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Structuur ontbreekt
MVO Nederland start project ISO 26000 voor mkb

tijdens de mvO-expeditie in de food en agribusiness van mvO 
nederland brachten twaalf bedrijven lijn in hun duurzaamheids-
beleid met behulp van de internationale richtlijn iSO 26000.  
De bedrijven leerden van elkaar tijdens het project en raakten  
geïnspireerd. Ook de subsidie van het ministerie van  
economische zaken was mooi meegenomen.

vergeet maakt de richtlijn inzichtelijk.” 
“We doen veel qua MVO, maar zetten wei-
nig op papier”, zegt communicatiemanager 
Héléne Bénard van Koppert Cress. Met ISO 
26000 wil ze duurzaamheid vastleggen. “Bij 
ons gaat de discussie vooral over voedsel-
veiligheid en dan is er wel eens minder aan-
dacht voor de duurzaamheid van verpak-
kingen.” Nu er met het internationale richt-
snoer een duidelijke MVO-kapstok is, zal 
dit in de toekomst minder snel voorkomen, 
denkt Bénard.

Financiering ministerie EZ
De twaalf bedrijven wisselden gedurende 
het MVO-project verschillende perspectie-
ven over duurzaamheid uit. Vooral het 
gezamenlijk concreet maken van de 
abstracte ISO 26000-richtlijn ging sneller 
dan alleen, zo ervoeren de deelnemers. Het 
ministerie van EZ financierde deels de 
MVO-expeditie georganiseerd door MVO 
Nederland. Aan de drie expedities van 2013 
zal het departement ook financieel bijdra-
gen. Bedrijven met minder dan dertig deel-
nemers krijgen 50% van de kosten van het 
ISO 26000-traject vergoed.  Zo’n traject kost 
tussen de zes- en zevenduizend euro.

• Maurice de Jong •

Een stok achter de deur, structuur in het 
MVO-beleid aanbrengen en out-of-the-box 
denken: dat waren de voornaamste redenen 
voor de twaalf ondernemers om in januari 
2012 te starten met de MVO-expeditie in de 
food- en agribusiness. Een half jaar lang 
namen deze niet-concurrenten een kijkje in 
elkaars keuken. Vijf keer kwamen de onder-
nemers samen gedurende het traject. Ze 
kregen individuele begeleiding van advi-
seurs van Learn2improve en The Terrace.

MVO-lessen
Tijdens een drukbezochte evaluatiebijeen-
komst eind 2012 in Culemborg vertelden 
ondernemers over de lessen die zij hebben 
geleerd tijdens het project. Een algemene 
conclusie luidde dat bij vrijwel alle bedrij-
ven structuur ontbrak in het duurzaam-
heidsbeleid. Zo metselde The Greenery met 
zijn vele afdelingen alle losse MVO-activi-
teiten met behulp van ISO 26000 aan elkaar. 
Voor het groente- en fruitconcern vormt de 
oprichting van een projectgroep die vanuit 
alle afdelingen toezicht houdt op de MVO-
doelstellingen de voornaamste oogst.  
Veel ondernemingen vonden dankzij ISO 
26000 uit wat er nog miste in hun MVO-
visie. Intertaste gebruikte de tool als nulme-
ting. Wat zijn de witte vlekken? Het bedrijf 
kwam erachter dat het MVO te veel bena-
derde vanuit de eigen impact op de maat-

schappij in plaats van omgekeerd. “Zo ont-
dekten we dat we de zoutvolumes nog  
verder konden verlagen”, zegt MVO-coördi-
nator Aldert van der Kamp. Zoutverlaging 
is immers een maatschappelijk thema dat 
breed leeft. 

Marketinginstrument ISO 26000
ISO 26000 is tevens een uitstekend marke-
tinginstrument om de MVO-speerpunten op 
de voorgrond te plaatsen. Voor Cono Kaas-
makers zijn dit dierenwelzijn en de boeren 
waar de coöperatie mee samenwerkt. Het 
maken van afspraken met vijfhonderd boe-
ren geeft soms wrijving, weet duurzaam-
heidsmanager Catharinus Wierda. “ISO 
26000 koppelt bepaalde punten aan doelen, 
die weer helderheid scheppen voor de  
boeren. Ook kleine zaken die je anders  

Op excursie bij de Keurslager, één van de twaalf 

deelnemers aan de mvO-expeditie die  

mvO-nederland afgelopen jaar organiseerde.
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