
   

 Pagina  1 van 2 
 

Maandag 1 september 2014 

 

IGOV Innovatie Platform initiatief  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  (MVO) 

Initiatiefnemers: John Pap en Rob van der Meij Nedal, Ton Wessels Lloyds, Theo Duiker Enspiratie, 

Geert Dijkstra Acquire Publishing,  Arthur Klink IGOV. 

 
Inleiding: 
In maatschappelijk verantwoord ondernemen onderscheiden wij een “technische” en een “sociale” 
kant. In de wat wij noemen de technische kant gaat het over in het productie en uitvoeringsproces 
inbrengen van duurzaamheid, milieu en energiezuinigheid maatregelen. Bij de sociale kant denken 
we aan het in het arbeidsproces inzetten van mensen die om uiteenlopende redenen een 
achterstand op de arbeidsmarkt hebben. 
 
MVO wordt niet verlangd en toegepast omdat het moet maar omdat het kan en tot direct en 
concreet en aantoonbaar resultaat leidt.  
 
Marktpartijen en met name producenten en uitvoerende partijen doen (vaak hoge) investeringen op 
het gebied van MVO vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheids bewustzijn. Overheden 
verlangen dit ook van de markt bij het inkopen van producten en diensten.  
Wat echter precies verlangt wordt en hoe dit gewaardeerd wordt en wat hiervan in de praktijk 
terecht komt  is voor geen van de partijen duidelijk. De overheden blijken in de eigen organisatie 
weinig ervaring te hebben met de toepassing van MVO en de markt moet keuzes maken uit een 
veelheid van certificeringen en maatregelen in de onzekerheid of hun investeringen al dan niet 
gewaardeerd worden. 
 
Projectdoel: 
Bedoeling is dat we een uniform beoordelingsmodel willen creëren, dat transparant en gelijk is voor 

alle betrokkenen, dat conform richtlijnen van MVO opgesteld is, en inzicht geeft in MVO gehalte van 

organisaties die goederen en diensten leveren.  

Uitwerking: 
Voor dit doel zullen we  een “checklist” opstellen, welke dienst doet als “self-assessment”. Hierin zijn 
vragen opgenomen over MVO thema’s (People, Planet, Profit), waar onderwerpen (MVO indicatoren) 
uitgevraagd worden met als doel te bepalen in hoeverre organisaties aan de richtlijnen hiervoor 
“compliant” zijn. Dit laatste kan men door invulling van de checklist verklaren, en (veelal ten dele) 
aantoonbaar maken door certificaten. Als de leden van IGOV/overheden zaken gaan aanbesteden bij  
marktpartijen dan zou men ook bewijs kunnen vragen, en in dat geval kan Lloyd’s deze self-
assessment (checklist) “verifiëren”. Hiermee wordt door haar een beoordeling uitgevoerd in welke 
mate zij daadwerkelijk invulling geeft aan de gestelde MVO richtlijnen. Dit kan ook vooraf als eis 
worden opgenomen bij aanbestedingen, als je wilt dat uit te voeren opdrachten aan een gesteld (en 
aantoonbaar) MVO niveau voldoen. Het is dus niet zo dat de “checklist” een geaccrediteerd 
beoordelingsmodel is wat, na invulling door een organisatie, automatisch betekend dat men het 
verklaarde MVO niveau realiseert. 
Door het samenstellen van een uniform keuze en beoordelingsmodel, kortweg een  “checklist” , 
moet het voor alle partijen duidelijk worden welke keuzes van belang zijn en wordt het mogelijk voor 
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bedrijven om zich te onderscheiden en voor overheden om appels met appels te vergelijken en te 
wegen.  
 
Raakvlakken: 
Duurzaam Inkopen, Innovatie Inkopen, Energieakkoord,  EZ, VNG, Provincies, Rijkswaterstaat,  …. 
 
Organisatie: 
Projectteam: Theo Duiker, Rob van der Meij, Ton Wessels, Geert Dijkstra, Arthur Klink, … 
Projectdeelnemers: ntb (IGOV doet een oproep onder bedrijven en overheden) 
Een prominent persoon die het gezicht en ambassadeur van het project wil worden. 
Een trekker en inspirator en schrijver die de actieve rol neemt in de voortgang en productie. 
 
Niet alleen OVL medewerkers worden gevraagd deel te nemen, ook beleidsmedewerkers, 
milieumedewerkers, inkopers, bestuurders, managers, wetenschappers, .. 
 
Aanpak: 

1. Inzicht in de keten 
2. Onderscheiden van diensten en stakeholders 
3. Inventarisatie van indicatoren 
4. Samenstellen checklist 

 
Niet alleen het project resultaat is van belang, onderweg naar het resultaat zullen bijeenkomsten 
rondom het thema georganiseerd worden om enerzijds input te krijgen voor het project en 
anderzijds bewustzijn en draagvlak te creëren voor het thema. 
Ook zullen brochures, artikelen en mediamomenten worden gecreëerd om bekendheid aan het 
project te geven.  De samenwerking met evenementen van derden zal  ook worden gezocht buiten 
de ovl branche. 
 
 
Planning: 
In oktober 2014  is het projectplan gereed en goedgekeurd en is het projectteam samengesteld en 
wordt voorgesteld aan het publiek.  
In oktober tijdens de Dag van de Openbare Ruimte wordt het project geïntroduceerd en gaat het 
formeel van start. 
De eerste actie is het uitvoeren van een enquête als nulmeting. 
Het traject wordt veronderstelt in 2015 te zijn afgerond. 
 
Kosten: 
Uitgangspunt is dat het project kosten neutraal kan worden uitgevoerd. De projectteam leden en 
betrokkenen nemen deel voor eigen rekening. Wel worden kosten gemaakt voor opmaak, productie 
en promotie. Hiervoor wordt een p.m. post van 5.000 euro voorzien. Overige kosten derden worden 
in het projectteam besproken en voor goedkeuring voorgelegd aan IGOV en IGOV Innovatie Platform. 
 
 
 
 
 
 
 


