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Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is het leiden van een 

organisatie door het maken van 
vrijwillige, gebalanceerde keuzes tussen 

de economische aspecten, sociale 
aspecten en ecologische aspecten van de 

bedrijfsvoering. 

Definitie



MVO-aspecten, -indicatoren en -maten



Meest uitgevoerde MVO-activiteiten in 
het grote MKB
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MVO-basisstrategieën

• Ontwerpstrategie

• Planstrategie

• Systeemstrategie

• Doelstrategie

• Positioneringsstrategie

• Interactiestrategie



MVO-strategie-
Implementatieprocessen

• Zelfstandig proces

• Samenwerkingsgericht proces

• Gezamenlijke organisatieproces



Benadering van stakeholders



Publiek-private projecten

Overheid, private ondernemers, private 
bedrijven en publieke organisaties ontwikkelen 
en realiseren samen een voorbeeldstellend 
MVO-project



Typologie voor MVO-ondernemers van 
Walley en Taylor



Typologie voor MVO-ondernemers van 
Schaltegger en Wagner 

• Bedrijfsbalansbewuste MVO-ondernemer

• Institutiegerichte MVO-ondernemer

• Groeigerichte MVO-ondernemer
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Waardecurve
Methode waarmee een bedrijf de eigenschappen van zijn producten en 
diensten herdefinieert in de richting van duurzaamheid en slim positioneert 
ten opzichte van bestaande producten en diensten.



Vragen bij het bouwen van een 
duurzaam bedrijfsmodel



Voorbeeld van een activiteitenschema



Voorbeeld van een oorzaak-
gevolgschema



Voorbeeld van een Pareto-schema



MVO-innovatiekampioen

• Promotor

• Uitvinder

• Informatieverwerker

• Integrator
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Technologieleiderschap

Een organisatie met een 
technologieleiderschapsstrategie op het gebied 
van duurzaamheid loopt voorop door MVO-
technologie te integreren in producten en 
diensten.



(Re)combinatie

Het herhaaldelijk samenvoegen van bestaande 
product- en dienstspecificaties met nieuwe 
duurzaamheidsspecificaties



Levenscyclusanalyse (LCA)

• Alle milieubelastende aspecten van een te 
ontwerpen product worden in kaart gebracht

• Milieubelasting wordt zoveel mogelijk 
gekwantificeerd

• Diverse milieubelastingsgegevens worden in 
samenhang bekeken en deze analyse leidt tot 
het milieubelastingsprofiel / ecologische 
voetafdruk van het productontwerp



Input en output beperken

Voeding en lozing van de black box moet zoveel 
mogelijk worden beperkt:



Cradle to cradle-ontwerpen

• Product-ontwerpen dragen bij aan 
milieuverbetering

• Dis-assembleerbare producten

• Upcycling in plaats van downcycling

• Afval = voedsel

• Eco-effectiviteit



Metabolisme als indicator voor benodigde 
duurzaamheidsverbeteringen
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Instrumenten die een organisatie kan 
inzetten om te communiceren

• Social media

• Bedrijfswebsite

• Media

• MVO-jaarverslag

• Certificaten van milieuzorgsystemen en MVO-
systemen

• MVO-prijzen

• Eco-labels voor producten en diensten

• Reclameacties en uitgekiende marketingcampagnes
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Eco-labels 
voor producten en diensten



ISO 14000: norm voor milieumanagement
• ISO 14001: Milieumanagementsystemen – Eisen en 

gebruiksrichtlijnen

• ISO 14004: Milieumanagementsystemen – Algemene 
richtlijnen over principes, systemen en ondersteunende 
technieken

• ISO 14006: Milieumanagementsystemen – Richtlijnen voor 
eco-ontwerp

• ISO 14020: Milieulabels en milieuverklaringen – Basisprincipes

• ISO 14040: Milieumanagement – Levenscyclusanalyse –
Principes en raamwerken 



Kernthema’s en onderwerpen in 
de ISO 26000



MVO Prestatieladder

• Opstapniveau 1: voorbereiding doorlopen / 
nulmeting uitgevoerd

• Opstapniveau 2: continu verbeterproces gestart

• Algemeen niveau: algemeen haalbaar niveau voor de 
bedrijfstak uitgewerkt

• Specifiek niveau 4: ketenverantwoordelijkheid 
uitgewerkt

• Specifiek niveau 5: BATNEEC-principe  uitgewerkt
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Convenant
Vrijwillige gedragsovereenkomst tussen de overheid en een 

aantal bedrijven, waarin zij overeenkomen dat de bedrijven 
een aantal gedragsregels na zullen leven en de overheid hen 
daarin zal faciliteren

Gedragscode
Vrijwillig en zelfstandig duurzaam gedrag van een bedrijf, 

waarbij de overheid geen noodzakelijke ondersteuner is zoals 
bij het convenant



De verantwoordelijke manager

• Blijft leren

• Bescheiden bij succes, moedig bij falen

• Helpt anderen, zorgt voor anderen

• Creëert een eerlijk en transparant proces

• Is loyaal aan groepen om zich heen

• Draagt verantwoordelijkheid

• Balanceert resultaten met compassie en leren 
met begrijpen

• Weerstaat de verleiding om voor god te spelen
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MVO balanced scorecard



INK-managementmodel



Waardeketen-analyse



Dilemma’s
Moet ik in ecologische en sociale kwaliteit investeren zonder dat ik weet of en wat daar 
economisch tegenover staat?

Waarom zou ik in duurzame innovatie investeren als onduidelijk is of ik daarmee bijdraag 
aan duurzaamheid?

Hoe krijg ik de klant zover dat deze mijn investeringen in duurzaamheid betaalt? Mag je 
een beetje greenwashen?

Kan ik een MVO-label voeren zonder al te veel duidelijkheid over de opbouw en kenmerken 
daarvan?

Hoe duurzaam en integer is het om duurzaamheid in te zetten voor omzetverhoging
en vergroting van productievolumes?

Is ‘aan MVO doen’ eigenlijk wel genoeg? Moeten we niet nog verder willen gaan?

Moet je in je eentje dan de wereld redden, en dan maar hopen dat het goed komt,
en de anderen in het systeem ook aan MVO gaan doen?


