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H et Nederlandse bedrijfsleven ervaart een toenemende (internationale)

maatschappelijke druk om bij het streven naar winstmaximalisatie 

(profit) steeds meer rekening te houden met de ecologische kwaliteit (planet)

en het welzijn van mensen binnen en buiten de eigen organisatie (people). Dit

veranderende streven noemen we ook wel ‘maatschappelijk verantwoord

ondernemen’ (MVO). Hoe bedrijven hierop het best kunnen reageren, is niet te

beantwoorden met één standaard aanpak. Leren omgaan met MVO is een

zoekproces waarin betrokkenen samen inhoud, vorm en (collectieve) bete-

kenis ontwikkelen.

Bedrijven moeten eigen keuzes maken in de wijze waarop zij dit proces vorm-

geven. Tegelijkertijd is er sprake van een doorlopende dynamische interactie

met de omgeving. De verschillende signalen van diverse belanghebbenden

(‘stakeholders’) uit de omgeving dienen opgevangen en intern vertaald te wor-

den. Heeft men de keuze gemaakt om met MVO aan de slag te gaan, dan komt

er een zoekproces op gang waarin op basis van trial-and-error het proces wordt

vormgegeven. De afgelopen jaren zijn verschillende bedrijven gestart met dit

zoekproces. In deze bijdrage staan de volgende twee in elkaar overlopende 

vragen centraal:

1. Hoe verloopt het zoekproces van betekenisverlening aan MVO op (indivi-

dueel) bedrijfsniveau en welke factoren spelen daarbij een rol?

2. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? En zijn deze lessen overdraag-

baar naar andere bedrijven die het proces van MVO effectief willen vorm-

geven?

Allereerst geven we hieronder een korte toelichting op de gehanteerde onder-

zoeksaanpak en op het begrip ‘betekenisverlening’. Daarna analyseren we

welke betekenis een groep van achttien onderzochte bedrijven geeft aan MVO
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en hoe deze bedrijven daadwerkelijk het zoekproces naar verantwoord onder-

nemerschap in gang hebben gezet. Dit zoekproces is vervolgens binnen vier

van de achttien bedrijven gedetailleerder onderzocht. Op basis van de ervarin-

gen van alle achttien bedrijven bieden we in dit artikel een praktische hand-

reiking hoe bedrijven MVO zo effectief mogelijk kunnen invoeren. Deze hand-

reiking presenteren we in de vorm van een diagnose-instrument.

Onderzoeksmethodiek
Deze bijdrage is gebaseerd op de ervaringen van achttien zeer verschillende

bedrijven wat betreft omvang en sector. Zij hebben van 2000 tot 2002 deelge-

nomen aan het programma ‘Van financieel naar duurzaam rendement’ (FDR)

van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO), een onafhankelij-

ke stichting die sinds 1 oktober 2004 onderdeel is van het Kenniscentrum

MVO (Cramer, 2002; 2003). Na afloop van dit NIDO-programma hebben de

deelnemende bedrijven het MVO-proces elk op hun eigen wijze voortgezet.

Het gaat om de volgende bedrijven: AVR, Cebeco Egg Group/PAP, Coca-Cola

Enterprises Nederland, DSM, Dumeco, Interface, KLM, Nuon, Ordina,

Ouwehands Dierenpark, Peeze Koffie, Perfetti Van Melle, Pinkroccade,

Rabobank, Sodexho, StoraEnso/Berghuizer papierfabriek, Uniqema en Ytong.2

De ervaringen van deze achttien bedrijven vormen een rijke bron van kennis

over de wijze waarop het zoekproces van MVO verloopt. Deze kennis is verza-

meld volgens een kwalitatieve onderzoeksaanpak. Eerst is per bedrijf een ana-

lyse gemaakt van de ontwikkeling van MVO op basis van de gegevens uit het

NIDO-programma, jaarverslagen en beleidsdocumenten. De resultaten van

deze analyse zijn gebruikt als basis voor een ronde semi-gestructureerde inter-

views met alle bedrijven. De deelnemers hebben binnen hun organisatie

meestal gefunctioneerd als coördinator op het gebied van MVO. De intervie-

wronde diende vooral als een update van de stand van zaken en een eerste pro-

cesanalyse binnen de bedrijven op MVO-gebied. Centraal stonden de voort-

gang die met MVO is geboekt, de stappen die in dat proces zijn gezet en de

factoren die daarop van invloed zijn geweest. Daarna vond binnen vier bedrij-

ven een gedetailleerdere reconstructie plaats van het proces van invoering

van MVO gedurende een groepssessie met vier tot vijf sleutelpersonen per

bedrijf. Tevens is tijdens de sessies bekeken in hoeverre de betrokken perso-

nen gaandeweg een meer gemeenschappelijke betekenis gaven aan het begrip

‘MVO’. 

De vier bedrijven waren geselecteerd, omdat zij relatief ver gevorderd leken

met het implementatieproces. Zo konden we veel leren van hun ervaringen.

Tenslotte zijn de resultaten gesystematiseerd zodat de opgedane ervaringen

ook overdraagbaar konden worden gemaakt naar derden. De praktische bruik-

baarheid van deze resultaten is getoetst tijdens een seminar met vertegen-

woordigers van zes van de achttien bedrijven.



MANAGEMENT EXECUTIVE JANUARI/FEBRUARI 2005

HTTP://MEBASE.MANAGEMENTEXECUTIVE.NL 3

Een centraal begrip in het onderzoek is ‘betekenisverlening’ aan MVO. Bij de

theoretische uitwerking van dit begrip is vooral gebruik gemaakt van het

werk van Karl E. Weick (1995) en studies die (gedeeltelijk) daarop voortbouwen

(bijvoorbeeld Craig-Lees, 2001; Moss, 2001 en De Weerd, 2001). Volgens Weick

speelt het creëren van betekenis een belangrijke rol bij het inrichten van en

de veranderingsprocessen in organisaties. Een proces van betekenisverlening

komt met name voor als mensen de werkelijkheid niet meer met bestaande

routines en schema’s kunnen begrijpen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als mensen

verward raken door een teveel aan informatie en daardoor een fenomeen op

verschillende manieren kunnen interpreteren (ambiguïteit). Ook gebrek aan

kennis of onwetendheid kan een reden zijn voor het zoeken naar betekenis

(onzekerheid). Mensen voelen zich niet meer in staat het verloop en de conse-

quenties van activiteiten in te schatten. Door betekenisverlening vergroten zij

hun kennis en daarmee hun inschattingsvermogen over hun handelen

(Weick, 1995). 

Een dergelijke situatie treedt ook op als het concept van maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen in een bedrijf wordt geïntroduceerd. Mensen kunnen

een nieuw fenomeen zoals MVO pas interpreteren als ze de inhoud of strek-

king ervan hebben bepaald. Die inhoud construeren ze in een subjectief bete-

kenis creërend proces: verschillende mensen kunnen hetzelfde fenomeen op

verschillende manieren duiden. Als zij gebeurtenissen of ervaringen proberen

te doorgronden, leggen zij de betekenissen erin die ze willen zien: ze geven

aan voorwerpen, uitspraken, acties, enzovoort een subjectieve inhoud, die de

wereld begrijpelijker maakt voor henzelf. Het mentale proces dat van belang

is bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is gericht op het creëren van

een gezamenlijke, contextgebonden kijk op de waarden en uitgangspunten

van MVO. Mensen maken uiteindelijk een gemeenschappelijk referentiekader

door betekenis met elkaar te delen. Betekenis (gedeeld kader) ontstaat door

sociale interactie met als doel draagvlak te creëren. Deze interactie tussen

mensen vindt plaats via communicatie en activiteiten. 

Fasen in het MVO-proces
Hoe hebben de achttien onderzochte bedrijven MVO vormgegeven? Uit hun

bedrijfservaringen blijkt dat zowel onzekerheid als ambiguïteit aanzetten tot

de behoefte aan betekenisverlening. De coördinatoren die betrokken waren

bij het NIDO-programma zochten aanvankelijk vooral naar de betekenis van

MVO als gevolg van onzekerheid. Zij maakten gebruik van de diversiteit aan

ervaringen van de andere aan het NIDO-programma deelnemende bedrijven

om voor zichzelf een beeld te vormen van MVO. ‘Iedereen had in essentie

dezelfde vragen, maar de manier waarop men ermee omging was verschil-

lend. Daardoor kon je ook je eigen problematiek aftasten en antwoorden 
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vinden’, zo werd er gezegd. Toen zij vervolgens het algemene concept MVO

gingen vertalen naar de context van hun eigen bedrijf, ontstond zowel bij hen

als bij anderen verwarring over de diversiteit aan verwachtingen en mogelijk-

heden om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Naast onzeker-

heid is dan ook ambiguïteit aanleiding voor betekenisverlening. Zoals een van

de coördinatoren het formuleerde: ‘Het blijkt toch moeilijk om een voorbeeld-

project te vertalen naar andere bedrijfsonderdelen.’ Uit de analyse blijkt dat

het thema MVO zeer verschillend wordt opgepakt. Ieder bedrijf lijkt zijn eigen

weg te volgen. Toch komt er een duidelijk gefaseerd patroon naar voren in het

proces van invoering van MVO. 

Fase 1. Diffuse ontvankelijkheid voor MVO
Het proces van MVO begint met een diffuse ontvankelijkheid voor MVO. Men

wordt zich ervan bewust dat het thema van belang kan zijn voor de organisa-

tie. 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. Zo

zei een vertegenwoordiger van een van de bedrijven: ‘We staan midden in de

maatschappij met ons product en daardoor willen veel partijen zich ermee

bemoeien. Veel emotie rondom het imago van ons product heeft te maken

met die zichtbare plaats in de samenleving.’ Het belangrijkste resultaat is dat

MVO bij het bedrijf op de interne agenda komt te staan. 

Fase 2. Daadwerkelijk aan de slag: MVO concretiseren binnen het bedrijf
Als een bedrijf daadwerkelijk met MVO aan de slag gaat, wordt er vaak intern

een coördinator benoemd. Deze persoon functioneert als initiator en katalysa-

tor. Hij start allerlei kleine projecten op en begint op verschillende manieren

met het verspreiden van het ‘MVO-concept’. Een aantal bedrijven hangt bij-

voorbeeld in de entreehal een informatiebord op dat het dagelijks energiever-

bruik bijhoudt of hanteert een zichtbare registratie van ongevallen ‘om het

bewustzijn te creëren van zo duurzaam mogelijk bezig proberen te zijn’. Een

ander bedrijf stelt in overleg met directie en stafmedewerkers concrete MVO-

thema’s vast als voeding en gezondheid en gaat daarmee aan de slag.

Gezamenlijk leiden deze activiteiten tot een situatie waarbij gaandeweg meer

overeenstemming wordt bereikt over de nog steeds vrij ruime opvatting van

maatschappelijk verantwoord ondernemen. De coördinator ziet zichzelf als

een makelaar die voortdurend het algemene MVO-denken vertaalt in een taal

die past bij de organisatie en meer specifieke bedrijfsonderdelen. Eén van hen

verwoordt dit als volgt: ‘Je probeert de situatie zodanig te vertellen dat ieder

het als zijn eigen situatie herkent.’ 

Fase 3. Het interne draagvlak vergroten
Door deze activiteiten begint het bedrijf geleidelijk te leren hoe het MVO kan

vormgeven. Daardoor raken er steeds meer mensen bij betrokken. Binnen de
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organisatie vindt een verschuiving plaats naar een gedeeld waardenkader,

waardoor er een bedrijfsspecifieke invulling van MVO ontstaat. Dit kader

wordt niet vanaf een nulpunt opgebouwd. Voor een deel bestaat het al door-

dat sommige bouwstenen van MVO reeds aanwezig zijn in de organisatie. Dit

betekent dat het bestaande waardenkader een nieuwe betekenis en invulling

krijgt in het licht van MVO. In deze fase wordt MVO bij steeds meer mensen in

de organisatie bekend. Het proces is erop gericht draagvlak te zoeken voor

MVO. Zoals een van de geïnterviewden het verwoordde: ‘Je moet een collectie-

ve mentale verandering bewerkstelligen om het bestaansrecht ervoor te krij-

gen.’ Een ander gaf aan: ‘Je bent bezig om het gedachtegoed te laten beklij-

ven, zodat mensen zelf verder gaan denken.’ Deze geïnterviewde zette de ver-

breding van draagvlak in gang door ervoor te zorgen dat ‘bepaalde mensen

zich mede betrokken voelden: iemand van personeelszaken, marketing en een

directielid’. Ook zorgde hij ervoor dat ieder project een openlijk aangewezen

‘peetvader’ had.

Fase 4. Het ontstaan van gedeelde waarden 
De mentale verandering naar MVO maakt dat er binnen de onderneming

gedeelde waarden ontstaan over de huidige en toekomstige maatschappelijke,

sociale en financiële positionering. Bij een van de bedrijven gebeurde dit op

de volgende wijze: ‘Via interviews binnen ons bedrijf zijn we gaan kijken wat

er in de organisatie leeft en welke criteria voor maatschappelijke betrokken-

heid we willen formuleren. (...) Dat heeft het besef verbreed. Binnen de groep

en subgroepen vond een leerproces plaats. Je leert van elkaar wat de beeldvor-

ming en het kader van duurzaamheid zijn. (...) Je begint met een theoretische

invalshoek en door gesprekken met elkaar benader je het ook meer praktisch

en bepaal je met elkaar de gedachten erachter.’ 

Naarmate het invoeren van MVO succesvoller verloopt, schrijdt een bedrijf

steeds verder voort in bovengenoemde fasering van MVO. MVO is een continu

verbeteringsproces, waarbij er over een grote diversiteit aan onderwerpen

bewustwording en bedrijfsspecifieke invulling zullen plaatsvinden. In de

praktijk volgen organisaties daarin niet altijd een rechte lijn van de eerste

naar de vierde fase. 

Zes hoofdactiviteiten van MVO
Bedrijven ervaren MVO als een zoekproces waarin ieder bedrijf eigen prioritei-

ten bepaalt die passen bij de eigen context. De volgorde waarin bedrijven de

activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in

gang zetten, verschilt. Maar uiteindelijk besteden bedrijven die MVO structu-

reel aanpakken, aandacht aan de volgende hoofdactiviteiten: 

• een voorlopige visie en missie formuleren ten aanzien van MVO en indien

wenselijk een gedragscode;
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• een dialoog opzetten met stakeholders over hun verwachtingen en eisen en

op basis daarvan zo nodig de voorlopige visie en missie bijstellen;

• een korte- en langere-termijnstrategie ontwikkelen met betrekking tot MVO

en op grond daarvan een actieplan opstellen met daarin voorstellen voor

verbeteringen op milieu-, sociaal- en/of economisch gebied;

• een monitoring- en rapportagesysteem opzetten;

• de voortgang borgen via verankering in kwaliteits- en managementsyste-

men;

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

Om de invoering van MVO zo succesvol mogelijk te laten verlopen is het ver-

standig om met die hoofdactiviteiten te beginnen die goed aansluiten bij de

eigen bedrijfsspecifieke benaderingswijze van MVO. 

Bedrijfsspecieke invulling van MVO
Hoe verlenen de achttien onderzochte bedrijven op een praktisch gerichte

manier betekenis aan MVO in de loop van het proces? Uit de analyse van de

jaarverslagen van de achttien bedrijven blijkt duidelijk een verschuiving in de

wijze waarop maatschappelijk verantwoord ondernemen als thema wordt

geadresseerd. In de afgelopen vijf jaar krijgt bij vrijwel alle bedrijven MVO

steeds meer aandacht. Als voorbeeld hiervan zijn de veranderingen in taalge-

bruik illustratief in de volgende drie bedrijven:

• Bedrijf 1: Milieuzorgplan _ milieubenchmark _ duurzaamheid _ sociale,

ecologische en economische doelstellingen.

• Bedrijf 2: Klantgerichtheid _ investeren in mensen _ transparante organi-

satie _ maatschappelijk verantwoord ondernemen.

• Bedrijf 3: Ketenbeheer _ corporate governance _ duurzaam ondernemen _

voortdurende dialoog met belanghebbenden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ieder bedrijf zijn eigen betekenis van MVO

ontwikkelt als gevolg van de wisselwerking tussen huidige confrontaties met

MVO-situaties en bedrijfsspecifieke vaardigheden en middelen. Hoewel alle

coördinatoren ernaar streven MVO te verankeren in hun organisatie, leggen

ze in hun MVO-activiteiten verschillende accenten. Een aantal concentreert

zich bijvoorbeeld (soms in eerste instantie) op een milieugerelateerde invul-

ling: ‘We werken met soja-inkt, papier zonder chloor, porseleinen bekers,

enzovoort. Wij proberen zo min mogelijk belasting ten opzichte van het

milieu te genereren. Dat is een manier van denken.’ Ook kan een maatschap-

pelijke invulling van MVO centraal staan: ‘We hebben meerdere keren beke-

ken of we de milieukant wilden betrekken in de MVO-activiteiten, maar het

werd toch een te kwetsbaar onderwerp gevonden. Het zou teveel energie kos-

ten om de mindset op dat gebied te veranderen. (...) Wij richten ons vooral op
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mensen, wij zijn een dienstverlener en dus gaat het om de mensen die hier

werken. We willen via externe maatschappelijke programma’s onze medewer-

kers opleiding en motivatie bieden.’

Alle coördinatoren geven aan dat zij zoeken naar draagvlak voor MVO in de

organisatie. Zij streven naar een andere kijk op het ondernemen van hun

bedrijf en daarmee naar een mentale verandering. Ze zoeken via het creëren

van draagvlak naar hun eigen invulling van MVO. ‘Het gaat om het zoeken

naar een reden om iets te doen: wat is ons belang? Wat doen we, waarom en

wat past bij ons?’, aldus een van de coördinatoren. Om het draagvlak te ver-

breden ontwikkelen de coördinatoren concrete, tastbare activiteiten waarover

zij formeel en informeel communiceren. 

Om de interesse voor MVO van mensen binnen het bedrijf te mobiliseren, zijn

de coördinatoren geneigd hun taal aan te passen aan hun collega’s. Zij gebrui-

ken een aangepaste terminologie, die is afgeleid uit het algemene concept van

MVO. Sommige bedrijven hanteren bijvoorbeeld een eigen, unieke term in

plaats van de begrippen MVO of duurzaam ondernemen, zoals ‘Coca-Cola

Cares’. Een ander bedrijf voegt de p’s van ‘product’ en ‘processes’ toe aan de

drie p’s van people, planet en profit. De coördinatoren richten hun communi-

catie vaak op de concrete activiteiten en doelen. Op deze manier maken ze

tegelijkertijd een vertaling van het abstracte, multi-interpretabele concept van

MVO. Ze stemmen de opvatting van MVO af op de vaak pragmatische bedrijfs-

cultuur en creëren zo ruimte voor eigen activiteiten. Zij zijn in staat verande-

ring richting MVO binnen hun eigen organisatorische context te initiëren en

te stimuleren, en creëren daarmee draagvlak in de organisatie.

Verdiepen van het MVO-proces 
Om het verloop van het proces van invoering van MVO beter te begrijpen is bij

vier van de deelnemende bedrijven een groepssessie georganiseerd met vier

tot vijf sleutelpersonen. Alle organisaties zijn een Nederlandse vestiging van

een internationaal opererend bedrijf: drie ervan zijn productiebedrijven en

één een dienstverlenend bedrijf. 

Bedrijf A pakte in 2000 MVO op als reactie op kritiek van derden op zijn

beleid. Eerst richtte het bedrijf zich op het invoeren van een strategisch beleid

op milieugebied en vervolgens op sociaal gebied. De coördinatoren bepaalden

in overleg met de directie welke thema’s voor het bedrijf prioriteit hadden.

Het invoeren van de thema’s is stapsgewijs opgepakt. Begonnen werd met het

opzetten van resultaatgerichte projecten voor een van haar belangrijkste doel-

groepen: jongeren. Het proces van invoering van MVO verliep succesvol om

verschillende redenen: de pragmatische aanpak die aansloot bij de cultuur
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van het bedrijf, de persoonlijke overtuiging van een aantal sleutelfiguren, het

juiste momentum en toevalsfactoren.

Bedrijf B startte het MVO-proces vanaf het moment dat het participeerde in

het NIDO-programma. De MVO-aanpak werd gekoppeld aan procedures die

waren vastgelegd in kwaliteits- en managementsystemen. Eerst maakte het

bedrijf een nulmeting van de stand van zaken op MVO-gebied. Op grond van

de resultaten hiervan werd een aantal speerpunten geformuleerd. Een eerste,

door het management ingestelde werkgroep ging na of en zo ja hoe deze

speerpunten konden worden geïmplementeerd. Daarna werd een tweede

werkgroep geformeerd om een duurzaamheidsjaarverslag te maken. Het

implementatieproces van MVO verliep succesvol, omdat de op management-

systemen gerichte benadering aansloot bij de heersende bedrijfscultuur. 

Bedrijf C werd met het thema MVO geconfronteerd door de CEO van het

bedrijf die duurzame ontwikkeling tot kernelement van de bedrijfsstrategie

verklaarde. Gestart werd met het vertalen van het op corporate niveau ont-

wikkelde MVO-programma binnen de Nederlandse vestiging. Dit leidde tot het

ontwikkelen van talrijke initiatieven. De resultaten van deze activiteiten wer-

den vertaald in financiële termen. Na een enthousiaste start liep het imple-

mentatieproces van MVO vertraging op. Dit kwam door de toenemende com-

plexiteit van het proces en de afnemende betrokkenheid van de mensen op de

werkvloer. 

Bedrijf D beschouwt MVO als iets dat van oudsher met de oorspronkelijke

kernwaarden van het bedrijf verbonden is. Het bedrijf is ongeveer twaalf jaar

geleden begonnen met productontwikkeling en verslaglegging op milieuge-

bied, en heeft dat verbreed naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor het organiseren en vormgeven van MVO is een aparte afdeling opgericht.

Deze groep besteedt aandacht aan beleidsvorming en communicatie en zoekt

naar manieren om intern draagvlak te creëren. Aanvankelijk verliep dat pro-

jectmatig en was het gericht op bewustwording. Inmiddels zijn er gedragsco-

des en systemen voor het monitoren van gegevens opgezet, en is het duidelijk

dat MVO zich heeft verspreid binnen de organisatie. De gekozen aanpak bleek

succesvol omdat deze paste bij de cultuur van het bedrijf. 

Als een MVO-proces succesvol verloopt, blijkt een kerngroep van bij dit proces

betrokken mensen geleidelijk aan een gedeelde betekenis te geven aan het

begrip MVO. Binnen drie van de vier bedrijven was zichtbaar hoe deze gedeel-

de opvatting ontstond. Bedrijf A bijvoorbeeld gebruikt een zeer pragmatische

aanpak: de betrokkenen consulteren elkaar informeel – gedurende de lunch

of in de gang – over hun ideeën en activiteiten op het gebied van MVO. De
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coördinatoren bepaalden in samenspraak met de directie welke thema’s voor

hun organisatie van belang zijn en ontwikkelden vervolgens in korte tijd acti-

viteiten die snel zichtbaar resultaat opleverden. Bedrijf B is gewend aan meer

formele manieren van communiceren. De betrokkenen gebruiken handboe-

ken, vergaderingen en specifieke werkgroepen om hun visie op MVO met

elkaar te delen en een gemeenschappelijke betekenis rond MVO te ontwikke-

len. Bedrijf D slaagt er ook in om, via het oprichten van een afdeling en het

vaststellen van beleid, een eigen betekenis voor MVO te creëren. De medewer-

kers zijn gewend om beleidsgericht te werken en maken tegelijkertijd gebruik

van de verwachtingen over MVO die leven bij de mensen die werkzaam zijn in

de organisatie. Bij bedrijf C, waar het proces stagneerde, blijkt minder eensge-

zindheid te bestaan over de betekenis van MVO. De invoering van MVO wordt

grotendeels ingevuld volgens de aanwijzingen van het internationale moeder-

bedrijf. Binnen de lokale vestiging is er nog geen contextgebonden en gedeel-

de opvatting van MVO ontstaan.

De volgende fase waarin de betekenis van MVO wordt gedeeld door alle men-

sen in de organisatie is nog bij geen van de bedrijven gezet. Voordat MVO in

de haarvaten van de organisatie is doorgedrongen, moet de ontwikkeling nog

verder zijn voortgeschreden. 

Tien gouden regels
Op basis van bovenstaande observaties kunnen we de volgende tien ‘gouden

regels’ formuleren voor het invoeren van MVO.

1. Start het implementatieproces van MVO op een pragmatische, stapsgewijze

manier en stel prioriteiten.

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 vaardige coördinatoren aan die het

proces coördineren, mensen in de organisatie weten te enthousiasmeren

en in staat zijn het algemene concept van MVO te herformuleren in taal

die de organisatie begrijpt.

4. Draag er zorg voor dat het management zich committeert en een leider-

schapsrol wil vervullen gedurende langere tijd.

5. Beschouw MVO als een cyclisch, continu verbeteringsproces waarin 

monitoring en verslaglegging een sleutelrol spelen. 

6. Zoek geschikte momenten om nieuwe activiteiten op MVO-gebied te intro-

duceren.

7. Wees alert op mogelijkheden om naast stapsgewijze verbeteringen ook 

verdergaande vernieuwingen 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 organi-

satie die betrokken moeten worden. 
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9. Verzeker je ervan dat de verschillende activiteiten 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 communiceren over de missie, strategie en verkregen resultaten

op MVO-gebied.

Diagnose-instrument
Om bovenstaande tien gouden regels te kunnen toepassen, is het raadzaam

vooraf een diagnose van de eigen bedrijfssituatie te maken. Hieronder presen-

teren we een handzaam diagnose-instrument bestaande uit drie onderdelen.

Deze onderdelen dienen bij voorkeur door een aantal sleutelpersonen op MVO

gebied binnen het bedrijf te worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten

van hun diagnoses kan gezamenlijk bepaald worden (eventueel met assisten-

tie van een externe deskundige) hoe het proces van MVO het effectiefst tot

ontwikkeling kan worden gebracht. 

Diagnose 1: Typeer de cultuurgebonden benaderingswijze van MVO
Maak aan de hand van de kenmerken in tabel 1 (pagina 11) een typering van

de cultuurgebonden benaderingswijze van MVO. Geef aan hoe u de aanpak

van MVO waarneemt in uw organisatie, door een van de vijf vakjes per onder-

deel 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 vervolgens ook

waarop uw organisatie minder is gericht bij de benadering van MVO.

Diagnose 2: Stel vast in welke fase van ontwikkeling MVO verkeert 
Geef aan in welke fase het bedrijf verkeert op MVO-gebied en beschrijf

beknopt hoe de karakteristieken van deze fase in uw organisatie zichtbaar

zijn. Gebruik hiervoor de volgende indeling in fasen.

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 begin-

punt voor een bedrijf om op een eigen specifieke manier met MVO aan de slag

te gaan.

Fase 2. Daadwerkelijk aan de slag: MVO concretiseren binnen het bedrijf

Intern worden thema’s vastgesteld die prioriteit hebben. Vaak wordt er een

coördinator benoemd, die functioneert als initiator en katalysator. De coördi-

nator begint met de verspreiding van MVO door allerlei kleine projecten op te
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starten en het algemene MVO-denken te vertalen in een taal die past bij de

organisatie.

Fase 3. Het interne draagvlak vergroten

Door concrete activiteiten begint het bedrijf geleidelijk te leren hoe het MVO

kan vormgeven en steeds meer mensen erbij 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 managementsystemen.

Fase 4. Het ontstaan van gedeelde waarden

De mentale verandering naar MVO maakt dat er binnen de onderneming

gedeelde waarden ontstaan over de huidige en toekomstige maatschappelijke,

sociale en financiële positionering. MVO is een vanzelfsprekende manier van

denken en handelen geworden.

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 cultuur-

gebonden benaderingswijze 

van MVO
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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 verdere aandacht behoeven. Bepaal ver-

volgens welke van de overgebleven hoofdactiviteiten u in deze fase wilt gaan

opzetten en/of verder wilt ontwikkelen. Maak daarbij gebruik van de resulta-

ten van diagnose 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 opsomming van de zes hoofdactivitei-

ten en in de rechterkolom de culturele benaderingswijze die aansluit bij elk

van deze hoofdactiviteiten.

Aan de slag met MVO
Met behulp van de tien hierboven geformuleerde gouden regels en de uitkom-

sten van de diagnose kan een bedrijf een eigen aanpak van MVO bepalen.

Uitgangspunt is natuurlijk wel dat voortrekkers binnen het bedrijf daadwer-

kelijk met MVO aan de slag willen. Commitment van de leiding van het

bedrijf helpt daarbij. Door eerst activiteiten op te zetten die aansluiten bij de

bedrijfsspecifieke, 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 businessunit of op de gehele onderne-

ming. Nadat er succesvolle voorbeeldprojecten zijn uitgevoerd, kunnen de

activiteiten opgepakt worden waarmee het bedrijf minder vertrouwd is. Want

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/kwaliteitssystemen 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 hoofdactivitei-

ten van MVO en de culturele

benaderingswijze
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uiteindelijk 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 organisaties (bijvoorbeeld www.mvonederland.nl) is al kennis aanwe-

zig. 

Bij het prioriteren van uit te voeren activiteiten is het van belang dat de coör-

dinator van het MVO-proces vanuit zijn positie in staat is om die activiteiten

ook daadwerkelijk van de grond te tillen. Activiteiten die liggen binnen de

invloedssfeer van deze coördinator hebben meer kans van slagen. Bovendien

kan de coördinator dan beter de financiële consequenties inschatten. 

Het hier gepresenteerde diagnosemodel biedt, tezamen met de tien gouden

regels, aan bedrijven handvatten om al lerende een eigen aanpak te ontwikke-

len in het vormgeven van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
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