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CertifiCatie  
VOeDselVeiligheiD  
eN DuurzaamheiD

Opmars  
MVO-standaarden
Stakeholdersdialoog onvoldoende ingevuld

De opmars van de standaarden voor maatschappelijk  
Verantwoord Ondernemen (mVO) zet gestaag door. Waar  
staan we nu, ruim twee jaar na de publicatie van isO 26000  
en de mVO Prestatieladder?

Overzicht ontbreekt
Op het online publicatieplatform van NEN 
voor de ISO 26000 zelfverklaringen zijn op 

moment van schrijven (medio febru-
ari, red.) 35 organisaties zichtbaar 
(zie: www.nen.nl), waarvan vijf 
bedrijven uit de voedingsmiddelen-
sector. Opvallend is dat bij deze 
bedrijven ook de eerste extern geve-
rifieerde zelfverklaringen zijn te vin-

den. Het werkelijke aantal organisaties dat 
de ISO 26000-richtlijn hanteert is natuurlijk 
vele malen hoger en bevat ook partijen die 
ervoor hebben gekozen geen zelfverklaring 
uit te brengen of deze in ieder geval niet op 

De ISO 26000 en MVO Prestatieladder 
zijn relatief nieuwe standaarden die op een 
overkoepelende wijze de volledige integra-
tie van MVO in de bedrijfsvoering van een 
organisatie beschrijven. Daarmee onder-
scheiden ze zich van andere duurzaam-
heidstandaarden. 
De ISO 26000 is een richtlijn, niet certifi-
ceerbaar, en mag gezien worden als een 
inspiratiebron voor het vormgeven en uit-
rollen van MVO. Het niet-certificeerbaar 
zijn van de ISO 26000 blijft deze richtlijn 
in de markt achtervolgen en discussies 
veroorzaken. 
Ook nu nog spreken bedrijven in hun exter-
ne uitingen geregeld van ‘het gecertificeerd 
zijn tegen de ISO 26000’. Daarom 
heeft NEN op 2 november 2011 aan-
vullend de ‘Handleiding Zelfverkla-
ring ISO 26000’ gelanceerd (de NPR 
9026). Deze handleiding biedt een 
structuur voor het uitbrengen van 
een zelfverklaring – gebaseerd op een 
vragenlijst – om kenbaar te maken dat een 
organisatie de principes en richtlijnen van de 
ISO 26000 toepast. Deze zelfverklaring 
wordt door een organisatie zelf opgesteld. De 
MVO Prestatieladder is als certificeerbare 

norm zodanig opgezet dat organisaties MVO 
meetbaar en vergelijkbaar kunnen maken. 
De norm sluit met het Plan-Do-Check-Act 
principe nauw aan bij managementsystemen, 
regelt de stakeholderbelangen en rapporteert 
op de MVO prestatie-indicatoren. 
De MVO Prestatieladder geldt als een groei-
model met vijf niveaus. Bij het doorgroeien 
naar een hoger niveau wordt het aantal 
geadresseerde MVO-thema’s vergroot en 
wordt de dialoog met stakeholders steeds 
verder verdiept.
De meeste bedrijven steken in op niveau 3 
van de ladder. Vanaf dit niveau, dat geldt als 
algemeen haalbaar voor een branche, is het 
certificaat drie jaar geldig. Albron, Bavaria 

en Verstegen Spices & Sauces zijn zelfs gecer-
tificeerd op niveau 4 en onderscheiden zich 
met hun MVO-beleid en -prestaties van 
andere bedrijven in de sectoren waar zij  
opereren. 

‘ Stakeholdersdialoog 
leidt tot gedegen 
MVO-beleid’

lrQa certificeert Verstegen spices & sauces voor 

de mVO Prestatieladder tegen niveau 4. links: alge-

meen directeur van Verstegen, manfred lukkezen en 

rechts ton Wessels, business development lrQa 

Nederland. 
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het platform te publiceren. Ook zijn er 
inmiddels ISO 26000-afgeleiden versche-
nen, zoals de MVO-Monitor van de Metaal-
unie of het Erkend Duurzaam Premium-
certificaat van de Bovag. Het ontbreekt, 
zeker in de internationale context, aan over-
zicht van bedrijven die de richtlijn hebben 
geadopteerd. Een opvallend voorbeeld 
wordt gevormd door de FIFA, die naar 
eigen zeggen voor het WK van 2014 in   
Brazilië een duurzaamheidstrategie heeft 
opgesteld die is gebaseerd op de ISO 26000-
richtlijn. 

Stakeholders
Een van de grootste inspanningen voor orga-
nisaties die met MVO beginnen, betreft het 
invullen van de stakeholdersdialoog. Uit-
gangspunt binnen de MVO-standaarden is 
dat de input van stakeholders (aantoonbaar) 
moet worden gebruikt voor het formuleren 
van MVO-beleid en -doelstellingen van de 
organisatie. Meestal bestaat wel een beeld 
van de stakeholders, maar bedrijven onder-

vragen hen niet gestructureerd over MVO-
onderwerpen (People, Planet, Profit). Noch 
hebben ze erover nagedacht op welke 
manier en met welke frequentie de stakehol-
ders vervolgens kunnen worden geïnfor-
meerd over de ontwikkeling van het MVO. 
Organisaties die dit wel doen, geven aan dat 
zij juist door een zorgvuldige stakeholder-

analyse en -consultatie een gedegen en 
gedragen MVO-beleid hebben kunnen 
opstellen voor de (middel)lange termijn. 
Vooral in de huidige economisch onzekere 
periode biedt dit een duidelijke koers en 
daarmee een zekere mate van stabiliteit voor 
een organisatie. Bedrijven uit de voedings-
middelensector die omwille van hun stake-
holderomgeving zowel de ISO 26000 als de 

MVO Prestatieladder hebben geïmplemen-
teerd zijn Bavaria, Albron en Arla Foods. Als 
reden voor de combinatie wordt gegeven dat 
de MVO Prestatieladder hen de structuur 
biedt en de ISO 26000 de MVO-inhoudelij-
ke uitdaging. Met ISO 26000 sluiten ze vaak 
goed aan bij de beleving van hun internatio-
nale zakenrelaties, terwijl het MVO Presta-

tieladder-certificaat het MVO onaf-
hankelijk aantoonbaar maakt.
Er zijn drie bedrijven die hun ISO 
26000 claims tevens extern hebben 
laten verifiëren: Bavaria, Albron en 
FrieslandCampina. De beoordelende 
instanties waren Lloyd’s Register 

Nederland en DNV Certification. Over het 
extern laten beoordelen van de zelfverkla-
ringen heeft NEN verklaard dat hier 
bestaande richtlijnen voor de verificatie van 
duurzaamheidsverslagen kunnen worden 
gebruikt, zoals de NIVRA 3410N en de AA 
1000. NEN heeft besloten hier zelf geen 
richtlijn voor op te gaan stellen.
Zowel FrieslandCampina als Bavaria willen 

‘ WC-eend-achtige  
verklaringen moeten 
worden voorkomen’

Bestuursvoorzitter Cees ’t hart van royal frieslandCampina (2e van rechts) neemt in december 2011 de ‘statement self Declaration NeN-isO 26000: 2010’ in ontvangst van lrQa.
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seren WC-eend!’-achtige verklaringen, lijkt 
ook hier externe, onafhankelijke verificatie 
van de MVO-claims wenselijk. Bavaria, 
Albron en FrieslandCampina hebben eerder 
al aangegeven externe verificatie als de beste 
vorm van transparantie en bewijslast te zien 
richting de stakeholders, die tevens beant-
woordt aan de behoefte van klanten om 
MVO-risico’s in de keten te beheersen.

Overheid en subsidiemogelijkheden
Er zijn de auteurs geen voorbeelden bekend 
waarbij de overheid het hanteren van de 
MVO Prestatieladder in aanbestedingen 
praktiseert of overweegt. De MVO Prestatie-
ladder lijkt daarentegen meer kandidaat te 
zijn voor subsidieregelingen. Zo is de MVO 
Prestatieladder vorig jaar op de Milieulijst 
van de MIA (Milieu Investering Aftrek) en 
Vamil (Vrije Afschrijving Milieu Investering) 
regelingen geplaatst. Voor een investering 

de ISO 26000 in combinatie met de FSSC 
22000 standaard voor voedselveiligheid als 
leidraad gaan hanteren. Daarmee komen 
dan andere certificaten op het vlak van 
arbeidsomstandigheden (OHSAS 18001), 
milieu (ISO 140001) en kwaliteit (ISO 
9001) mogelijk te vervallen. Of ze daarmee 
trendsettend zijn in de sector, is afwachten. 
Vanuit de huidige machtspositie van de 
retailers geldt een BRC/IFS-certificaat nog 
vaak als inkoopvoorwaarde, ofschoon het 
aantal FSSC 22000-certificaten een grote 
groei laat zien, wat wijst op een steeds     
grotere acceptatie van deze standaard in     
de markt.

WC-eend
De interesse van de overheid in het gebruik 
van MVO-standaarden neemt voorzichtig 
toe. Al in 2010 werd ISO 26000 gebruikt als 
inspiratiebron voor de nieuwe beoordelings-
criteria van de Transparantiebenchmark van 
het ministerie van Economische Zaken (EZ). 
Deze benchmark beoordeelt de mate waarin 
bedrijven verslag doen van hun MVO-activi-
teiten. De benchmark van 2011 laat zien dat 
er in de koploper- en achtervolgersgroep 
(top 45 van bedrijven) ook een aantal bedrij-
ven uit de voedingsmiddelensector zitten. In 
de zomer van 2011 heeft de Tweede Kamer 
de regering verzocht bij alle publiek-private 
partnerschappen (PPS) de hernieuwde 
OESO-richtlijnen toe te passen en aangege-
ven het hanteren van ISO 26000 een goede 
manier daartoe te vinden. 
Voor verschillende sectoren bestaan al gerui-
me tijd duurzaamheidcriteria via het duur-
zaam inkopen-programma van de overheid 
(zie expertisecentrum aanbesteden: www.
pianoo.nl). De ISO 26000 en MVO Prestatie-
ladder maken hier formeel geen onderdeel 
van uit. Onlangs meldde topambtenaar Kees 
Lever van EZ dat bekeken wordt of de over-
heid ISO 26000 kan gaan toepassen in haar 
duurzaam inkopen-beleid. Om te voorko-
men dat dit leidt tot ‘Wij van WC-eend advi-

MVO Prestatieladder en ISO 26000
De MVO Prestatieladder is op 27 april 2010 gepubli-
ceerd. De MVO-standaard is geïnspireerd op internati-
onale normen en richtlijnen zoals ISO 9001, ISO 
26000, AA 1000 (stakeholders) en Global Reporting 
Initiative (duurzaamheid verslaglegging). Op moment 
van schrijven telt de MVO Prestatieladder 123 geregis-
treerde certificaten (zie: www.mvoprestatieladder.nl). 
Hiervan bevinden zich er zeven in de voedingsmidde-
lensector (inclusief catering). De bouwsector loopt 
voorop in het aantal certificaten.

De internationale duurzaamheidsrichtlijn ISO 26000 is 
gepubliceerd op 1 november 2010 en is niet-certifi-
ceerbaar. NEN kwam daarom op 2 november 2011 
aanvullend met de ‘Handleiding Zelfverklaring ISO 
26000’; bedrijven kunnen een dergelijke zelfverklaring 
zelf opstellen. Tot nu toe zijn er 35 zelfverklaringen, 
waarvan 5 van voedingsbedrijven. Een duidelijk beeld 
van het aantal bedrijven dat ISO 26000 toepast, is er 
(nog) niet. 

die een direct gevolg is van de implementatie 
van de ladder (bijvoorbeeld doordat deze 
onderdeel is van het plan van aanpak) kan 
een MIA- of VAMIL-regeling worden aange-
vraagd bij Agentschap NL. Ook zijn er ande-
re aanvragen voor subsidieverstrekking 
gedaan in relatie tot het gebruik van de 
MVO Prestatieladder. Ook voor het opzetten 
van een MVO-beleid als onderdeel van pro-
jecten binnen de regeling Private Sector 
Investeringsprogramma (PSI) kan subsidie 
worden aangevraagd.

Raad voor Accreditatie
Zowel de ISO 26000 als de MVO Prestatie-
ladder hebben grote ambities. De MVO 
Prestatieladder bereidt zich voor op accredi-
tatie via de Raad voor Accreditatie. Er wordt 
op dit moment gewerkt aan een nieuwe ver-
sie van de norm, die vooral qua opzet zal 
veranderen. Het document wordt daarbij 
gesplitst in twee delen, waarbij een deel dat 
de inhoud beschrijft wordt opgesteld volgens 
de Guide 83. Dit wordt het handvat voor alle 
ISO-normen, en daarmee sluit de MVO 
Prestatieladder aan bij de nieuwe versies van 
de ISO 9001 en 14001 die zullen verschijnen. 
Het deel dat de certificatie beschrijft, wordt 
opgesteld volgens ISO 17021. Voor wat de 
ISO 26000 betreft, zullen we wellicht gaan 
zien dat de zelfverklaring (NPR 9026) inter-
nationaal wordt overgenomen. Daarnaast 
zijn er plannen voor een ISO-richtlijn voor 
duurzaam inkopen, op voorstel van Frank-
rijk en Brazilië. NEN heeft onlangs gepleit 
voor een sterke relatie van deze richtlijn met 
de ISO 26000, bijvoorbeeld in de vorm van 
een appendix.

rONalD stiefelhageN , thOmas 

zWiers
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