voor de komende jaren. Ook kan 
de communicatie over MVO met belanghebbende partijen veel 
duidelijker worden gevoerd. Daarnaast is een NEN zelfver-
klaring ISO 26000 opgesteld met optie-1 (een goed leesbaar 
rapport) om aan te geven waar SOLIS staat inzake duurzaam 
ondernemen.

Over vijf tot tien jaar kan een onderneming niet meer zonder MVO-beleid om speler te zijn en te blijven in de markt 
Fred Kouvelt, Directeur 

Fred Kouvelt

M
einke Schouten, Hoogheemraadschap Rijnland
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*   Zorg eerst voor een goed draagvlak binnen je organisatie! Dit 
kan alleen door vanuit de leiding duidelijk aan te geven waarom, 
hoe en in welke tempo het MVO-beleid zal worden geïmplemen-
teerd. Het is onverstandig om het onder druk en in een te hoog 
tempo te doen.

*   Maak gebruik van jonge afstudeerders die je veel werk uit handen 
nemen bij het doorlichten van je MVO-positie met ISO 26000.

*   Partner worden van MVO Nederland opent nieuwe zienswijzen. 
Met de ondertekening van het manifest van MVO Nederland  
krijg je al een betere kijk op zaken die belangrijk zijn om duur-
zaam te ondernemen.

*    Blijf altijd alert op mogelijkheden voor subsidies. Zo hebben 
wij twee keer gebruik gemaakt van externe deskundigen door 
MVO-subsidievouchers. Volg voor mogelijkheden bijvoorbeeld 
de nieuwsbrief van MVO Nederland.

*   Social Media geeft je de mogelijkheid sneller in contact te komen 
met partijen die het bedrijf kunnen helpen voor invulling van de 
MVO-zelfverklaring.

Tips voor de branche:

*   De overheid als opdrachtgever kent ook zijn probleem om 
MVO in te voeren. Blijf op alle niveau’s in de organisatie in 
gesprek en vertel waarom en hoe je als bedrijf in duurzaam-
heid zit.

*   Begin met eenvoudige zaken bij je klant, energieverbruik, 
chemicaliënverbruik. Meestal is er op een eenvoudige manier 
al direct resltaat te bereiken.

*   Verwerking zuiveringsslib. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het 
slib dat naar de verbrandingsinstallatie gaat een hoog dro-
gestof gehalte heeft. Dit geeft in de hele keten van de ver-
werking aandachtspunten die direct uitvoerbaar zijn en breed 
verspreid door het proces zitten.

*   Bestudeer de criteria van je klant goed op duurzaamheid en 
wijs erop wanneer jij het er niet mee eens bent. Vaak staan 
duurzaamheidscriteria ook nog in de ‘kinderschoenen’ en zijn 
niet altijd door (technische) specialisten geschreven.

www.solis.nl

Vaessen ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en onderhoudt 
duurzaam maatschappelijk vastgoed voor en samen 
met gemeenten, schoolbesturen en universiteiten, 
sportverenigingen en stichtingen, woningbouwcor-
poraties, ontwikkelaars en (institutionele) beleg-
gers. Vaessen realiseert onder andere sporthallen/ 
zalen, zwembaden, overdekte ijsbanen, tennis/
squash-accommodaties, fitness- en wellnesscentra,  
verenigingsaccommodaties, scholen, zorgaccommo-
daties, brandweerkazernes, gemeentewerven en milieu- 
straten. Het aantal medewerkers is circa 65 en de 
vestigingsplaats is Raamsdonksveer.

Algemeen Directeur Tom Haagmans geeft gepassioneerd aan:

Het bewustzijn groeit dat wij met deze aarde over een unieke 
maar kwetsbare leefwereld beschikken. Te lang is er op te roy-

ale voet geleefd zonder na te denken over de consequenties van 
dit gedrag. De tijd van verandering is aangebroken. In de bouw- 
wereld begint dat bij het realiseren van duurzame gebouwen voor 
opdrachtgevers. Vaessen wil niet alleen ‘duurzaam denken’, dat is 
te gemakkelijk. Vaessen wil ‘duurzaam doen’. Sterker nog, Vaessen  
wil hierin voorop lopen in de markt voor maatschappelijk vastgoed. 
De onderneming staat midden in de maatschappij, ook door de 
aard van onze projecten en opdrachtgevers. Wij willen een voor-
beeldfunctie bekleden bij het invoeren van duurzaamheid. On-
danks dat de marktomstandigheden in de bouw- en vastgoed-
wereld sinds 2008 eerder neigen naar ‘prijs kopen’ dan ‘kwaliteit 
kopen’, wil Vaessen zich onderscheiden met duurzame projecten.

Vaessen

Wat het oplevert

*   Alle accommodaties hebben standaard een groen A-label met 
een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) die tussen de 10 en 40 %  
lager ligt dan de geldende wetgeving. Alle accommodaties 
hebben bovendien een zeer laag energieverbruik en daarmee 
een minimale CO2-uitstoot. 

*   Alle accommodaties zijn gebaseerd op de ‘Cradle-to-Cradle’  
uitgangspunten. Dit betekent materialen toepassen, die aan 
het eind van de levenscyclus worden gerecycled en herge-
bruikt. Vaessen wil en kan met partners inmiddels volledig en-
ergieneutrale accommodaties ontwikkelen. Het resultaat: winst 
voor exploitant, bewoner en milieu en rekenschap afleggen 
naar toekomstige generaties.

*   In het kader van ‘zelf het goede voorbeeld geven’: een eigen 
windmolen voor energiegebruik (de eerste in Raamsdonks-
veer), aanwezigheidsgestuurde LED-verlichting op kantoor, 
alleen A- en B-label bedrijfsauto’s, een hybride-bedrijfsauto, 
FSC- en PEFC hout in werkplaats en op bouwplaatsen, CO2-
nulmeting en actieplan voor jaarlijkse verlaging met 10%, plaat-
sing van PVpanelen, aanvullende isolatie van dak, wanden en 
kozijnen, plaatsing van een oplaadpunt voor elektrische auto’s, 
bevorderen van de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van 
medewerkers.

*   Vaessen is aantoonbaar in staat om projecten uit te voeren 
op basis van ‘Total Cost of Ownership (TCO)’. Hierbij neemt 
Vaessen, met partners, niet alleen de risicodragende verant-
woordelijkheid voor ontwikkeling en bouw, maar ook voor de 
exploitatie, het meerjarenonderhoud en de energieleverantie. 
In dit geval is niet de initiële laagste bouwprijs doorslaggevend, 
maar de laagste integrale kosten gedurende de levenscyclus 
van bijvoorbeeld 20 of 30 jaar. TCO zet ondernemingen aan tot 
innovatie en verdere verduurzaming.

Kritisch Naar jezelf durven 

kijken is een interessa
nte 

uitdaging
Coen van den Hout, Bouwfysicus, Vaessen
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*   Bied, daar waar de opdrachtgever dit niet kan, zelf financiële 
oplossingen om gezamenlijk hogere duurzaamheidsdoelstel-
lingen en -rendementen te bereiken. In ons geval bijvoorbeeld 
door samen te werken met Bank Nederlandse Gemeenten.

*   Werk alleen nog samen met aantoonbaar duurzame partners, 
onderaannemers en leveranciers. Dit zorgt voor mooie syner-
gieën en onverwachte, duurzame oplossingen.

*   Denk van te voren na over de communicatie naar belang- 
hebbenden: welke belanghebbende partijen zijn betrokken bij 
het project of ondervinden er (nadelige) effecten van? Denk 
ook aan de gebruikers en omwonenden. Wanneer en hoe 
worden zij geïnformeerd? 

*   Volg het systeem van de TRIAS energetica: beperk in eerste 
instantie je energievraag. Maak vervolgens zoveel mogelijk ge-
bruik van energie uit duurzame bronnen. Maak voor het over-
ige deel zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. 
‘Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken’. 

Tips voor de branche:

*   Kijk al in de informatiefase naar: is er een duurzaamheids-
protocol op basis van de duurzaamheidsdoelstellingen van 
de opdrachtgever; wat is het duurzaamheidsbeleid en is er 
budget?

*   Werk samen met partners aan kennis en ontwikkeling van 
innovatieve, duurzame toepassingen, bijvoorbeeld LED-
verlichting in sporthallen, warmte-koude-opslag (WKO) en 
zelfreinigingsginstallaties.

*   Gebruik ‘levensduur denken/doen’ (koppelen van bouw-, 
exploitatie-, onderhoud- en sloopverantwoordelijkheid) als 
uitgangspunt van duurzame contracten.

*   Werk mee aan het opleiden, begeleiden en coachen van 
jonge talenten in de bouw- en sportsector.

*   Maak gebruik van nuttige duurzaamheidstools als Green-
Calc, GPR of BREEAM. 

www.vaessenbv.nl

Werken aan duurzame oplossingen is een ‘continuing story’, geen momentopnameTom Haagmans, Algemeen Directeur, Vaessen

Tom
 Haagmans
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Van Munster Recyclers doet als familiebedrijf al 
75 jaar aan inzameling en verwerking van restmateria-
len zoals oud papier, karton, metalen, kunststoffen 
en hout. In samenwerking met externe specialisten 
wordt ook regelmatig de afvoer van restafval verzorgt. 
Met 100% dochter Reisswolf Heesch BV wordt ge-
zorgd voor een discrete en zorgvuldige vernietiging van 
archieven, vertrouwelijke gegevens en ander gevoelig 
materiaal. De vestigingsplaats is Heesch en er werken 
circa veertig medewerkers.

Directeur Harold van Munster geeft aan:

Alle activiteiten staan in het teken van hergebruik van de in-
gezamelde materialen. Duurzaam ondernemen, met een blik op 

de toekomst. Hoe vaker de materialen worden hergebruikt, hoe langer 
de levensduur. Vandaar ook dat we zeggen ‘Lang Leve Afval’. Ener- 
zijds om de transformatie van afval tot grondstof te ‘vieren’, maar 
vooral om te benadrukken dat afval dankzij (meervoudig) hergebruik 
nu een veel langer leven heeft.
En alhoewel hergebruik een fenomeen van alle tijden is, heeft het de 
afgelopen tien jaar snel en sterk aan betekenis gewonnen. Zonder 
te vervallen in allerlei doemscenario’s, is het duidelijk dat we met z’n  
allen zorgvuldiger dienen om te gaan met de grondstoffen die tot onze 
beschikking staan.
Dat idee wordt op bedrijfsniveau vertaald in duurzaam ondernemen of 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het spreekt voor 
zich dat we ons met Van Munster Recyclers op dat gebied in het oog 
van de storm bevinden met onze bedrijfsactiviteiten. MVO is min of 
meer onze core business.

Van Munster 
Recyclers

‘Lang leve afv
al’ 

geeft positiev
e 

energie om continu 

te verbeteren
Marijke Hendriks,  

KAM coördinator

Wat het oplevert

*   Van Munster Recyclers heeft een eigen verklaring op de zeven 
kernthema’s van ISO 26000 uitgebracht en is ISO 9001 en ISO 
14001 gecertificeerd. Ook hebben wij een certificering volgens de 
Erkenningsregeling Oud Papier en Karton. Daarnaast worden wij 
door het ministerie van EL&I erkend als vervoerder, handelaar, 
inzamelaar en bemiddelaar (VHIB) van rest(afval)stoffen. We zijn 
lid van de branchevereniging FNOI, de stichting Verpakkingen 
Recycling Nederland en de Stichting Papier Recycling Nederland. 
Dit draagt allemaal bij aan een zorgvuldige verwerking van afval.

*   Reisswolf ontzorgt klanten door ‘Veilig en Groen’ vertrouwelijke 
informatiestromen te vernietigen, op te slaan of te digitaliseren. 
Veilig door een 100% gesloten systeem gewaarborgd door de 
strenge CA+ en NAID certificering. Groen door papierafval maar 
liefst zeven keer in te zetten als grondstof voor het recyclen en 
nieuw kopieerpapier terug te leveren. Door op vier vestigingen in 
Nederland je materiaal te beheren en te verwerken en door een 
groen wagenpark dat voldoet aan de EUR5 milieunorm.

*   Betere inzameling van restafval en verwerking van papier en kar-
ton door steeds verdergaande samenwerking met Van Happen 
Containers. Dit zorgt voor betere milieuprestaties inzake recy-
cling, reductie van CO2 en terugleveren van nieuw kopieerpapier 
uit recycling van verwerkte archieven.

keuze voor ISO 26000 
is niet gedaan vanwege 
‘erkenning’ maar vanuit 
goed ondernemerschap

Harold van Munster, Directeur 

M
arijke Hendriks en Arie van Grunsven
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*   Denk na over het publiceren van een eigen ISO 26000 zelfverkla-
ring en/of een duurzaamheids beleidsverklaring (kijk bijvoorbeeld 
naar onze verklaringen op de website). Dit schept duidelijkheid 
waar je bedrijf voor staat, zowel voor je medewerkers, als klanten, 
partners en je omgeving. Tegelijkertijd schept het een ‘commit-
ment’ om continu verbeteringen te blijven doorvoeren. MVO is 
immers nooit af.

*   Besteed veel aandacht aan bewustzijnsvergroting voor ‘afval is 
grondstof’ bij je klanten. Er is nog zoveel resultaat te behalen.

*   Richt je energie op die zaken waar je invloed op kunt uitoefenen. 
Bepaal dus je invloedssfeer. Door positieve energie uit te oefenen 
zal de grootte van die sfeer (of cirkel) toenemen.

Tips voor de branche:

*   Werk bij het recyclen van materialen altijd zoveel mogelijk vol-
gens de principes van de Ladder van Lansink. Dit model is er 
op gericht om prioriteit te geven aan de meest milieuvriende-
lijke verwerkingswijzen in de hiërarchische volgorde Preventie, 
Productgebruik, Materiaalhergebruik, Verbranden met energie-
terugwinning, Verbranden zonder energieterugwinning en ten 
slotte Storten.

*   Word lid van de branchevereniging FNOI. Hiertoe moet dan 
minimaal een certificering volgens de Erkenningsregeling Oud 
Papier en Karton (OPK) worden overlegd. En help mee om de 
MVO-meetlat hoger te leggen, zodat mens en natuur & milieu 
kunnen profiteren.

*   Maak gebruik van de duurzame voordelen die techniek je te 
bieden heeft. Bijvoorbeeld GSM-monitoring op perscontainers, 
GIS-effeciëntie voor logistiek en managementinformatie voor 
klanten.

*   Zorg dat je een duidelijk acceptatiebeleid hebt voor alle binnen-
komende afvalstoffen.

www.vanmunster.com

Vitalis in Drachten levert zorgproducten voor de 
professionele sector en voor consumenten. Van 
rolstoelen en matrassen tot en met medische appa-
ratuur en verpleeg-hulpmiddelen. Een snelgroeiend 
bedrijf met ongeveer tachtig medewerkers. Vitalis  
was de winnaar van het eerste Koploperproject duur- 
zaam ondernemen in de gemeente Smallingerland.

Annemarie Bosma, MVO-coördinator van Vitalis:

Onze oud-directeur Gosse Kooi was erg enthousiast over MVO. 
Hij heeft een projectgroep MVO in het leven geroepen. Toen 

de gemeente Smallingerland ons uitnodigde om mee te doen aan 
het Koploperproject duurzaam ondernemen, hebben we direct ja 
gezegd. Vooral omdat in dit project ISO 26000 werd toegepast.

Onze Goede nulmeting
Via de DuOn-Scan van DGMR kregen we snel inzicht in hoe we er-
voor stonden en waar kansen en verbeteringsmogelijkheden lagen. 
De uitkomsten waren, samen met de uitkomst van de Milieubaro-
meter, een goede nulmeting. Daar zijn we concreet mee aan de slag 
gegaan. We maakten een actieplan en zetten stukjes op de website. 
We zijn er ook over gaan communiceren met onze klanten, bijvoor-
beeld bij aanbestedingen. We vroegen ze om met ons mee te denken. 

Hoe krijgen we de medewerkers mee?
Door middel van presentaties en intranet hebben we het hele per-
soneel betrokken en elk half jaar geven we een cijferpresentatie. 
We vroegen de medewerkers om zelf met ideeën te komen. Ze 
waardeerden het erg en mailen ideeën. Het enthousiasme nam toe 
toen er een artikel in de krant verscheen.

Maatregelen treffen
De uitkomsten leidden bij ons tot meer bewustwording over onze 
impact op het milieu, de medewerkers en de omgeving. Veel dingen  

Vitalis

gingen al wel goed. Zo hadden we bijvoorbeeld al jaren een fiets-
plan waar medewerkers veel gebruik van maken. We hebben nu 
meer maatregelen getroffen. We hebben alleen nog auto’s met  
A- of B-label. In het magazijn hergebruiken we veel verpakkings-
materialen. We namen ook kleine maatregelen: we kopen bijvoor-
beeld geen voorverpakte koekjes meer.

Aanbesteding winnen
De deelname aan het Koploperproject heeft ons veel positieve  
reacties opgeleverd, vooral nadat we de Koploperprijs kregen.  
Verder hebben we een grote aanbesteding gewonnen waarbij MVO 
een belangrijk criterium was. We merken dat er bij aanbestedingen 
steeds vaker naar gevraagd wordt.

Meer ‘People’
ISO 26000 biedt veel inzicht. Als ondernemer is het soms lastig 
om die helikopterblik te krijgen. Door de scan kwamen we erachter 
dat er ook op ‘People’ gebied nog het nodige te verbeteren viel, 
bijvoorbeeld meer aandacht voor persoonlijke ontwikkelings- 
mogelijkheden. Verder zagen we in dat we ook konden werken aan 
onze ketenverantwoordelijkheid door in gesprek te gaan met onze 
leveranciers. We maakten een top-10 lijst van leveranciers waar-
mee we over MVO in gesprek gingen. Wij zijn wel afhankelijk van 
wat zij ons leveren, maar je kunt wel samen kijken of dingen anders 
kunnen. Onze inkoper heeft inmiddels een NEVI-cursus gedaan, 
waarin ook veel aandacht was voor duurzaam inkopen.

Onderscheiden van concurrentie
Onze slogan is ‘Bewust actief’ en dat willen we ook met duurzaam 
ondernemen zijn. Wij willen de meest duurzame hulpmiddelenle-
verancier worden. Daarmee onderscheiden we ons van de concur-
rentie. De klant mag dat van ons verwachten. We blijven perma-
nent de ontwikkelingen volgen. Behalve zo groen mogelijk willen 
we ook een goede werkgever zijn. 
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Omdat ISO 26000 in een collectief Koploper-
project werd toegepast, krijg 
je even een schop onder de 

kont. Je hebt ook een verant-
woordelijkheid naar andere 

Koplopers toe. Je bent er even 
heel intensief mee bezig. 
Dat is mooi, want anders krijgen je dagelijkse bezigheden toch vaak de overhand.

*   Het opstarten van MVO is op zich niet zo’n probleem, maar de 
grootste uitdaging is dat je door moet zetten. Zorg dat het een 
structureel aandachtspunt is en dat het niet verwatert. Neem 
MVO bijvoorbeeld als vast punt op in je overleg. Anders val je 
terug in de dagelijkse sleur.

*   Vaak ben je al meer bezig met MVO dan je denkt. Gebruik dit 
als uitgangspunt. 

*   Communiceer je beleid op het gebied van MVO extern, maar 
vooral ook intern. Dit creëert veel draagvlak.

Tips voor de branche:

*   Als distributeur produceren we zelf heel weinig. Kijk daarom 
vooral goed naar je hele keten en ga met leveranciers in 
gesprek om te kijken waarin bijvoorbeeld de productie ver-
beterd kan worden.

*   Kijk kritisch naar verpakkingsmaterialen. Vaak valt hier veel 
winst te halen. 

*   Laat medewerkers meedenken over het MVO beleid. Vaak 
hebben ze goede tips!

www.vitalis.nl

Annemarie Bosma
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Een groep van twaalf bedrijven uit de Food & Agri- 
business is bezig met een MVO-expeditie onder be-
geleiding van MVO Nederland. Tijdens de expeditie 
leren de bedrijven stap voor stap met de richtlijn 
ISO 26000 te werken. Aan het einde van het tra-
ject heeft elke onderneming een eigen MVO-beleid, 
praktische MVO-kennis en instrumenten voor de in-
bedding van MVO, en een NEN-Zelfverklaring ISO 
26000. 

Gerard Teuling, sectormanager Food & Agribusiness bij MVO  
Nederland, vertelt enthousiast:

In de sector Food & Agribusiness zijn al veel ondernemers aan 
de slag gegaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Vaak gebeurt dit vrij ad hoc met projectmatige activiteiten rondom 
dierenwelzijn, gewasbescherming, transport, etcetera. De MVO-
expeditie helpt bedrijven om hun duurzaamheidsactiviteiten naar 
een hoger niveau te tillen. Door een integrale bedrijfseigen visie te 
ontwikkelen, in praktijk te brengen en te vermarkten in de keten.  
Het is fantastisch om te zien hoe twaalf totaal verschillende bedrij-
ven de kansen van MVO voor hun bedrijf verkennen, elkaar 
stimuleren en van elkaar leren. Ook is het interessant dat elke 
ondernemer de eigen MVO-positie duidelijk maakt naar de omge-
ving door het uitbrengen van een zelfverklaring. ISO 26000 is in dit 
hele traject een erg handige kapstok.

MVO-expeditie 
Food & Agribusiness

Samen ervaring opdoen
Tijdens de expeditie doen deelnemers samen ervaring op en leren 
ze stap voor stap met de richtlijn te werken. In zes bijeenkomsten 
werken de bedrijven aan de implementatie van MVO in hun eigen 
bedrijfsvoering. Men leert de eigen MVO-prioriteiten te bepalen en 
beter rekening te houden met belanghebbende partijen in de ke-
ten en daarbuiten. Ook leren de deelnemers de onderscheidende 
MVO-aspecten op een effectieve manier te communiceren. Hier-
door wordt het genereren van economische meerwaarde beter 
benut. Na het traject is er de mogelijkheid deel te nemen aan het 
MVO Netwerk Food & Agribusiness. Dit biedt gelegenheid om zich 
te blijven ontwikkelen door ervaringen uit te wisselen met collega’s 
in de branche, die eveneens open staan voor verdere duurzame 
ontwikkelingen. 

Deelnemers
De deelnemers aan de eerste expeditie vormen een divers pallet 
van kleine, middelgrote en grote MKB-bedrijven. De twaalf deel-
nemende bedrijven zijn: 
Amacore Seafood / Open Seas, A-ware Food Group, Bisschops-
molen, Blanche Dael, Cono Kaasmakers, Ecostyle, Hoogesteger, 
Intertaste, Koppert Cress, M. van den Oever Boomkwekerijen,  
The Greenery en Vereniging voor Keurslagers. 

Gerard Teuling
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Reacties van enkele deelnemers:

Albert Berghof, Directeur, Blanche Dael: 
„In onze koffiebranderij waren we al bezig met al-
lerlei MVO-activiteiten, soms bewust maar ook vaak 
onbewust. Met ISO 26000 willen we nu naar 100% 
bewust MVO binnen Blanche Dael. Dat betekent een 
breed draagvlak creëren en heldere keuzes maken.”

Annouschka Bolwerk, QHSE Manager, Hoogesteeger: 
„We doen mee aan dit traject om meer inzicht te 
krijgen in wat MVO allemaal kan inhouden voor ons 
bedrijf. Maar ook wat er al gedaan wordt en wat er 
nog verbeterd kan worden. Ik ervaar de expeditie als 
een pragmatisch traject met tastbare resultaten en 
veel mogelijkheden tot het delen van ervaringen.”

Joost van den Oever, Milieu- en kwaliteitscoördinator, 
Van den Oever Boomkwekerijen: 
„We vinden ISO 26000 interessant omdat het een 
internationaal erkende richtlijn is. Door de richtlijn 
te hanteren is in het buitenland ook helder wat we 
aan MVO doen. De expeditie is nuttig omdat je van 
elkaar leert hoe je de richtlijn het beste kunt im-
plementeren. Je bent immers allemaal dezelfde stap-
pen aan het zetten in het proces.”

Kijk voor meer informatie en de start van nieuwe expedities op: 
www.mvoindeagribusiness.nl
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NEN Coördinator ISO 26000, Ingeborg Boon vertelt enthousiast:

Voor de totstandkoming van deze bijzondere richtlijn heeft het 
grootste multi-stakeholder proces ooit plaatsgevonden onder 

leiding van ISO. Dit was met 42 grote internationale organisaties 
(o.a. Verenigde Naties, Internationale Kamer van Koophandel, 
OESO) en bijna honderd landen, waaronder 66 ontwikkelings-
landen. Er is dus een wereldwijd draagvlak voor deze ‘richtlijn voor 
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties’.
Elk land heeft experts afgevaardigd van zes verschillende belangen- 
groepen: bedrijfsleven, overheid, vakbonden, consumenten, 
maatschappelijke organisaties (NGO’s) en overige partijen (o.a. 
wetenschap, onderwijs, adviesbureau’s). Na vier jaar voorberei-
ding en zes jaar ontwikkeling, kan de wereld nu één taal spreken 
om de balans tussen mens, natuur & milieu en economie te her-
stellen. 

Wereldwijd denken 

en lokaal/regionaal handelen 

kan nu met dit stappenplan 

en ISO 26000

Dick Hortensius, 
Senior Consultant 

ISO 26000 geeft invulling 

aan het containerbegrip MVO 

en geeft ook aan HOE MVO 

toe te passen

Ingeborg Boon, 
Coördinator ISO 26000

Behoefte aan concrete aanpak bij MKB

ISO 26000 is dé internationale richtlijn voor MVO, dus ook voor het 
MKB en de kleine MKB-er. Dat is de reden voor NEN om mee te 
werken aan dit boek. Omdat de richtlijn zo compleet is en daarom 
nogal uitgebreid, is een toegankelijke en duidelijke uitleg voor het 
(kleine) MKB essentieel. Het overzichtelijke stappenplan in dit boek 
zal je daarom zeker helpen met duurzaam ondernemen praktisch 
aan de slag te gaan.

Nog meer gereedschap

Om de kennis van ISO 26000 toegankelijker te maken biedt NEN 
ook andere producten aan. 
NEN heeft al twee praktijkgidsen uitgebracht:

 100 meest gestelde vragen
  De implementatie van MVO, praktijkcases en tools voor 

ISO 26000
Verder biedt NEN cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten aan 
over ISO 26000.

Indien je je verder wilt verdiepen in de inhoud van de ISO 26000 
richtlijn op een makkelijke en praktische manier, dan is dit mogelijk 
met behulp van de MVO-wegwijzer ISO 26000. De wegwijzer bevat 
ook een scan om te zien waar je staat en wat je mogelijkheden voor 
verbetering zijn. Deze website met wegwijzer en scan is speciaal 
ontwikkeld door NEN, MVO Nederland en Agentschap NL: 
www.mvo-wegwijzer-iso26000.nl

Tevens heeft NEN (in samenwerking met onder andere Ministerie 
van EL&I , VNO-NCW/MKB-Nederland, FNV Vakbonden en MVO 
Nederland, een Zelfverklaring ISO 26000 uitgebracht (NEN NPR 
9026). Hierdoor kun je als ondernemer met een zelfonderzoek aan-
geven hoe je duurzaamheid toepast. Dit is dus zonder kosten van 
externe adviseurs. Kijk voor voorbeelden van de zelfverklaring op 
het publicatieplatform: www.nen.nl/web/Publicatieplatform.htm

Ben je al op weg met ISO 26000, wil je meer weten of zoek je  
erkenning voor je MVO-inspanningen? Kijk dan op:

 www.nen.nl/iso26000

Het Nederlands Normalisatie-instituut, kortweg NEN genoemd, is 
het Nederlandse lid van ISO. ISO staat voor International Organiza-
tion for Standardization. Deze organisatie telt 163 leden afkomstig 
uit alle regio’s in de wereld. Per land kan één normalisatie-instituut 
lid zijn van ISO. NEN is het officiële Nederlandse lid.
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Als ondernemer heb je behoefte aan concrete tools of instrumen-
ten, waarvan je zeker weet dat ze kwalitatief goed zijn. Helaas is 
de kwaliteit niet altijd makkelijk te doorgronden. In dit hoofdstuk 
worden enkele tools belicht waarvan de kwaliteit buiten kijf staat. 
De tools maken alle gebruik van de ISO 26000 richtlijn.

MVO MAPS - jouw online MVO-positiebepaling
Exclusief voor haar partners heeft MVO Nederland MVO MAPS 
ontwikkeld. Een online zelfanalyse waarmee je snel en volledig in-
zicht krijgt in de MVO-positie van jouw bedrijf. MVO MAPS laat 
zien hoe ver je bent in je MVO-proces en welke MVO-thema’s jouw 
prioriteit hebben. Ideaal om je ambities, doelen en actiepunten te 
bepalen. Ook kun je aan de hand van jouw individuele MVO MAPS 
bepalen op welke onderdelen verbeterpunten liggen en in welke 
richting je verder kunt ontwikkelen. Bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van het brede aanbod in trainingen en netwerken van MVO 
Nederland, of door contact te zoeken met een van de tweeduizend 
partners van MVO Nederland.

Eind 2012 is het mogelijk om met MVO MAPS jouw MVO-positie te 
vergelijken met die van andere partners. Op deze manier krijg je snel 
een inzicht in de inspanningen van branche- en regiogenoten. Of 
je kunt jouw positie vergelijken met bedrijven van vergelijkbare om-
vang. Zo wordt het nog makkelijker om met en van elkaar te leren. 

Matthijs Boon, marketingmanager bij MVO Nederland, geeft aan:
Je kunt jouw MVO MAPS periodiek opnieuw invullen en zo je vor-
deringen monitoren en inzichtelijk maken voor anderen. Zo geef 
je inzicht in jouw persoonlijke MVO-proces en -positie aan de rest 
van het netwerk en daarbuiten. Deze procesbenadering van MVO 
wordt ook uitgebreid omschreven in ISO 26000.
Kijk voor meer informatie over MVO MAPS en het partnerschap 
van MVO Nederland op www.mvonederland.nl/partners.

Handige tools

MVO MAPS brengt je 

op nieuwe ideeën

Susan de Visser, 
MVO-coördinator, Delicia

MVO-wegwijzer ISO 26000 
De MVO-wegwijzer ISO 26000 is ontwikkeld door MVO Nederland, 
NEN en Agentschap NL. Deze wegwijzer neemt je bij de hand om 
MVO op een structurele manier in te bedden in jouw bedrijf door 
ISO 26000 toe te passen. Ontdek op deze website wat MVO voor 
jouw bedrijf betekent en hoe je MVO in de bedrijfsvoering kunt inte-
greren. De wegwijzer zorgt ervoor dat de ISO 26000-richtlijn lees-
baar en bruikbaarder is voor het MKB.
De wegwijzer deelt de richtlijn op in vier delen:
1. Wat zijn mijn uitgangspunten voor het implementeren van MVO?
2. Wie zijn mijn belanghebbende partijen en hoe betrek ik hen?
3. Wat zijn de MVO-onderwerpen en welke hebben voor mij prioriteit? 
4. Hoe integreer ik MVO in mijn bedrijfsvoering?

Ingeborg Boon, Coördinator ISO 26000 van NEN geeft aan:
Per deel wordt aangegeven wat ISO 26000 van je bedrijf verwacht, 
inclusief tips om hiermee aan de slag te gaan. De wegwijzer helpt 
ook te bepalen welke MVO-thema’s prioriteit hebben voor je bedrijf.
Daarnaast bevat de wegwijzer ook een scan ISO 26000. Deze 
scan geeft je een gepersonaliseerd overzicht van waar je staat met 
het implementeren van MVO volgens ISO 26000. De scan stuurt 
je daarna gericht naar die delen in de wegwijzer waar je aan zou 
moeten werken voor een verbeterde invulling van ISO 26000. 

Kijk op: www.mvo-wegwijzer-iso26000.nl

De MVO-wegwijzer 

ISO 26000 maakt de richtlijn 

toegankelijk voor MKB-ers

Nelleke Jacobs, 
kennismanager MVO Nederland



Met de quickscan 

maken we het makkelijk om 

inzicht te krijgen in waar je staat 

en wat je kunt doen om beter te 

worden in duurzaam ondernemen 

Leon Wolthers, Adviseur Keten  
Efficiency Netwerk Bedrijven 

van Agentschap NL
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Meer diepgang

DuOn-Scan 
De DuOn-Scan van DGMR is gebruikt bij de MVO-koploper trajecten  
in Friesland. Door een beknopt en helder duurzaamheidsprofiel 
krijg je concreet inzicht waar jouw bedrijf staat op het gebied van 
duurzaam ondernemen. Dit helpt je om om duurzame kansen en 
verbetermogelijkheden te vinden, toegesneden op jouw bedrijf. De 
basis van de DuOn-Scan is ISO 26000. Het duurzaamheidsprofiel 
is ingedeeld naar de MVO-principes en de kernthema’s uit deze 
richtlijn, maar ook volgens People en Planet. Daarnaast staan er 
conclusies en aanbevelingen in over het proces (hoe pak ik het 
aan?) en de Profit (wat levert het me op?). 

De scan wordt afgenomen in de vorm van individuele, gestructu-
reerde interviews met één of meer sleutelpersonen in de organi-
satie. Het resultaat is een beknopt verslag met de scores van het 
bedrijf in een overzichtelijke grafiek per onderwerp en praktische 
aanbevelingen voor verdere actie. Dit is echt maatwerk en daarom 
zijn er kosten aan verbonden, die overigens volgens bedrijven die 
de scan hebben laten uitvoeren, ruimschoots worden gecompen-
seerd door de opbrengsten. Kijk op: www.dgmr.nl/industrie-en-mi-
lieu/vakgebieden/duurzaam-ondernemen.

Jaap de Vries, ontwikkelaar van de tool, vertelt: 
We hebben de DuOn-scan bij tientallen bedrijven en organisaties 
toegepast. Het blijkt elke keer weer een eye-opener te zijn. Prachtig 
is ook dat deze bedrijven hierdoor een gemeenschappelijke ‘taal’ 
zijn gaan spreken. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk met elkaar kun-
nen communiceren over hun MVO-prestaties en -activiteiten.
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Filmclips
Parallel aan dit boek zijn zeven filmclips gemaakt. Elke clip behan-
delt één van de zeven stappen uit het stappenplan van dit boek. 
De bedrijven uit de cases hebben meegedaan aan dit audiovisuele 
project. Zij willen de kijker laten zien ‘hoe’ zij invulling geven aan 
duurzaam ondernemen.

Initiatiefnemer Hans Kröder geeft aan:
Met de zeven filmclips geven wij de voorbeelden en tips van het 
stappenplan nog meer inhoud. De ervaring leert dat praktijkvoor-
beelden van andere ondernemers stimulerend werken. In een in-
troductieclip komen de deelnemende partners Ministerie van EL&I, 
MKB-Nederland, MVO Nederland, FNV en NEN aan het woord. 

Film-projectleider Mireille de Steur van TisNetwerk vult enthousiast aan:
Het is bijzonder dat wij de filmclips hebben laten maken door 
jonge mensen. Dit is enerzijds om hen vertrouwd te maken met 
duurzaamheid. Anderzijds is het ook een zoektocht om duurzaam 
ondernemen zo begrijpbaar mogelijk over te brengen. 
Het audiovisule project is uitgevoerd door drie studenten van drie 
verschillende opleidingen: 

  Bart Oostdam van Hogeschool van Amsterdam (Media,  
Informatie en Communicatie).

  Leonoor van Rijn van School voor de Journalistiek in Tilburg.
  Marijke van Soeren van de Hogeschool voor de Kunsten 

(HKU Audiovisuele Media).

Speciaal youtube-kanaal
Om de filmclips makkelijk toegankelijk te maken voor het MKB, 
is een speciaal youtube-kanaal ontworpen. Hier kunnen alle clips 
gratis worden bekeken. De link naar het youtube-kanaal is:
www.youtube.com/user/duurzamewinstvoormkb
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Praktijkgidsen
Dit boek met handig stappenplan, bevat voor de meeste MKB-
bedrijven meer dan genoeg informatie. Voor bedrijven die behoefte  
hebben aan meer diepgang, zijn twee praktijkgidsen van NEN be-
schikbaar.

De implementatie van MVO
Praktijkcases en tools voor ISO 26000

Hoe kan MVO het beste worden geïmplementeerd in organisa-
ties? Hoe stelt de organisatie prioriteiten op dit terrein? En hoe 
kan binnen en buiten de organisatie een breed draagvlak worden 
gecreëerd voor het MVO-beleid? Dit is slechts een greep uit de vra-
gen die dit praktijkboek van NEN behandelt. Op basis van negen 
praktijkcases gaan de auteurs in op alle relevante aspecten van de 
implementatie van MVO. 
Zij doen dit aan de hand van de internationale MVO-richtlijn ISO 
26000. De praktijkcases beschrijven uiteenlopende organisaties en 
laten zien hoe zij ISO 26000 toepassen. Voorafgaand aan de prak-
tijkcases beschrijven de auteurs hun werkwijze en welke tools ze 
daarbij gebruiken. Het boek toont ook de resultaten en leerpunten 
van alle praktijkcases. 

NEN Uitgeverij, Auteurs Pierre Hupperts en Hans Kröder, ISBN 90-
5254-152-5

De 100 meest gestelde vragen
MVO volgens ISO 26000

Het invullen van maatschappelijke verantwoordelijkheid roept veel 
vragen op. Deze NEN gids is een bruikbaar hulpmiddel om je te 
oriënteren op de toepassing van ISO 26000 in je eigen organisatie. 
Het geeft ook inzicht in de maatregelen die je daarbij kan nemen. 
De vraag en antwoord gerichte aanpak, maken deze gids tot een 
handig instrument. 

NEN Uitgeverij, Auteurs Louise Bergenhenegouwen en Dick  
Hortensius, ISBN 978-90-5254-148-8
Kijk voor bestellen en meer informatie op: www.nen.nl/iso26000

Website
Om de vindbaarheid van dit boek te vergroten
is een website gemaakt: 

www.duurzamewinstvoormkb 

Samenvatting boek
Op de website is een gratis samenvatting van dit boek te down-
loaden. De samenvatting is in twee vormen te verkrijgen:
1. In PDF-vorm
2. In E-book-vorm 
Vanuit de e-book samenvatting is het mogelijk om direct door te 
linken naar de filmclips van de zeven stappen op het speciale  
Youtube-kanaal: www.youtube.com/user/duurzamewinstvoormkb

Communicatiedeskundige Misja Boonzaayer van Op het puntje  
licht toe:
De website vormt de brug tussen het boek en de filmclips op  
Youtube. De gratis samenvatting biedt geïnteresseerde onderne-
mers een eerste kijk in dit handige stappenplan. Vervolgens kun je 
in de NEN normshop het boek bestellen.

Gratis tweede boek
Iedereen die een boek aanschaft ontvangt een tweede boek gratis.  
Dit gratis exemplaar kan worden doorgegeven aan een klant, toe-
leverancier, zakenpartner of andere geïnteresseerde. Het is de 
bedoeling om dit handige stappenplan door te geven aan zoveel 
mogelijk ondernemers.
Het idee van twee boeken voor de prijs van één, komt van het boek 
‘IK BEN niet alleen op de wereld’ (meaningful profit in de praktijk) 
van Ben Steenstra en Wassili Zafiris.

Geef het gratis 

tweede boek door 

aan een collega-ondernemer

Pieter van der Ploeg, 
Manager Brancheprogramma MVO Nederland
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www.duurzamewinstvoormkb.nl Samenvatting van dit boek, tevens in e-book vorm. Koppeling naar Youtube- 
kanaal met zeven filmclips over de zeven stappen uit het stappenplan van dit boek.

www.allesduurzaam.nl Groene bedrijvengids.
www.biomimicryinstitute.org Engelstalige site over biomimicry met veel voorbeelden van intelligente 

oplossingen uit de natuur.
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl Site met veel informatie cijfers over milieu, natuur en ruimte.
www.cradletocradle.nl Informatie over het Cradle-to-Cradle concept.
www.degroenezaak.nl Producten die passen bij een moderne lifestyle én bijdragen aan een 

duurzamere wereld.
www.duurzaamgebouwd.nl Alles over duurzaam bouwen.
www.duurzaammkb.nl Site van Stichting Stimular met praktische tips over milieu en kostenbesparingen.
www.energietransitie.nl Samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en organisaties voor de 

transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland.
www.globalreporting.org/languages/dutch Nederlandstalig deel van de website van het Global Reporting Initiative (GRI) 

voor duurzaamheidsrapportage.
www.groengasmobiel.nl Over rijden op groen gas.
www.idhsustainabletrade.com/nederlands Initiatief Duurzame Handel zorgt voor verduurzamen van internationale handelsketens.
www.iso26000-info.com Informatie over ISO 26000, projecten en nieuwe ontwikkelingen.
www.kvk.nl/ondernemen/omgeving-en-milieu/ Informatie over omgeving en milieu vanuit de Kamer van Koophandel.
www.milieubarometer.nl Informatie over en bestellen van de Milieubarometer.
www.milieucentraal.nl Site met veel informatie over energie en milieu in het dagelijks leven. 

Ook voor bedrijven interessant.
www.millenniumdoelen.nl
www.ncdo.nl

NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en interna-
tionale samenwerking. Geeft ook voortgang over de acht millenniumdoelen aan.

www.ourcommonfuture.nl Nieuwe duurzame oplossingen van een groep van ruim 400 vrijwilligers in het 
project ‘Our Common Future 2.0’ Zie ook de boekenlijst.

www.ourcommonfuture.nl Nieuwe duurzame oplossingen van een groep van ruim 400 vrijwilligers in het 
project ‘Our Common Future 2.0’ Zie ook de boekenlijst.

www.rankabrand.nl Site waar merken worden beoordeeld op duurzaamheid.
www.ser.nl De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement. 

Onafhankelijke kroonleden werken samen met werkgevers en werknemers. 
Zie ‘Duurzame ontwikkeling’ bij thema’s.

www.skao.nl Informatie over de CO2-prestatieladder van ProRail.
www.storyofstuff.com Engelstalige site met aansprekende filmpjes over (on) duurzaamheid.
www.urgenda.nl Actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie met veel projecten en ideeën.

Overige websites

MVO Nederland Stichting MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
www.mvonederland.nl of www.mvo-wegwijzer-iso26000.nl

MKB-Nederland en VNO*NCW
Inclusief MKB Servicedesk

www.mkb.nl of www.vno-ncw.nl of www.mkbservicedesk.nl of www.energiecentrum.nl

Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I) 
Inclusief Agentschap NL 

Agentschap NL (duurzame innovaties) is onderdeel van ministerie van EL&I en is de uitvoering-
sorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid als het gaat om duurzaamheid, innovatie en in-
ternationaal ondernemen. De OESO-richtlijnen zijn van belang voor internationaal ondernemen. 
www.rijksoverheid.nl of www.agentschapnl.nl of www.internationaalondernemen.nl of
www.oesorichtlijnen.nl

FNV FNV visie op duurzaamheid en Inspiratieboek Duurzaam werken
www.fnv.nl of www.fnv.nl/themas/economie/artikelen/Duurzaamheid_en_de_FNV of
www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/222980/266809/inspiratieboek

NEN Nederlands Normalisatie instituut. Normen, richtlijnen en boeken verkrijgbaar via NEN normshop.  
Ook voor ISO 26000 en de zelfverklaring die kan worden vermeld op het publicatieplatform.
www.nen.nl/iso26000 www.nen.nl/web/publicatieplatform.htm of www.mvo-wegwijzer-iso26000.nl

MVO Platform Het netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties (en vakbonden) op het gebied van MVO. 
www.mvoplatform.nl

NEVI NEVI is het kennisnetwerk voor inkopers door publicaties en opleidingen waarbij duurzaam 
inkopen een belangrijk thema is.
www.nevi.nl

Organisaties (en hun websites)

Waar vind ik meer  
informatie over MVO?

Met deze gids kun je praktisch met duurzaam ondernemen aan de 
slag. Maar natuurlijk is er nog veel meer om te lezen en te bekijken. 
Wil je je verder verdiepen? Onderstaand overzicht van informatie-
bronnen helpt je vast verder.
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Over de auteursOnze gemeenschappelijke toekomst. VNO*NCW 
en MKB-Nederland, 2012

Integrale visie op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. In PDF vorm.

De Implementatie van MVO, Pierre Hupperts - 
Hans Kröder, NEN Praktijkgids, 2011

Praktijkcases en tools voor ISO 26000.

MVO volgens ISO 26000, Louise Bergenhenegouwen 
- Dick Hortensius, NEN Praktijkgids, 2010

100 meest gestelde vragen over ISO 26000.

NEN NPR 9026 Handleiding zelfverklaring ISO 
26000, 2011

Handleiding voor het opstellen van een zelfverklaring ISO 26000.

Duurzaam Denken Doen, Inspiratieboek voor 
onze gezamenlijke toekomst, Projectteam Our 
Common Future 2.0, 2011

Inspirerend boek over onze duurzame toekomst. Het gaat in op negentien actuele 
thema’s, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Een groep van 
ruim 400 vrijwilligers en experts heeft gewerkt aan oplossingen voor een duur-
zame toekomst.

Onze keuze, Al Gore, Meulenhoff, 2010 Nederlandse vertaling van Our Choice, de opvolger van An Inconvenient Truth, 
nu met een actieplan om het klimaat te redden.

Cradle-to-Cradle. Michael Braungart en William 
McDonough, Search, 2007

Inspirerend boek over de Cradle-to-Cradle ontwerpfilosofie, gericht op het 
sluitend maken van onze productiekringlopen (eco-effectiviteit).

Cradle-to-Cradle loont, The Terrace, 2011 Ervaringen van zestien bedrijven na anderhalf jaar leercommunity over  
Cradle-to-Cradle. In PDF-vorm.

Boeken

P+ Het tijdschrift van Nederland over duurzaam ondernemen. Ook online: www.peopleplanetprofit.nl
Green.2 Glossy groen lifestyle magazine
Milieumagazine Tijdschrift voor milieuprofessionals

Tijdschriften

Duurzame winst voor MKB Youtube kanaal met zeven filmclips en introductieclip over de zeven stappen van het stappen-
plan uit dit boek. Korte inspirende filmpjes met bijdragen van bedrijven uit dit boek. 
www.youtube.com/user/duurzamewinstvoormkb

Afval is voedsel, 2006 Veelbesproken documentaire van VPRO Tegenlicht over het Cradle-to-Cradle ontwerpconcept.
Age of Stupid, 2009 Speelfilm van Franny Armstrong en John Battsek, laat door middel van zes documentaires zien 

hoe het leven van mensen rondom de wereld beïnvloed wordt door de klimaatveranderingen.
Home, 2009 Indrukwekkende ecodocumentaire van Yann Arthus-Bertrand. 

Integraal te zien op www.homethemovie.org
The 11th hour, 2007 Documentaire van filmster Leonardo DiCaprio over de opwarming van de aarde en klimaat-

verandering, maar ook over ruimere duurzaamheidsonderwerpen. Komt ook met oplossingen.

Films en documentaires

Hans Kröder

Hans Kröder is internationaal expert en mede-auteur van ISO 
26000. Hij komt uit vier generaties van ondernemers en is sinds 
1998 zelf ondernemer. Zijn eerste praktijkboek over ISO 26000 is, 
samen met Pierre Hupperts, geschreven voor de middelgrote en 
grote organisaties. Hans was vastberaden dit boek voor de kleinere 
ondernemers te schrijven. Om de aanpak van ISO 26000 toegan-
kelijk te maken voor het midden- en kleinbedrijf. Hans studeerde 
bedrijfseconomie en wiskunde. Na het ontwerpen van informat-
iesystemen ontwikkelde hij - mede geïnspireerd door Eckart Win-
tzen - zijn belangstelling voor de menselijke en milieukant van zak-
endoen. In 2005 werd Hans lid van de NEN Normcommissie ISO 
26000 en startte hij zijn bijdrage aan de wereldwijde integrale aan-
pak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij is mede- 
docent van de NEN cursussen voor ISO 26000. Hij is internationaal 
spreker en gekozen lid van de internationale organisatie voor pro-
motie en advies voor ISO 26000.

Jaap de Vries

Jaap de Vries is senior adviseur duurzaamheid en strategie van 
Advies- en ingenieursbureau DGMR en vestigingsmanager in 
Drachten. Hij is initiatiefnemer van de Koploperprojecten duurzaam 
ondernemen in Friesland. Hierbij zijn inmiddels tientallen midden- 
en kleinbedrijven, gemeenten en andere organisaties betrokken. In 
2008 ontwikkelde Jaap al de duurzaamheidscan (DuOn-Scan) met 
volledige gebruikmaking van ISO 26000. Jaap studeerde aan de  
TU Delft en werkte vervolgens acht jaar in Peru. Daar werkte hij 
samen met overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en ontwikke-
lingsorganisaties aan het verduurzamen van steden. Hierna werkte 
hij drie jaar bij een international postdoctorale onderwijsinstelling, het 
Institute for Housing and Urban Development Studies in Rotterdam. 
Van daaruit heeft hij veel gereisd naar allerlei landen om les te geven, 
onderzoek te doen en advies te geven. Al dit internationale werk heeft 
zijn blik op de wereld en op duurzame ontwikkeling verbreed.
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Dit boek is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Wat 
kun je als ondernemer doen om duurzaam te ondernemen? Is het 
een haalbare kaart, of is het alleen weggelegd voor de grote bedrij-
ven met grote budgetten? Kun je in een paar stappen een bijdrage  
leveren aan maatschappij & mens, natuur & milieu en economie? 
Jazeker! In dit boek leggen we in zeven praktische stappen uit hoe je 
duurzame winst kunt boeken. 
Als ondernemer krijg je antwoord op vragen als ‘Wat is duurzaam 
ondernemen nu precies?’, ‘Welke thema’s zijn van belang?’ en ‘Hoe 
pak ik het aan?’. Zaken als ‘Wat levert het op?’ en ‘Welke concrete 
tips zijn er?’ worden je aangereikt door twintig cases van bedrijven 
die al op weg zijn.
In hoeverre kun je met deze aanpak nu vooruit, zonder dat er bin-
nenkort weer van alles verandert? Het goede nieuws is dat dit 
stappenplan is gebaseerd op de nieuwe, wereldwijde richtlijn voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties: ISO 26000. 
Dit biedt je een integrale aanpak en een logische kapstok. Dat zorgt 
voor houvast, continuïteit en helpt je om de juiste keuzes te maken 
voor duurzaamheid. Een belangrijk extra voordeel is dat je nu samen 
met je medewerkers, klanten, leveranciers, zakenpartners, overheid 
en andere belanghebbenden dezelfde taal kunt spreken. En dat 
maakt het verduurzamen van je bedrijf en producten & diensten, 
maar ook de samenwerking in waardeketens een stuk efficiënter en 
effectiever.

Dit boek wordt begeleid door zeven filmclips en een introductie-
filmclip. Elke clip behandelt één van de zeven stappen uit het stap-
penplan. De bedrijven uit de cases van dit boek laten je daarmee 
zien hoe zij invulling geven aan duurzaam ondernemen. De filmclips 
zijn gratis te zien via het youtube-kanaal: www.youtube.com/user/
duurzamewinstvoormkb
Een samenvatting van dit boek in PDF-vorm en als E-book kan 
worden gedownload op www.duurzamewinstvoormkb.nl

Iedereen die een boek aanschaft ontvangt een tweede boek gratis. 
Dit gratis exemplaar kan ter inspiratie worden doorgegeven aan een 
klant, toeleverancier, zakenpartner of een andere geïnteresseerde.

De auteurs Hans Kröder en Jaap de Vries beschikken over unieke 
expertise en ervaring in de integrale aanpak van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) volgens de richtlijn ISO 26000.
De deelnemende partners aan dit boek en de filmclips zijn:  
het Ministerie van EL&I, MKB-Nederland, MVO Nederland, FNV en 
NEN.

Duurzaam 

ondernemen is 

geen bijzaak meer, 

het is puur strategie

Jacqueline Zuidweg, 
Directeur Zuidweg Partners 

en zakenvrouw 2012 

Dit handige 

stappenplan maakt 

duurzaam ondernemen 

waardevol voor MKB-ers. 

Met veel praktische tips!

Willem Lageweg, 
Directeur MVO Nederland

stappenplan 

een handig

ISO 26000


