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1. Algemeen

KVK, beschrijving, scope, missie visie
Zeven MVO-principes.
1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen) 2. Transparantie 3. Ethisch gedrag 4.
Respect voor stakeholderbelangen 5. Respect voor wet- en regelgeving 6. Respect voor internationale
gedragsnormen 7. Respect voor mensenrechten
Tenminste 7 kernonderwerpen.
1. Bestuur van de organisatie 2. Mensenrechten 3. Arbeidsomstandigheden 4. Milieu 5. Eerlijk zakendoen 6.
Consumentenaangelegenheden 7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap
Wettelijk kader voor dit bedrijf:
Stakeholders voor bedrijf:
Gericht op het onderhouden en opbouwen van langdurige en goed samenwerking.
Samenwerkingsverbanden en lidmaatschap MVO:
-.
-

2. Beleidsverklaring

In de beleidsverklaring wordt MVO als belangrijk onderdeel beschreven. De directie heeft de beleidsverklaring op
…..ondertekend en door middel van ……bekend gemaakt aan het personeel. Voor derden is deze beleidsverklaring
opvraagbaar bij de directie.

3. People
Veel voorkomende onderwerpen op de People-dimensie zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, het
behouden van medewerkers, arbeidsrechten, mensenrechten, scholing, stagebeleid, arbeidsomstandigheden
bij uitbestede of ingekochte activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming,
discriminatie, diversiteit op de werkvloer.

3.1 RI&E
RI&E voor het laatst uitgevoerd in (max 4 jaar geleden) Periodiek herhalen minimaal elke 4 jaar een update. Plan
van aanpak aantoonbaar en actueel.
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3.2 Arbeidsrechten
Sollicitatie-eisen
Arbeidscontract
CAO
Omgangsvormen

3.2 Scholing en ontwikkeling
Jaarlijks bijstellen opleidingsplan.
POP uitvoeren bij ten minste leidinggevende.

3.3 Diversiteit
Wetgeving? (link) Inzetbaarheid zwakke groepen.

3.3 Kinderarbeid
Uitsluiten in inkoop bij met name risicolanden, direct of indirect.
Aantoonbaar geen producten uit risicolanden. (site link)

3.3 Maatschappelijke betrokkenheid
Sponsoring
Donaties

Voorbeelden

Gezonde biologische, lokale en fairtrade, marine stewardship e.d. menukaart in het museumrestaurant Investeren
in veiligheid, gezondheid, comfort en welzijn van medewerkers, bezoekers, klanten Pensioenen onderbrengen in
een groen pensioenfonds Spaargeld/financiële reserves onderbrengen bij een verantwoorde bank Aandacht
voor privacy en de beveiliging van relatiebestanden en andere data levert loyaliteit op en vermindert risico’s bij het
voldoen aan de verplichte regelgeving (bijv. Wet op Bescherming Persoonsgegevens) Transparantie in financiële
verantwoording en besluitvorming versterkt en verbetert relatie met medewerkers, financiers, donateurs en
achterban Onderschijven, implementeren van en communiceren over ethische code of conduct, best practise,
goed bestuur, Leidraad voor het afstoten van museale objecten etc. etc.

4. Planet
Hoe gaat de organisatie om met de milieu-effecten die zij veroorzaakt? Veel voorkomende onderwerpen op
de Planet-dimensie zijn gevolgen van producten, processen en diensten voor lucht, water, bodem en
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biodiversiteit, maar ook thema’s als Cradle to Cradle, CO2-compensatie, afval en hergebruik, duurzame
mobiliteit, duurzame producten en diensten vallen onder de dimensie Planet.

4.1 Co2 footprint
CO2 footprint volgens site:

4.2 Afvalreductie en afvalscheiding
Overzicht afval stromen in afgelopen twee jaar in hoeveelheden en soort.
Overzicht scheidingseisen en wijze van uitvoering in bedrijf.

4.3 Duurzame mobiliteit
Fietsplan, auto regelement, openbaarvervoer, carpoolen, vrachtwagens in euro 6,

4.4 Duurzame producten
Duurzame producten, bewust omgaan met duurzame grond- en hulpstoffen.
Overzicht gevaarlijke stoffen en proces beoordelingen MSDS bladen.
Voorbeelden

Duurzaam inkopen Duurzame mobiliteit (fiets, greenwheels) Duurzaam uitbreiden, verbouwen, inrichten
tentoonstellingen Duurzame energie (zon, wind, biomassa) Klimaatneutraal/CO2 neutraal produceren cradleto-cradle en gerecycled kantoormeubilair, interieur, hardware voor tentoonstellingen etc. FSC materialen,
milieuvriendelijke software, verf, lijm etc. Duurzaam inkopen/Lokale leveranciers
Milieuvriendelijke
verpakkingsmaterialen Verantwoorde schoonmaakproducten Ledverlichting of andere zuinige energie en/of
duurzame energie Gerecycled drukwerk papier Biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal in de
museumwinkel Veilige en verantwoorde merchandising/promotiemateriaal Milieuvriendelijke inkt en papier voor
catalogi

5. Profit
Het doel is om invulling te geven aan MVO op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren.
Het verlagen van de kosten van energieverbruik en van afval zijn daar voorbeelden van. Winst is daarbij een
meervoudig begrip: het gaat niet alleen om wat onder de streep overblijft, maar ook om trots, vertrouwen,
betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering, reputatie en het
aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten
vragen. Duurzaam beleggen, duurzaamheidsverslaglegging, transparantie, samenwerking en partnerships,
risicomanagement, stakeholderdialoog zijn veelvoorkomende onderwerpen op de Profit-dimensie.
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5.1 Energiekosten en duurzaamheid
Energie kosten afgelopen twee jaar naar soort (gas, water, electra en soort)

5.2 Afvalkosten
Afval kosten per soort over de afgelopen 2 jaar met afvalinzamelaar en verwerkingsmethode

5.3 Eerlijk zaken doen
Contracten met derden.
Samenwerking met lokale bedrijven.

5.4 Duurzame producten
Welke producten of diensten dragen bij aan duurzaamheid op welke wijze en wat zijn hoeveelheden.

Voorbeelden

Energiebesparing, het verminderen van afval, hergebruiken van materialen leveren direct winst op Lokale
leveranciers drukken transportkosten Voor groenprojecten zijn overheidssubsidies en/of voordelige leningen en
soms subsidies beschikbaar Efficiëntere bedrijfsvoering levert kostenbesparing op Biedt kansen op uitbreiding
omvang van producten en diensten (en afname hiervan) Vermogen (mission related) beleggen: dit levert of
economisch en/of maatschappelijk rendement op. De investering verdient zichzelf terug in concrete bijdrage aan een
betere maatschappij en/of financieel rendement of in het gunstigste geval beiden. Groen beleggen heeft de
kredietcrisis niet slechter doorstaan dan ‘onverantwoorde’ beleggingen integendeel!
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Evaluatie
Veranderingen en verbeteringen ten opzichte van vorig jaar op alle drie de P’s

Uit de besproken stukken en de gevoerde discussies blijkt dat:
a) Het MVO beleid door iedereen wordt gedragen en uitgedragen;
b) De stakeholders en hun wensen goed in beeld zijn;
c) De;
d) d;
e) aan;
f) aan alle eisen van wet- en regelgeving alsmede eisen van klanten wordt voldaan;
g) Doelstellingen en de daarvoor benodigde middelen en opleidingsplan zijn goedgekeurd.

<plaats> : 00-00-0000

Directie:
Dhr. E. EasyTool B.V.
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