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INTERNATIONALE DUE DILIGENCE-RICHTLIJNEN 
 

WAT IS MVO-RISICOMANAGEMENT? 

Klanten, overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor 

mens en milieu. Dit is internationaal vastgelegd in de OESO-Richtlijnen voor Multinationale 

Ondernemingen. Van bedrijven wordt verlangd dat zij de MVO-risico’s in hun toeleveringsketen, 

productieproces en exportketen identificeren, voorkomen en verminderen. Dit wordt ook wel ‘due diligence’ 

of ‘MVO-risicomanagement’ genoemd. 

 

HOE KUNNEN RISICO’S VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) 

WORDEN BEHEERD? 

Internationale richtlijnen bieden bedrijven begeleiding voor het uitvoeren van hun activiteiten in 

overeenstemming met mensenrechten en arbeids-, sociale, milieu- en anti-corruptiestandaarden. Bedrijven 

moeten zich bewust zijn van deze standaarden, zich houden aan hun doelstellingen en er op passende wijze 

rekening mee houden bij hun bedrijfsactiviteiten. Fundamentele standaarden zijn onder andere: 

 

• UN Guiding Principles for Business and Human Rights met bepalingen over de toegang van de staat 

tot rechtsmiddelen. Om de leidende beginselen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten te 

verspreiden en toe te passen, moedigt de VN-werkgroep alle staten aan om een nationaal actieplan 

voor het bedrijfsleven en mensenrechten te ontwikkelen, na te leven en bij te werken als onderdeel 

van de verantwoordelijkheid van de staat. Tot nu toe hebben 22 staten nationale actieplannen (NAP) 

opgesteld. 

 

• ILO fundamentele arbeidsnormen met hun vier basisprincipes: vrijheid van vakvereniging en recht 

op collectief onderhandelen, uitbanning van gedwongen arbeid, afschaffing van kinderarbeid en 

verbod op discriminatie in arbeid en beroep. De fundamentele arbeidsnormen van de ILO zijn 

universeel toepasbare mensenrechten. 

 

• IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability en IFC Environmental, 

Health, and Safety Guidelines. De acht standaarden die zijn ontwikkeld door de particuliere sector-

afdeling van de Wereldbank bepalen belangrijke milieu- en sociale standaarden en zijn gebaseerd op 

mensenrechten. Naast arbeidsnormen bieden de standaarden richtlijnen voor het omgaan met lokale 

gemeenschappen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, landrechten, biodiversiteit, inheemse volkeren 

en cultureel erfgoed. 

 

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises. De OESO-richtlijnen bevatten aanbevelingen over 

verantwoord ondernemersgedrag met betrekking tot mensenrechten, transparantie en 

informatieverplichtingen, arbeidsverhoudingen, milieu, corruptie, consumentenbescherming, 

technologieoverdracht, concurrentie en belastingen, evenals regels inzake klachten, toetsing en 

arbitrageprocedures. 

 

• OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast is 

voor verschillende sectoren sectorbegeleiding beschikbaar (textiel, landbouw, extractieresiduen). 

 

• ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy.  

Deze verklaring bevat belangrijke informatie voor internationaal actieve bedrijven over hoe zij hun 

MVO-maatregelen kunnen structureren volgens de fundamentele arbeidsnormen van de ILO en 

andere internationale arbeidsnormen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/gettingtothecore_0.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c02c2e86-e6cd-4b55-95a2-b3395d204279/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kTjHBzk
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/
http://mneguidelines.oecd.org/Oeso-Due-Diligence-Handreiking-voor-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
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Bedrijven moeten ook op de hoogte zijn van bepaalde lokale (wettelijke) kaders die invloed op ze kunnen 

hebben. Voorbeelden van kaders, normen en wetten kunnen hier worden gevonden: 

 

• EU Houtverordening 

• EU Verordening conflictmineralen 

• EU Regelgeving over niet-financiële informatie 

• NL Wet zorgplicht kinderarbeid 

 

MVO-risicomanagement is vereist om de hierboven beschreven internationale normen en de resulterende 

managementprincipes voor een verantwoord beheer van toeleverings- en waardeketens te implementeren. 

De gepresenteerde elementen hier bieden een eerste overzicht en moeten niet worden opgevat als een 

onveranderlijke reeks, maar als onderdeel van een levend en continu proces. 

 

 

  

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-hout-en-houtproducten-flegt/europese-houtverordening
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/march/tradoc_155423.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34506_initiatiefvoorstel_kuiken
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MVO-RISICOMANAGEMENT IN 8 STAPPEN 
 

Het stappenplan van de MVO-risicomanagement bestaat uit acht stappen: 

 

1. CONTROLEER MVO-BELEID EN KLACHTENMECHANISMEN 

Voordat je begint met het beheren van je MVO-risico’s is het raadzaam om binnen je bedrijf in 

overeenstemming te zijn met bestaand MVO-beleid en bestaande MVO-activiteiten. Relevante onderwerpen 

voor MVO-risicomanagement zijn: 

 

• Wat zijn de MVO-missie en -visie van de organisatie en wat zijn de MVO-doelen? 

• Hoe worden deze vertaald in (internationale) activiteiten? 

• Hoe beïnvloedt MVO-beleid inkoopbeslissingen en internationale transacties? 

• Heeft de organisatie zich aangesloten bij internationale richtlijnen en (keten)initiatieven? Welke 

managementsystemen worden gebruikt? (Bijv. ISO 26000, ISO 20400, ISO 9001, ISO 14001, SA 

8000) 

• Is er een internationaal en extern klachtenmechanisme? Controleer de huidige klachtenprocedure en 

pas deze indien nodig aan om ervoor te zorgen dat personen, werknemers, groepen en organisaties 

die negatief worden beïnvloed toegang kunnen krijgen tot je toeleveringsketen. 

 

2. BRENG JE KETEN IN KAART 

 

 
Figuur 1 - De stappen binnen een toeleveringsketen van grondstof naar consument 

 

Om een goede start te maken met MVO-risicomanagement is het belangrijk om de aard en omvang van jouw 

toeleveringsketen te begrijpen. Belangrijke stappen zijn onder andere: 

 

• Maak een lijst van alle producten en diensten die je inkoopt, produceert en exporteert; 

• Identificeer voor elk product en elke dienst in welk land het wordt geproduceerd; 

• Identificeer voor elk product en elke dienst die je produceert en/of exporteert hoe de 

stroomafwaartse toeleveringsketen eruit ziet (klanten, landen, afval, etc.); 

• Bepaal voor alle samengestelde producten wat de belangrijkste grondstoffen en/of halffabricaten zijn 

en waar ze vandaan komen; 

• Controleer, indien mogelijk, hoe en door wie producten worden vervoerd. 

 

Een praktisch hulpmiddel voor het uitvoeren van een ketenanalyse is het ontwerpen van een 

waardeketenkaart. Je kunt de Value Chain Mapping-methode gebruiken om je toeleveringsketen in kaart te 

brengen. In dit artikel vind je meer informatie over waarom dit nuttig is. 

 

3. IDENTIFICEER RISICO’S EN VOER EEN RISICOANALYSE UIT 

Krijg een overzicht en identificeer huidige en potentiële risico's uit de lijst met grondstoffen en 

producten/diensten die in stap 2 zijn geformuleerd. MVO-risico's in je keten zijn gerelateerd aan de aard van 

het product, het land van oorsprong en de kenmerken van de leveranciers. De risicobeoordeling helpt je later 

bij het prioriteren van risico’s. 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/ciatdapa/link-methodology-short-presentation
https://www.greenbiz.com/blog/2014/01/09/5-reasons-cr-professionals-need-value-chain-map
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Het is handig om de vermelde informatie over landen, producten en leveranciers in een risicotabel samen te 

vatten . Tabel 1 is een voorbeeld van een dergelijke tabel. Vul deze risicotabel in op basis van je eigen 

onderzoek, onderzoek door externe partijen en je ervaringen met de betreffende leveranciers. Je voert deze 

risicobeoordeling uit voor jouw directe leveranciers en, als je over deze informatie beschikt, verder terug in 

de waardeketen. Gebruik deze informatie om prioriteit te geven aan risico’s in stap 4. 

 

Tabel 1 - Voorbeeld van een MVO-risicotabel voor product-/leveranciersportfolio1 

Leverancier-

/productkenmerken 

Laag MVO-risico Gemiddeld MVO-risico Hoog MVO-risico 

Land van herkomst West-Europa, Noord-

Amerika, Australië 

Rusland, Zuid-Afrika, 

Oost-Europa 

Bijvoorbeeld: China, 

India, Turkije, 

Bangladesh, Mexico 

 

Lijst van high risk-

landen van Amfori 

Sector Zakelijke en facilitaire 

dienstverlening 

Detailhandel, 

groothandel, bouw, 

industrie, transport 

Landbouw, bosbouw en 

visserij, elektronica, 

textiel, mijnbouw, 

papier of sectoren die 

hiervan gebruikmaken, 

productie van 

verschillende artikelen 

zoals kantoorartikelen 

Type activiteiten Dienstverlening, 

specialistisch werk 

Laaggeschoold werk Ongeschoold werk 

Aard van de 

toeleveringsketen 

Korte productieketen Productieketen met 

verschillende schakels 

Lange productieketen 

met veel tussenliggende 

schakels 

Relatie en invloed op 

leveranciers 

Direct en regelmatig 

contact met 

leveranciers, langdurige 

relatie met wederzijds 

vertrouwen 

Onregelmatig contact 

met leveranciers, 

beperkte invloed op hun 

acties 

Veel indirecte 

leveranciers, weinig 

contact, geen of weinig 

invloed op hun acties 

Keteninitiatieven, 

kwaliteitslabels & 

management-

systemen 

Gecertificeerde (multi-

stakeholder) initiatieven 

voor zowel sociale- als 

milieuaspecten 

Gecertificeerde (multi-

stakeholder) initiatieven 

voor sociale- OF 

milieuaspecten 

Geen initiatieven, of 

alleen initiatieven met 

zelfbeoordeling door 

leveranciers 

Etc. Etc. Etc. Etc. 

 

Risico’s met betrekking tot landen en producten 

Risico-informatie over landen en producten (en land-productcombinaties) is te vinden in de MVO Risico 

Checker. Deze praktische tool is gebaseerd op een uitgebreide database met veel MVO-bronnen en -websites. 

Het resultaat, na het invullen van de tool, is een pdf-rapport voor de geselecteerde landen en/of producten, 

waarin alle MVO-risico’s zijn samengevat per MVO-thema (zowel sociaal als ecologisch). Je kunt deze 

informatie gebruiken als basis voor je eigen risicobeoordeling. 

 

 
 

 
1 De informatie in Tabel 1 onder ‘land van herkomst’ en ‘sector’ geeft een voorbeeld van een risicoanalyse voor een specifiek bedrijf. Dit kan 

er anders uitzien voor je eigen bedrijf en landen of producten die hier niet worden vermeld kunnen leiden tot hogere MVO-risico's. 

https://www.amfori.org/resource/countries-risk-classification
https://www.amfori.org/resource/countries-risk-classification
https://www.mvorisicochecker.nl/nl
https://www.mvorisicochecker.nl/nl
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Risico’s met betrekking tot kenmerken van leveranciers 

Kenmerken van leveranciers die mogelijke MVO-risico’s beïnvloeden zijn bijvoorbeeld: aanwezigheid van 

managementsystemen, de reputatie van de leverancier en onze relatie met de leverancier (druk op 

levertijd/prijs, tijdelijke contracten, etc.). Bepaal welke risico’s relevant zijn voor jouw specifieke 

waardeketen (kenmerken van leveranciers, exacte productielocaties) en voeg deze toe aan de risicotabel. 

Raadpleeg alle relevante belanghebbenden (werknemers, klanten, leveranciers, overheden, getroffen 

gemeenschappen en maatschappelijke organisaties). In complexe en grote ketens (veel verschillende 

producten en leveranciers) kan het om praktische redenen verstandig zijn om strategische leveranciers te 

analyseren. De reden hiervoor is dat strategische leveranciers een grotere impact hebben qua volume en dat 

verkregen langdurige relaties een goede voedingsbodem zijn voor verbeteringen. 

 

4. PRIORITEER RISICO’S 

Het is niet mogelijk om alle risico’s in je keten tegelijkertijd aan te pakken, je moet prioriteiten stellen. Geef 

prioriteit aan de geïdentificeerde risico’s op basis van ernst (mogelijke impact op je bedrijf en op het milieu 

en lokale gemeenschappen) en de waarschijnlijkheid van optreden. Het is belangrijk dat je je 

belanghebbenden bij deze stap betrekt (werknemers, klanten, leveranciers, overheden, getroffen 

gemeenschappen en maatschappelijke organisaties). 

 

Met behulp van de informatie die je in de vorige stap hebt verzameld, kan je een (kwalitatieve) schatting 

maken van de ernst (mogelijk negatieve impact) en de waarschijnlijkheid dat deze impact zal optreden. De 

UN Guiding Principles bieden criteria voor de objectieve classificatie van potentiële mensenrechtenrisico’s op 

basis waarvan je deze prioriteit moet geven: schaal (wat is de negatieve impact op mensenrechten), 

reikwijdte (hoeveel mensen worden getroffen) en onherstelbaarheid (zijn er eventuele beperkingen op het 

vermogen om de getroffenen te herstellen naar een situatie die ten minste gelijk is aan of gelijkwaardig is aan 

hun situatie van voor de negatieve impact). 

 

Waarschijnlijkheid en ernst gecombineerd bepalen de omvang van het risico: 

 

• Ernst: hoe ernstig is de geïdentificeerde negatieve impact, in termen van omvang (bijv. aantal 

getroffen personen) en de mogelijke onomkeerbaarheid van de gevolgen? 

• Waarschijnlijkheid: hoe waarschijnlijk is het dat het negatieve effect zal optreden en wat is de kans 

op een negatief effect? 

 

Je kunt een risicomatrix gebruiken om prioriteit te geven aan MVO-risico's, zoals weergegeven in Figuur 2. 

Producten/materialen en leveranciers in de rode categorie (hoog risico) krijgen uiteraard voorrang bij de 

uitvoering van het verantwoordelijke inkoopbeleid. 
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Figuur 2 - Voorbeeld van een risicomatrix 

 

5. ONDERNEEM ACTIE EN WERK SAMEN MET KETENPARTNERS 

In de vorige stap gaf je prioriteit aan de MVO-risico’s. In deze stap beslist je bedrijf hoe de risico’s moeten 

worden aangepakt. Het aankaarten/aanpakken van MVO-risico’s heeft twee doelen: 

 

1. Beperk of compenseer de werkelijke negatieve impact; 

2. Voorkom of verminder risico's van negatieve impact. 

 

Elk bedrijf is een schakel in een keten van leveranciers en klanten, waarin elk onderdeel zijn eigen bijdrage 

levert. Om ketens echt duurzaam te maken, is het noodzakelijk om samen te werken met leveranciers, 

kopers, collega's, brancheverenigingen, andere ketenpartners en belanghebbenden. Het type betrokkenheid 

bij de uiteindelijke (potentiële) negatieve impact is een van de bepalende factoren voor welke acties een 

bedrijf kan ondernemen. Een bedrijf kan de directe oorzaak zijn van de negatieve impact, eraan bijdragen of 

er indirect mee verbonden zijn. Zie Figuur 3 voor een toelichting. 

 

Catastrofaal 5 5 10 15 20 25

Significant 4 4 8 12 16 20

Matig 3 3 6 9 12 15

Laag 2 2 4 6 8 10

Te verwaarlozen 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Onwaar-

schijnlijk Gering Af en toe

Waar-

schijnlijk

Veel voor-

komend

E

r

n

s

t

W a a r s c h i j n l i j k h e i d

Risicobeoordeling = Waarschijnlijkheid ×

Catastrofaal STOP

Onacceptabel DRINGENDE ACTIE

Ongewenst ACTIE

Acceptabel TOEZICHT HOUDEN

Wenselijk GEEN ACTIE

Catastrofaal 5 5 10 15 20 25

Significant 4 4 8 12 16 20

Matig 3 3 6 9 12 15

Laag 2 2 4 6 8 10

Te verwaarlozen 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Onwaar-

schijnlijk Gering Af en toe

Waar-

schijnlijk

Veel voor-

komend

E

r

n

s

t

W a a r s c h i j n l i j k h e i d

Risicobeoordeling = Waarschijnlijkheid ×



8 

 

 
Figuur 3 - Schematische uitleg over hoe een bedrijf MVO-risico’s zou moeten aanpakken, gebaseerd op hun positie in de 

toeleveringsketen2 

 

Na het prioriteren van de internationale MVO-risico's in stap 4, ga je beginnen met het werken aan de 

afspraken. Dit kan bijvoorbeeld het deelnemen aan een keteninitiatief of discussiëren met leveranciers zijn. 

Je moet de volgende acties ondernemen: 

 

• Stel een actieplan op voor de meest materiële risico’s in je keten samen met je leveranciers, kopers, 

collega’s, branchevereniging en andere ketenpartners. Betrek ook maatschappelijke organisaties bij 

dit proces; 

• Voor kleinere bedrijven: begin met het werken aan afspraken voor een beperkt aantal producten; 

• Word lid van bestaande keten- of branche-initiatieven. Het Sustainable Trade Initiative (IDH) heeft 

bijvoorbeeld verschillende projecten opgezet om duurzaamheid in voedselketens te bereiken, zoals in 

het geval van onder andere palmolie, noten, citrusvruchten en cacao; 

• Zijn er nog geen samenwerkingsinitiatieven? Neem dan de eerste stap en praat met je leveranciers, 

kopers, collega’s en brancheorganisatie. Begin een dialoog met partijen die niet samenwerken, 

mogelijk samen met concurrenten en andere belanghebbenden. Gebruik MVO-labels bij het kopen 

van kleine volumes of facilitaire producten. De ITC Standards Map biedt informatie over meer dan 

 
2 Deze figuur is gebaseerd op de volgende documenten: Shift report over het identificeren en prioriteren van risico’s en de UN Interpretive 

Guide on Human Rights. 
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https://www.idhsustainabletrade.com/
https://sustainabilitymap.org/standards?q=eyJzZWxlY3RlZENsaWVudCI6Ik5PIEFGRklMSUFUSU9OIn0%3D
https://www.shiftproject.org/resources/publications/business-human-rights-impacts-identifying-prioritizing-risks/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
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210 standaarden, gedragscodes en certificeringen met betrekking tot duurzaamheid in internationale 

toeleveringsketens; 

• Ben je een kleine inkoper? Bundel dan de krachten met andere bedrijven en je brancheorganisatie. 

Moedig leveranciers aan om hun MVO-prestaties te registreren op een platform zoals ISEAL, SIM 

Supply Chain, Fira, GSES of Ecovadis; 

• Houd zoveel mogelijk contact met niet-medewerkende partijen, ook met concurrenten en andere 

belanghebbenden. Beëindig de relatie als niets verbetert of in geval van ernstige schendingen; 

• Herstel de schade die al is veroorzaakt. De MVO Risico Checker bevat concreet advies per 

land/product/thema over het aanpakken of verminderen van risico’s. Ook kun je gebruik maken van 

het overzicht van alle checklistitems van de SER met betrekking tot IMVO-risicomanagement; 

• Beëindig de relatie als er ondanks voortdurende ondersteuning geen verbeteringen zijn aangebracht 

of als er ernstig wangedrag is opgetreden. 

 

Tip Gebruik de Checklist Invloed in de Keten om jouw invloed in de keten te vergroten en gerichter actie 

te ondernemen richting leveranciers. 
 

6. VERANKER AANPAK IN BEDRIJFSPROCESSEN 

Het is belangrijk voor een goede implementatie van IMVO-risicomanagement dat de organisatie (met name 

de inkooporganisatie) goed georganiseerd is om afspraken te maken. De toepassing van verantwoorde inkoop 

wordt eenvoudiger wanneer deze centraal wordt georganiseerd. De organisatie heeft minder moeite (en geld) 

nodig als het totale aantal leveranciers lager is. 

 

Er zijn verschillende activiteiten mogelijk om MVO te integreren in bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld door een 

interdepartementale werkgroep op te zetten, het MVO-beleid aan te passen en de betrokkenheid van het 

management te waarborgen. Hoe dit wordt gedaan, wordt geïllustreerd aan de hand van het volgende 

voorbeeld van de integratie van MVO in inkoopprocessen. 

 

Voor een goede integratie van MVO in inkoopprocessen neem je de volgende acties: 

 

• Vereenvoudig je keten: verminder het aantal leveranciers en makelaars, waardoor het gemakkelijker 

wordt om afspraken te maken; 

• Streef zo veel mogelijk naar langdurige contracten en goede relaties met leveranciers. Dit maakt het 

bijvoorbeeld eenvoudiger om ambities met betrekking tot de productieomstandigheden te 

implementeren. Neem ook deel aan reguliere contactmomenten met leveranciers om internationale 

MVO-thema’s (IMVO) aan te pakken; 

• Vraag je (in)directe leveranciers en kopers naar hun MVO-beleid, processen en prestaties. Leg je 

leveranciers duidelijk uit (of geef training indien nodig) waarom je streeft naar betere werk- en 

milieuomstandigheden en waarom dit ook voor hen voordelig is (bijvoorbeeld minder 

personeelsverlies en hogere productie-efficiëntie); 

• Begin met het toepassen van duurzame inkoop op het moment dat je nieuwe leveranciers selecteert. 

Zo hoef je niet om te gaan met bestaande contracten en eerder gemaakte afspraken. Laat de nieuwe 

leverancier actief deelnemen aan duurzaamheidsvragen met betrekking tot eigen producten en 

diensten; 

• Bezoek je (in)directe leveranciers en klanten en beoordeel ze op sociale- en milieukwesties. Je kunt 

dit ook samen met andere kopers/leveranciers doen, of laten doen door een onafhankelijke 

organisatie. Betrek ngo’s, vakbonden en andere experts bij het monitoringproces, bijvoorbeeld om de 

methodiek te testen of om gezamenlijke onderzoeksmissies en audits op te zetten; 

• Zorg ervoor dat binnen elke afdeling van je bedrijf bepaalde mensen verantwoordelijk zijn voor de 

implementatie van MVO-regelingen, met de nadruk op de inkoopafdeling. Houd één persoon 

verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid voor verantwoord inkopen, bij voorkeur het 

hoofd inkoop (in kleinere organisaties kan dit ook de directeur zijn); 

• Overweeg de ISO 20400 Guideline for Socially Responsible Procurement in je organisatie te 

implementeren. ISO 20400 is de internationale richtlijn voor MVO en is gebaseerd op de meer 

algemene ISO 26000-richtlijn. De ISO 20400-richtlijn biedt praktische hulpmiddelen voor het 

https://www.isealalliance.org/
https://www.simsupplychain.com/
https://www.simsupplychain.com/
https://www.fira-verificatie.nl/
https://gses-system.com/
https://www.ecovadis.com/
https://www.ser.nl/nl/thema/imvo/imvo-risicomanagement/complete-checklist
https://www.mvorisicochecker.nl/nl/checklist-invloed-in-de-keten
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/ISO%2020400_Sustainable_procur.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100258.pdf
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opzetten en garanderen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces voor zowel publieke als 

private organisaties; 

• Integreer due diligence in je bestaande risicomanagementsysteem. Voor meer informatie: ISO 26000 

en OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; 

• Neem een paragraaf met IMVO-bepalingen op in de inkoopvoorwaarden of (nog beter) stel een 

afzonderlijke leverancierscode op die aan alle leveranciers wordt meegedeeld. Integreer 

duurzaamheid in alle inkoopprocedures en (juridische) documenten, zoals leveringsvoorwaarden en 

contracten. Refereer in deze documenten naar de MVO-bepalingen in de leverancierscode; 

• Train inkooppersoneel op MVO en duurzaam inkopen. Het is belangrijk dat de juiste prikkels 

worden gegeven om aan de inkoopvoorwaarden te voldoen. Last-minute bestellingen en lage prijzen 

kunnen bijvoorbeeld een stimulans zijn om arbeidsnormen te verwaarlozen ten koste van de 

betrokken werknemers. Als van inkooppersoneel alleen wordt verwacht dat ze aanbiedingen voor de 

laagste prijs realiseren zijn ze niet gemotiveerd om MVO-aspecten in hun leveranciersselectie op te 

nemen. 

 

Het is goed om te vermelden dat MVO-risicomanagement naast inkoop ook andere afdelingen binnen het 

bedrijf omvat. Het is daarnaast belangrijk om, bijvoorbeeld, (product)management te betrekken en zo MVO 

in je hele bedrijf door te voeren. 

 

7. MONITOR VOORTGANG EN EVALUEER 

Een eenmalige beoordeling van je keten heeft slechts een beperkte levensduur. Het is belangrijk dat je bedrijf 

zorgt voor een continu verbeteringsproces. Hiervoor is het belangrijk om de volgende controles uit te voeren: 

 

• Zijn de resultaten van de regelingen/acties uit stap 5 geverifieerd? 

• Moet de aanpak indien nodig worden gewijzigd op basis van de resultaten van de verificatie? 

• Is er een periodieke update van de risicoanalyse? 

 

Resultaten meten 

Resultaten van het beleid kunnen worden uitgedrukt in termen van het behalen van concrete doelen of Key 

Performance Indicators (KPI’s). Op basis hiervan kan de voortgang worden gerapporteerd (stap 8). De 

doelen moeten zoveel mogelijk SMART worden geformuleerd (specifiek, meetbaar, actiegericht, 

resultaatgericht en tijdsgebonden) om controle en communicatie over dit onderwerp mogelijk te maken. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 

• Percentage aankopen van duurzaam gecertificeerde grondstoffen binnen een bepaalde periode; 

• Percentage ondertekende leverancierscodes; 

• Percentage uitgevoerde audits in een bepaalde periode. 

 

Audit of geen audit? 

Een nuttig element om de voortgang in de toeleveringsketen te volgen is het uitvoeren van audits bij 

leveranciers en producenten, met als doel een certificaat of een auditrapport af te geven. Deze audits kunnen 

worden uitgevoerd door een derde partij of de klant. Audits zijn echter niet altijd een betrouwbaar 

instrument en geven soms geen alomvattende beoordeling van de situatie. Verder moeten bedrijven er 

rekening mee houden dat een auditrapport alleen informatie geeft over de status quo van de dag van de 

audit. De betrouwbaarheid van audits kan worden beïnvloed door vele factoren, zoals onervaren auditors en 

een corruptievriendelijke omgeving. Een pijnlijk voorbeeld hiervan is het feit dat de Rana Plaza-fabriek in 

Bangladesh, die in april 2013 is ingestort, werd gecontroleerd. 

 

Audits zijn echter een belangrijk onderdeel van MVO-risicomanagement en kunnen als informatiebron 

dienen om risico’s te identificeren en de voortgang te meten. Een correctief actieplan (CAP) moet worden 

afgeleid uit de auditbevindingen en het CAP moet ook worden bewaakt. Dit is een essentieel onderdeel voor 

structurele veranderingen en langdurige verbeteringen. 

 

https://iso26000.info/certification/
http://mneguidelines.oecd.org/Oeso-Due-Diligence-Handreiking-voor-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen.pdf
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Tip Interessante publicaties over de voor- en nadelen van certificering zijn bijvoorbeeld Beyond 

Certification en Certification - a sustainable solution? Ook interessant om te lezen is hoe Philips het 

thema Beyond Auditing in zijn keten aanpakt. 

 

Niet-naleving 

Wat gebeurt er als een leverancier niet voldoet aan de standaarden van de koper zoals vastgelegd in een 

gedragscode of leveringsvoorwaarden? Maak vooraf afspraken met leveranciers over de mogelijke gevolgen 

van je beleid. Geef je leveranciers de kans om te verbeteren en hen te helpen wanneer dat nodig is. Het 

contract onmiddellijk beëindigen is vaak niet de oplossing en niet wenselijk. Dit verschuift niet alleen het 

probleem naar een andere koper, maar het brengt ook de continuïteit van de levering in gevaar, vooral bij 

kritieke (strategische) leveranciers. Leveranciers zullen eerder aan je eisen voldoen als je eerlijke 

handelsvoorwaarden en redelijke prijzen hebt en als je probeert een goede werkrelatie tot stand te brengen. 

 

8. COMMUNICEER OVER BELEID EN VOORTGANG 

Transparantie en communicatie naar externe partijen is een belangrijk onderdeel van 

ketenverantwoordelijkheid. Belangrijke stappen zijn onder andere: 

 

• Blijf de dialoog aangaan met individuen, gemeenschappen en organisaties die mogelijke negatieve 

gevolgen hebben in je keten over je aanpak en vooruitgang; 

• Bepaal hoe je publiekelijk verantwoording wilt afleggen over je acties, bijvoorbeeld via je reguliere 

jaarverslag, een afzonderlijk duurzaamheidsverslag, informatie op je website of een speciale 

brochure; 

• Raadpleeg je stakeholders over de rapportageonderwerpen. Welke informatie en prestaties 

verwachten ze van je bedrijf?; 

• Publiceer je informatie (online en/of in je jaarverslag); 

• Zelfs als je geen afzonderlijk duurzaamheidsverslag publiceert, communiceer via je reguliere (online) 

kanalen, zoals nieuwbrieven en LinkedIn; 

• Als je kiest voor formele rapportage, overweeg dan het UNGP Reporting Framework als format te 

gebruiken. Je kunt ook de Global Reporting Initiative-standaard voor duurzaamheidsrapportage of 

de UN Global Compacts Communication of Progress (CoP) toepassen. 

 

HULP NODIG BIJ HET UITVOEREN VAN HET STAPPENPLAN? 

Neem contact op met MVO Nederland. MVO Nederland is een netwerk van ondernemers dat samen 

innoveert en implementeert om de nieuwe economie te bereiken. De nieuwe economie is klimaatneutraal, 

circulair en inclusief met eerlijke ketens. Waar kan MVO Nederland je bij ondersteunen? MVO Nederland 

faciliteert samenwerkingen en begeleidt innovatieprocessen. Van coachingsessies rondom je MVO-beleid tot 

workshops over hoe je de dialoog aangaat met stakeholders. En van strategiesessies rondom bijvoorbeeld de 

SDG’s tot netwerkevents om andere ondernemers te ontmoeten. Ook kan MVO Nederland jou koppelen aan 

een bedrijf dat jou verder kan helpen met het oplossen van je uitdagingen. Als partner van MVO Nederland 

helpen relatiemanagers je proactief bij het vinden van kansrijke samenwerkingen. 

http://www.scottpoynton.com/beyond-certification
http://www.scottpoynton.com/beyond-certification
https://pdfs.semanticscholar.org/52af/6757189099dead491de2a80bfe787f0d0cc4.pdf
https://www.philips.com/c-dam/corporate/about-philips/company/suppliers/supplier-sustainability/our-approach/Beyond_auditing.pdf
https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_2017.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.unglobalcompact.org/docs/communication_on_progress/GC_Advanced_COP_selfassessment.pdf
https://www.mvonederland.nl/contact-met-mvo-nederland/
http://www.mvonederland.nl/evenementen/

