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Inleiding

Fase a

kies!
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Stap 1

focus op enkele MVO-vraagstukken

Ook van goede doelen wordt verwacht dat ze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Er zijn tal van MVO-vraagstukken te bedenken:

(MVO). Of het nu gaat om hoe ze beleggen, welke partnerships ze sluiten of hoe ze inkopen.

van sponsorafspraken tot papierverbruik en integriteit.

Als blijkt dat goede doelen dit niet op maatschappelijk verantwoorde wijze doen schaadt dat
de reputatie van de eigen organisatie, maar ook van de branche.
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LIGHT

Gebruik de lijst met MVO-vraagstukken (blz. 11) om focusgebieden te bepalen

Kies met een select aantal mensen (van directie, medewerkers) enkele MVO-vraagstukken.

me richten?”, “Waar liggen risico’s en waar kansen?”, “Welke doelen moeten wij ons stellen?”,
POTENTIEELßVOORDEEL

“Hoe organiseren wij MVO, zodat wij blijven MVO’en?”

TIP: Bundel de krachten

Samenwerking en kennisdeling met collega goede doelen kan de ‘last’ per organisatie

De MVO-aanpak bestaat uit zes stappen, verdeeld over drie fasen plus een evaluatie.
Omdat ambities en mogelijkheden per goed doel verschillen, biedt deze handreiking voor iedere

verminderen. Kies gezamenlijk een aantal MVO-vraagstukken en lever elk een bijdrage
aan één of enkele vraagstukken.

stap een light-versie en een full-versie. Hierdoor kan ieder goed doel aan de slag met MVO.
FULL

Krijg inzicht in de maatschappelijke verwachtingen

EVALUEER

Vraag stakeholders naar hun verwachtingen van uw organisatie op MVO-gebied.
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Interne stakeholders zijn medewerkers, OR, management, directie. Externe stakeholders

zijn bijvoorbeeld donateurs, vrijwilligers, leveranciers, sponsors en partners.

TIP: 	Volg de richtlijnen uit Code voor Goed Bestuur (‘Code Wijffels’, hoofdstuk 6).
TIP: Toets de lijst met MVO-vraagstukken onder stakeholders (blz. 11).

TIP: Vraag stakeholders ook wát uw organisatie bij de MVO-vraagstukken zou moeten doen.

Figuur 1 - Aspecten in de MVO-aanpak

Bepaal de relevante MVO-vraagstukken voor uw organisatie

Wat is MVO?
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt in dat de organisatie bij
al haar handelen rekening houdt met de maatschappelijke gevolgen, zowel op sociaal,
milieu als economisch gebied.

Breng de informatie uit de dialoog terug tot een keuzelijst met MVO-vraagstukken.

Bepaal de hoogte van de prioriteit bij de MVO-vraagstukken
Gebruik de focusmatrix om te prioriteren (zie figuur 2).
Kies een select aantal MVO-vraagstukken als focus

Kies ongeveer acht vraagstukken met hoge prioriteit die:

a grote positieve en/of negatieve gevolgen voor uw organisatie hebben;

Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan:

b door uw organisatie direct beïnvloedbaar zijn.

- maakt u MVO integraal onderdeel van al uw bedrijfsprocessen;
- houdt u rekening met verwachtingen van stakeholders bij uw handelen en beslissen;
- verantwoordt u naar stakeholders wat u hebt gedaan.
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TIP: 	Organiseer een workshop om een keuze te maken bij meer dan
acht vraagstukken met prioriteit ‘hoog’.
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Stap 2

Focusmatrix

bepaal uw MVO-doelstellingen

Met de focusmatrix prioriteert u in de full-versie de MVO-vraagstukken.
LIGHT

Maak SMART-geformuleerde doelstellingen per MVO-vraagstuk

middel

groot

mvo vraagstukken
met hoge prioriteit

De doelstellingen zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar
en uitdagend en Tijdsgebonden.

mvo vraagstukken met
middelgrote prioriteit

Maak compacte actieplannen

mvo vraagstukken
met lage prioriteit

inventariseer resources (benodigde mensen, middelen en geld).

Per doelstelling 1 A4 met concrete stappen en een tijdsplanning met mijlpalen,

FULL

Werkbare MVO-doelstellingen zijn:

klein

potentiële gevolgen (positief, negatief)
van het MVO-vraagstuk’

legenda

1

klein

middel

groot

Eigen invloed op het MVO beleid

Figuur 2 - Focusmatrix

Positie op de x-as: ‘eigen invloed op het vraagstuk’
Heeft u direct invloed op het MVO-vraagstuk, dan scoort het vraagstuk ‘groot’.

SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en uitdagend, en Tijdsgebonden;

2 in lijn met de missie van de eigen organisatie, voldoen aan wet-/regelgeving én voldoen
aan de maatschappelijke verwachtingen.
Proactieve doelstellingen zijn ambitieuzer dan maatschappelijke verwachtingen.

TIP:  Gebruik bestaande richtlijnen voor de doelstellingen, zoals SenterNovem
voor inkoopcriteria, Fair Wear Foundation voor de kledingindustrie, GRI voor
verslaglegging én MVO-vraagstukken.
TIP: Gebruik websites per MVO-vraagstukken (zie vfinet.nl).

Bent u afhankelijk van derden, dan wordt de invloed ‘middel’ en als het buiten
de invloedssfeer ligt, dan wordt de score ‘klein’.

Maak actieplannen

Benoem concrete stappen, maak een tijdsplanning met mijlpalen, inventariseer resources

Positie op de y-as: ‘potentiële gevolgen (positief, negatief) van het MVO-vraagstuk’

(benodigde mensen, middelen en geld).

Per MVO-vraagstuk gelden twee vragen:
1. Hoe groot zijn de potentiële negatieve gevolgen op het moment dat uw organisatie niets
meer doet dan nu? Bijvoorbeeld voor uw reputatie, financiële positie, het aantal donateurs,
sociale en milieugerelateerde aspecten;
2. Hoe groot zijn de potentiële positieve gevolgen als uw organisatie zich proactief opstelt?
Bijvoorbeeld voor de natuur, het aantal donateurs, de mensenrechten en de financiële positie.
Scoort een MVO-vraagstuk op vraag 1 ‘middel’ en op vraag 2 ‘groot’, dan wordt het als ‘groot’
op de y-as geplaatst. Zo wordt rekening gehouden met het maximale risico of de maximale
positieve bijdrage van het vraagstuk.
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Stap 3

sta stil bij de wijze waarop u verantwoordt over MVO

Verantwoording afleggen maakt onderdeel uit van MVO.

Handreiking MVO-aanpak voor VFI-leden

organiseer & kom in actie

Fase b
Stap 4

organiseer MVO

Bepaal voordat u de actieplannen uitvoert hoe u wilt verantwoorden en aan wie.
LIGHT
LIGHT

Minimale maatregelen:

1

-

directieleden spreken zich uit voor MVO;

-

 edewerkers stellen doelen op en voeren actieplannen uit. Hoe meer en beter betrokken,
m
hoe groter hun gevoel van verantwoordelijkheid;

-

wijs één of enkele medewerkers aan als ‘aanjager’ van de acties;

-

spreek af wie wat oppakt per MVO-vraagstuk of per actie;

-

zet MVO één keer per kwartaal op de agenda van de directie.

Sta vooraf stil bij:

Waarover u gaat verantwoorden (vraagstukken uit de focus (stap 1)

2 Aan wie u gaat verantwoorden

Intern: directie en medewerkers. Extern: bijvoorbeeld donateurs en pers.

3 Hoe u gaat verantwoorden

- minimaal één paragraaf over MVO in het jaarverslag;
- gebruik voorbeelden van activiteiten en initiatieven.

Plan jaarlijks een (korte) evaluatie. Hierdoor wordt de evaluatie een standaard onderdeel,
blijft u de aanpak toepassen en blijft u MVO’en.

FULL

FULL

Naast de vraagstukken uit de focus (stap 1), ook de vraagstukken die buiten de focus vallen.

• Leiderschap

Bepaal waarover u verantwoording aflegt

Zo kunt u ook aangeven waarom u hiervoor (nog) niet kiest.
Stem uw verantwoording af op de stakeholder (aan wie)

De verantwoording kan verschillen per stakeholdersgroep.
Bepaal hoe u zich verantwoordt

De vorm bepaalt de manier van organiseren; meet u per kwartaal resultaten (kwantitatief)
of rapporteert u jaarlijks over beleid en aanpak (kwalitatief). Voorbeelden:
-

MVO in het (reguliere) jaarverslag of een apart MVO-jaarverslag;

-

bestaande communicatiekanalen. Zoals website, bladen, nieuwsbrieven;

-

prestatie indicatoren om resultaten bij doelstellingen te meten;

-

voorbeelden van activiteiten en initiatieven;

-

 fficiële certificaten, zoals FSC-keurmerk (papier en hout),
o
ISO14000 (milieumanagementsysteem), GRI (verslaglegging);

-

waarderingsrapporten van stakeholders over het MVO van uw organisatie;

-

behaalde MVO-prijzen.

Neem maatregelen op het gebied van:
- toon commitment vanuit de top;

- communiceer regelmatig over MVO(resultaten), ook onverwachts!

• Personeel

- betrek eigen personeel in de stappen; laat hen doelen opstellen;

- t rain personeel in MVO; in sociale- milieu aspecten, verantwoord inkopen,
aangepaste ‘MVO-werkwijze’, et cetera;

- bepaal per functie hoe de werkzaamheden op MVO-wijze worden ingevuld.

• Organisatiestructuur

- stel een portefeuillehouder ‘MVO’ aan in directie/bestuur;

- s tel een MVO-projectmanager aan als aanjager en coördinator van de MVO-aanpak,
bewaker van de voortgang en (deels) uitvoerder van actieplannen;
- vorm projectgroepen voor de actieplannen;

- wijs verantwoordelijken aan in de (gehele) organisatie.
• Organisatiesystemen

- neem MVO op in het strategisch kader (plan). De vertaling van

MVO naar jaarplannen en organisatiedoelstellingen gaat makkelijker;

- neem MVO op in jaarplannen, afdelingsplannen et cetera;
- stel een budget beschikbaar;

- stel processen en procedures op;

- neem MVO op in planning en controlcyclus;

- r icht informatiesystemen in om de resultaten en voortgang
van MVO-doelstellingen te registreren.

Borg de evaluatie. Leg evaluatiemomenten vast en wijs een
verantwoordelijke aan voor de uitvoering.
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Stap 5

ga aan de slag!
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laat zien wat u doet

Fase c

MVO en verantwoorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
LIGHT

Kom in actie:
-

ga aan de slag en voer acties uit;

-

communiceer regelmatig over MVO;

-

houd doelstellingen in het oog en breng ze steeds onder de aandacht;
spreek elkaar aan;

nodig externe sprekers uit;

houd jaarlijks (eventueel tussentijds) een evaluatie
‘Is de focus relevant?’en ‘Zijn doelstellingen gehaald of haalbaar?’ Beoordeel en herijk.

Deze fase staat expliciet stil bij het daadwerkelijk laten zien wat u doet.
Stap 6

laat zien wat u doet (verantwoorden)

LIGHT

Leg verantwoording af:
-

maak gebruik van het denkwerk uit stap 3;

-

 ebruik hiervoor minimaal een paragraaf in het reguliere jaarverslag,
g
berichtgeving op de website en in eigen bladen.

-

verantwoord jaarlijks over de al dan niet behaalde resultaten;

FULL

Kom in actie:
-

-

-

-

-

ga met de projectgroep aan de slag en voer de actieplannen uit;

organiseer een kick-off meeting
openlijke betrokkenheid van bestuur of directie is een sterk signaal
voor het belang van MVO in de organisatie;

bewaak voortgang, meet het resultaat regelmatig (kwartaal) en stuur bij;

communiceer en presenteer regelmatig en onverwachts over de voortgang
zowel vanuit medewerkers als vanuit de directie;

FULL

Leg verantwoording af:
-

gebruik de voorbereiding en het denkwerk uit stap 3;

-

communiceer regelmatig en actief over al dan niet behaalde

-

verantwoord aan interne én externe stakeholders;
resultaten (zowel intern als extern).

spreek elkaar aan op gedrag en resultaten;

maak MVO onderdeel van dagelijks werk, bij inkopen,
partnerships en primaire doelstelling;

sta open voor nieuwe MVO-voorstellen vanuit de eigen organisatie;

houd jaarlijks en (indien nodig) tussentijds evaluaties
beoordeel en herijk indien noodzakelijk de focus, doelstellingen, actieplannen et cetera.

TIP: Maak de informatie toegankelijk en opzoekbaar
TIP: (vooral voor de full-versie)

Aandachtspunten voor de verantwoording over MVO:

1 S
 tem uw boodschap af op stakeholders
De directie wil globale gegevens en trends. De medewerker wil gedetailleerde
informatie én externe stakeholders willen de grote lijnen.
2 Sluit aan bij de MVO-doelstellingen
Als een doelstelling kwantitatief is, rapporteer dan met cijfers,
niet met voorbeelden van beleid.
3 Bepaal hoe specifiek en globaal verantwoord wordt
Naast verantwoording per MVO-vraagstuk, kan dat ook over
de organisatie als geheel.
4 Bepaal of één verantwoordingsvorm afdoende is
5 Denk aan periodieke verantwoording
Meer dan één keer per jaar (intern) verantwoorden, betekent sneller bijsturing,
waardoor doelen eerder worden behaald.
6 Sluit aan bij bestaande verantwoordingsvormen
Gebruik bestaande jaarverslagen om MVO in op te nemen of indicatoren.
7 Meet het correcte
Voorbeeld voor reductie van vliegkilometers: Meet en verantwoord over
het aantal kilometers en niet over de reductie in uitgaven voor vliegverkeer.
Uitgaven zeggen niets over het aantal kilometers.
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Voorbeelden van MVO-vraagstukken
Onderstaande lijst geeft voorbeelden van relevante MVO-vraagstukken voor
goede doelen. Zie www.vfinet.nl voor meer uitleg, praktijkcases van goede doelen
en voorbeelden van relevante websites.
Bedrijfsprocessen
Administratie en beheer

Inkoop - algemeen

Financiën

Inkoopbeleid opstellen

Duurzaam beleggen

Leverancierseisen

Transparante kostenverantwoording

Milieueisen producten en diensten
Sociale eisen producten en diensten

Milieu

Ketenverantwoordelijkheid bepalen

Afvalscheiding
Energie meten en reduceren

Inkoop - per product

Huisvesting

Bedrijfsmiddelen

Vliegverkeer

Kantoormeubilair

Waterverbruik

Merchandise

Woon-werk verkeer

Catering
Papier en drukwerk

HRM
Arbeidsomstandigheden

Fondsenwerving

Integriteit en omgangsvormen

MVO-eisen aan bedrijfspartner

Gezondheid personeel

Ketenverantwoordelijkheid bedrijfspartner

Ontwikkeling personeel

Respectvolle donateurwerving

Beoordeling personeel
Diversiteit in de organisatie

Doelbesteding

Kansarmen werkervaring

Reduceren/ compenseren transport

Man-vrouw verhouding

Transparantie over geldbesteding
Middelen/ materiaal gebruik

Algemene aandachtspunten voor een goede MVO aanpak
•

Wees bewust van de bijdrage van jouw organisatie aan de samenleving

•

Zet in op gedragsverandering anders komt MVO niet van de grond

•

Wees transparant in alles wat je doet

Tip kijk ook op:
http://www.mvonederland.nl/aandeslagmetmvo/mvoinuwbedrijf
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colofon
Deze handreiking presenteert een aanpak voor een praktische en structurele organisatie van
MVO beleid binnen goededoelenorganisaties. De MVO-aanpak is gebaseerd op de methodiek
Hofmijster (2007), ontwikkeld tijdens een studie voor het Wereld Natuur Fonds, door de
Universiteit Twente en Significant. Aan de totstandkoming van deze handreiking hebben verder
meegewerkt: de VFI, de VFI-stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën, MVO-Nederland en
Significant B.V.

Contact
telefoon
020 422 99 77
fax
020 422 99 79
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internet
www.vfi.nl
ledennet
www.vfinet.nl

e-mail
info@vfi.nl
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