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MVO, Welke problemen zijn er?

• Procesmatig (wir-war aan regelgeving en certificaten)

• Gebrek aan uniformiteit, samenhang en praktische toepasbaarheid 
(Energieakkoord, MVO prestatieladder, C2C, C02 footprint, PSO,…….)

• Hoe gaan we met nieuwe regelgeving om (Quotawet, SR) 

• Commitment, waarom doen we het? (practise what you preach)

• Hoge investeringen, (wat wordt door wie gewaardeerd?)

• Risico van “Window dressing” 

*Onderscheid in: Harde (technische) - en zachte (sociale) kant



Wat is de bedoeling?

Wie heeft er officieel 
gewonnen?

Waarom heeft Shani Davis officieel gewonnen
ondanks dat iedereen zag dat dit niet zo kan zijn?

Omdat in de regelementen stond, dat de 
tijdwaarneming “leading” is. (Het computer systeem 
werkte niet goed, maar werd niet hersteld door de 
objectieve waarneming).

Wat gaat hier mis?............



Wat is de bedoeling? (Bron: Verdraaide organisaties (Wouter Hart)

Er is een:
- systeemwereld 
- leefwereld 
- bedoeling

We laten ons vaak leiden, door vanuit de 
systeemwereld naar de bedoeling toe te 
redeneren / te werken. 

Als we vanuit de bedoeling richting 
leefwereld en systeemwereld redeneren 
/werken ontstaat eigenaarschap, inhoud 
en energie. (De systeemwereld is dan 
ondersteunend)



Wat is het projectdoel?

• Inzicht in de keten

• Checklist (beoordelingsmodel)

• Inventarisatie best practices

• Inventarisatie van indicatoren

• Samengesteld door stakeholders (opdrachtgevers, opdrachtnemers, 
certificering instituties)

• Efficiëntie (uniformiteit, samenhang en praktische toepasbaarheid)

• Betrokkenheid VNG en EZ

• MVO wordt in branche uitgevoerd omdat het kan en leidt tot resultaten



Wat is de eerste concrete stap?

Enquête

• Hoever is uw organisatie nu betreffende MVO?

• Herkent u de problematiek?

• Wat vindt de organisatie belangrijk, wat is de ambitie?

• Wat vind je zelf belangrijk?

• In hoeverre wilt u namens uw organisatie bijdragen om tot een 
uniforme MVO-aanpak voor OVL te komen?

Ga naar www.igov.nl en vul de enquête in !

http://www.igov.nl/


Wat levert het u op?

• Rapport  (gratis bij invullen enquête)

• Checklist 

• Efficiency



Wie zitten er in het (voorlopige) projecteam?

• Arthur Klink (Gem. Utrecht/ IGOV)
• Geert Dijkstra (Acquire Publishing)
• John Pap (Nedal)
• Ton Wessels (Lloyd’s Register Nederland - LRQA)
• Theo Duijker (Eleq/Enspiratie)
• Rob van der Meij (Nedal)
• U ?
• ……….

Ambassadeur:……………….!
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