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Leerdoelen
ken je • de leidende kaders en definities 

begrijp je • wat de sterke en zwakke punten voor MVO zijn voor je 
bedrijf of organisatie,

• wat MVO voor andere bedrijven en organisaties betekent.

kan je • aan de hand van de MVO-Scan de belangrijke 
duurzaamheidthema’s in kaart brengen voor je bedrijf of 
organisatie,

• acties definiëren die MVO doet leven in je eigen bedrijf of 
organisatie.
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WAT IS MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN?
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ISO 26000 (2010)

“verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van 
haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu, 
via transparant en ethisch gedrag dat

 Een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling, inclusief gezondheid en 
het welzijn van de maatschappij;

 Rekening houdt met de verwachtingen van stakeholders;
 In overeenstemming is met toepasselijke wetten en overeenkomt met 

internationale gedragsnormen;
 Is geïntegreerd in de hele organisatie, en in haar betrekkingen in praktijk 

wordt gebracht

Opm 1: Activiteiten omvatten producten, diensten en processen
Opm 2: Betrekkingen verwijzen naar de activiteiten van een organisatie binnen haar invloedsfeer
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Essentieel …

“de verantwoordelijkheid van organisaties/bedrijven
voor de impact van hun activiteiten

op de samenleving”

‘A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility’
European Commission (2011)
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VOORSTELLING MVO-SCAN
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Hoe werkt de MVO-Scan?
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Op maat
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Antwoordmogelijkheden
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Globale score

# stellingen met een ‘ja’ antwoord
totaal # beantwoorde stellingen (‘ja’, ‘neen’ of ‘weet niet’)
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Score per thema
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Interpretatie resultaten



Voorbeeld van stijgende maturiteit



Input voor actieplan
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Meer detail in PDF download
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Link met SDG’s - Duurzame 
ontwikkelingsdoelen (2015) en GRI -

duurzaamheidsrapportering
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AAN DE SLAG! EEN OEFENING





VRAGEN?

WWW.MVOSCAN.BE
22


