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Om vat te krijgen op de vraag hoe de invoe-

ring van MVO succesvol kan verlopen, is

gebruik gemaakt van de ervaringen van 18 bedrij-

ven.1 Deze bedrijven hebben ruime ervaringen

opgedaan met het in gang zetten van het proces

naar MVO binnen hun eigen organisatie. De

diversiteit binnen deze groep bedrijven is groot,

zowel wat betreft omvang als de sector die ze ver-

tegenwoordigen. De betrokken bedrijven zijn:

AVR, Cebeco Egg Group/PAP, Coca-Cola Enter-

prises Nederland, DSM, Dumeco, Interface, KLM,

Nuon, Ordina, Ouwehands Dierenpark, Peeze

Koffie, Perfetti Van Melle, Pinkroccade, Rabo-

bank, Sodexho, StoraEnso/Berghuizer papier-

fabriek, Uniqema en Ytong.2

Deze bedrijven hebben de invoering van MVO

ervaren als een zoekproces waarin ieder bedrijf

haar eigen prioriteiten bepaalt. De volgorde

waarin bedrijven de verschillende activiteiten op

het gebied van maatschappelijk verantwoord

ondernemen in gang zetten, verschilt. Maar uit-

eindelijk besteden bedrijven die MVO structureel

aanpakken, aandacht aan de volgende hoofdacti-

viteiten (Cramer, 2002):

• Het formuleren van een voorlopige visie en

missie ten aanzien van MVO en indien wense-

lijk een gedragscode.

• Het opzetten van een dialoog met stakehol-

ders over hun verwachtingen en eisen en op

basis daarvan zo nodig bijstellen van de voor-

lopige visie en missie.

• Het ontwikkelen van een korte en langere ter-

mijn strategie met betrekking tot MVO en op

grond daarvan opstellen van een actieplan

met daarin voorstellen voor verbeteringen op

milieu-, sociaal- en/of economisch gebied.

• Het opzetten van een monitoring- en rapporta-

gesysteem.

• Het borgen van de voortgang via verankering

in kwaliteits- en managementsystemen.

• Het intern en extern communiceren over de

aanpak en de behaalde resultaten.

Om de invoering van MVO zo succesvol mogelijk

te laten verlopen, is het verstandig met die hoofd-

activiteiten te beginnen die goed aansluiten bij

de bedrijfsspecifieke benaderingswijze van MVO. 

Tien gouden regels
Op basis van opgedane bedrijfservaringen kun-

nen de volgende tien gouden regels worden

geformuleerd voor het invoeren van MVO. 

1. Start het implementatieproces van MVO op

een pragmatische, stapsgewijze manier en

stel prioriteiten.
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diagnose-instrument. 
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2. Kies een aanpak die nauw aansluit bij de

bedrijfscultuur en de gangbare manier van

werken en communiceren.

3. Stel één of meer competente en sociaal vaar-

dige coördinatoren aan die het proces coördi-

neren, mensen in de organisatie weten te

enthousiasmeren en in staat zijn het algeme-

ne concept van MVO te herformuleren in een

taal die de organisatie begrijpt.

4. Draag er zorg voor dat het management zich

committeert en een leiderschapsrol wil ver-

vullen gedurende langere tijd.

5. Beschouw MVO als een cyclisch, continu ver-

beteringsproces waarin monitoring en ver-

slaglegging een sleutelrol spelen. 

6. Zoek geschikte momenten om nieuwe activitei-

ten op  MVO-gebied te introduceren;

7. Wees alert op mogelijkheden om naast stapsge-

wijze verbeteringen ook verdergaande vernieu-

wingen op MVO-gebied door te voeren.

8. Zorg ervoor dat het MVO-proces inzichtelijk blijft

en is afgestemd op de motivatie en ervaring van

de verschillende groepen mensen in de organisa-

tie die betrokken moeten worden.

9. Verzeker je ervan dat de verschillende activitei-

ten op MVO-gebied goed gecoördineerd worden,

samenhang vertonen en op strategisch niveau

geïntegreerd worden binnen één MVO-kader.

10. Versterk de identiteit en de waarden van het

bedrijf door intern en extern actief te communi-

Leiderschap op MVO-gebied
• Commitment voor MVO van directie of

topmanagement
• Daaraan wil ik toevoegen:

………………………..

Waardengeoriënteerd
• Aandacht voor MVO heeft ethische

achtergrond en is gerelateerd aan de
bedrijfshistorie

• Daaraan wil ik toevoegen:
………………………..

Extern gericht
• Dialoog met externe stakeholders is

vanzelfsprekend
• Daaraan wil ik toevoegen:

………………………..

Beleidsgericht
• Planmatig handelen staat voorop;

eerst wordt strategie en actieplan
opgesteld alvorens concrete activitei-
ten worden uitgevoerd

• Daaraan wil ik toevoegen:
………………………..

Innovatief
• Gericht op vernieuwen van processen

en producten
• Daaraan wil ik toevoegen:

………………………..

Beheersingsgericht
• Systematisch werkend volgens

vastgestelde procedures
• Daaraan wil ik toevoegen:

………………………..

Geen leiderschap op MVO-gebied
• Geen commitment voor MVO van

directie of topmanagement 
• Daaraan wil ik toevoegen:

………………………..

Utilitair
• MVO wordt op instrumentele/

technische wijze opgepakt
• Daaraan wil ik toevoegen:

………………………..

Intern gericht
• Bedrijfsinterne ontwikkelingsprocessen

hebben prioriteit
• Daaraan wil ik toevoegen:

………………………..

Pragmatisch
• Pragmatisch gericht handelen staat

voorop; eerst zet men concrete activi-
teiten op en daarna gaat men deze
strategisch inbedden

• Daaraan wil ik toevoegen:
………………………..

Behoudend
Aansluiting zoekend bij de eisen die
onder andere overheden stellen
• Daaraan wil ik toevoegen:

………………………..

Procesgericht
Procesmatig werkend via informele orga-
nisatiestructuren
• Daaraan wil ik toevoegen:

………………………..

Tabel 1. Typering van cultuurgebonden benaderingswijze van MVO



ceren over de missie, strategie en verkregen

resultaten op MVO-gebied.

Diagnose-instrument
Om bovenstaande tien gouden regels te kunnen

toepassen, is het raadzaam om vooraf een dia-

gnose van de eigen bedrijfssituatie te maken.

Hieronder wordt een handzaam diagnose-instru-

ment gepresenteerd bestaande uit drie onderde-

len. Deze onderdelen dienen bij voorkeur door

een aantal sleutelpersonen op MVO-gebied bin-

nen het bedrijf te worden uitgevoerd. Op basis

van de resultaten van hun diagnoses kan geza-

menlijk worden bepaald (eventueel met assisten-

tie van een externe deskundige) hoe het proces

van MVO op de meest effectieve manier tot ont-

wikkeling kan worden gebracht. 

Diagnose 1: Typeer de cultuurgebonden

benaderingswijze van MVO

Maak aan de hand van de karakteristieken in

tabel 1 een typering van de cultuurgebonden

benaderingswijze van MVO. Geef aan hoe u de

aanpak van MVO waarneemt in uw organisatie,

door één van de vijf vakjes per onderdeel aan te

kruisen.

Groepeer de dimensies waarop uw organisatie

het meest is gericht. Bekijk aan de hand van het

overzicht waarin uw organisatie sterk is. Kijk ver-

volgens ook waarop uw organisatie minder is

gericht bij de benadering van MVO.

Diagnose 2: Stel vast in welke fase van ontwikke-

ling MVO verkeert 

Geef aan in welke fase het bedrijf verkeert op

MVO-gebied en beschrijf beknopt hoe de karakte-

ristieken van deze fase in uw organisatie zicht-

baar zijn. Gebruik hiervoor de volgende indeling

in fasen.

1. Fase 1: Diffuse ontvankelijkheid voor MVO

Er vindt een bewustwording plaats dat het thema

MVO van belang kan zijn voor de organisatie.

Elke aanleiding of set van aanleidingen vormt

een beginpunt voor een bedrijf om op een eigen

specifieke manier met MVO aan de slag te gaan.

2. Fase 2: Daadwerkelijk aan de slag: MVO concretise-

ren binnen het bedrijf

Intern worden thema’s vastgesteld die prioriteit

hebben. Vaak wordt een coördinator benoemd,

die functioneert als initiator en katalysator. De

coördinator begint met de verspreiding van MVO

door het opstarten van allerlei kleine projecten

en het vertalen van het algemene MVO-denken in

een taal die past bij de organisatie.

3. Fase 3: vergroten van het interne draagvlak

Door concrete activiteiten begint het bedrijf

geleidelijk te leren hoe het MVO kan vormgeven

en er steeds meer mensen bij kan betrekken. Het

proces is gericht op het verbreden van draagvlak

voor MVO. De bedrijfseigen aanpak van MVO

raakt verankerd, zowel in het doen en laten van

de mensen als in beleid en managementsyste-

men.

4. Fase 4: Het ontstaan van gedeelde waarden

De mentale verandering naar MVO maakt dat er

binnen de onderneming gedeelde waarden ont-

staan over de huidige en toekomstige maatschap-

pelijke, sociale en financiële positionering. MVO

is een vanzelfsprekende manier van denken en

handelen geworden.

Diagnose 3: Prioriteer MVO-activiteiten 

Bepaal op grond van de fase waarin uw bedrijf

verkeert op MVO-gebied (zie diagnose 2: fase van

MVO-proces) welke van de zes hoofdactiviteiten u

reeds heeft ingevoerd in het bedrijf en geen ver-

dere aandacht behoeven. Bepaal vervolgens welke

van de overgebleven hoofdactiviteiten u in deze

fase wilt gaan opzetten en/of verder ontwikkelen.

Maak daarbij gebruik van de resultaten van dia-

gnose 1 (cultuurgebonden benaderingswijze van

MVO). Hanteer daarbij als leidraad dat u eerst die

activiteiten (verder) ontwikkelt waarin u sterk

bent. 

In tabel 2 staat in de linkerkolom een opsom-

ming van de zes hoofdactiviteiten en in de rech-

terkolom de culturele benaderingswijze die goed

aansluit bij elk van deze hoofdactiviteiten.

Aan de slag met MVO
Met behulp van de tien hierboven geformuleerde

gouden regels en de uitkomsten van de diagnose

kan een bedrijf een eigen aanpak van MVO bepa-

len. Uitgangspunt is natuurlijk wel dat voortrek-
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kers binnen het bedrijf daadwerkelijk met MVO

aan de slag willen. Commitment van de leiding

van het bedrijf helpt daarbij. Door eerst activitei-

ten op te zetten die aansluiten bij de bedrijfsspe-

cifieke, cultuurgebonden benaderingswijze van

MVO is de kans op succes groter. Daarbij dient

ook bepaald te worden of de MVO-activiteiten

zich richten op een productielocatie, een busi-

ness unit of op de gehele onderneming. Na uit-

voering van succesvolle voorbeeldprojecten kun-

nen de activiteiten opgepakt worden waarmee

het bedrijf minder vertrouwd is. Want uiteinde-

lijk dienen wel alle hoofdactiviteiten op MVO-

gebied binnen het bedrijf verankerd te worden.

De daarvoor benodigde instrumenten hoeven

bedrijven niet allemaal zelf te ontwikkelen. Via

de eigen branchevereniging of andere organisa-

ties (bijvoorbeeld www.mvonederland.nl) is al

kennis aanwezig. 

Bij het prioriteren van uit te voeren activiteiten is

het van belang dat de coördinator van het MVO-

proces vanuit zijn positie in staat is om die activi-

teiten ook daadwerkelijk van de grond te tillen.

Activiteiten die liggen binnen de invloedssfeer

van deze coördinator hebben meer kans van sla-

gen. Bovendien kan de coördinator dan beter de

financiële consequenties inschatten. 

Het hier gepresenteerde diagnosemodel biedt,

tezamen met de tien gouden regels, aan bedrij-

ven handvatten om al lerende een eigen aanpak

te ontwikkelen in het vormgeven van maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen. 

Met dank aan dr. Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen)
voor zijn waardevolle bijdrage aan dit artikel.
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Noten
1. Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksproject

‘Balanceren tussen denken en doen’ dat deel uitmaakt van
het Nationaal Onderzoeksprogramma ‘Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen’, gefinancierd door het
Ministerie van Economische Zaken in de periode 2003-
2004.

2. De bedrijven waren alle van 2000 tot 2002 betrokken bij
het programma ‘Van financieel naar duurzaam rendement’
(FDR) van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling
(NIDO). Het programma is sinds 1 oktober onderdeel van
het Kenniscentrum MVO.
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Het online artikel geeft
een nadere toelichting op
de gehanteerde onder-
zoeksaanpak, de fasen in
het MVO-proces en de
bedrijfsspecifieke invulling
van MVO aan de hand van
concrete praktijk-
voorbeelden.

Zes hoofdactiviteiten van MVO

• Het formuleren van een voorlopige visie en missie ten aanzien van
MVO en indien wenselijk een gedragscode.

• In dialoog treden met stakeholders over hun verwachtingen en
eisen en op basis daarvan zo nodig bijstellen van de voorlopige
visie en missie.

• Het ontwikkelen van een korte- en langeretermijnstrategie met
betrekking tot MVO en op grond daarvan opstellen van een actie-
plan met daarin voorstellen voor verbeteringen op milieu-, sociaal
en/of economisch gebied.

• Het opzetten van een monitoring- en rapportagesysteem.
• Het borgen van de voortgang via verankering in kwaliteits- en

managementsystemen.

• Het intern en extern communiceren over de aanpak en de
behaalde resultaten. 

Cultuurgebonden benaderingswijze MVO

• Bij sterk leiderschap op MVO-gebied en een waardengeoriënteerde
benadering passen aandacht voor visie, missie en gedragscode.

• Bij extern gerichte organisatie is dialoog en communicatie met
stakeholders voor de hand liggend; bij een intern gerichte
organisatie vergt dit meer inspanningen.

• Bij beleidsgerichte organisatie ligt de nadruk op formuleren van
strategie en actieplan; een pragmatisch gerichte organisatie begint
eerst met concrete activiteiten.
Bij innovatieve organisatie staat vernieuwing van processen en
producten voorop.

• Bij beheersingsgerichte organisatie staat centraal monitoren/borgen
en integratie van nieuwe activiteiten in management/kwaliteits-
systemen en bij procesgerichte aanpak het veranderingsproces bij
personeel.

• Afhankelijk van de mate waarin een organisatie intern/extern (of
allebei) gericht is, verloopt intern en/of extern communiceren
gemakkelijker. 

Tabel 2. De zes hoofdactiviteiten van MVO en de culturele benaderingswijze
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