
Een combinatie van nulmeting, zelf-
evaluatie en optionele toetsing door 
certificerende instelling.
De MVO-Wijzer is een instrument dat op basis van 
de ISO 26000 richtlijn is ontwikkeld. Het is een 
eenvoudig en pragmatisch hulpmiddel, waarvoor 
geen ingewikkelde of kostenverhogende systemen 
nodig zijn en dat kan worden opgenomen in het 
bestaande kwaliteitsmanagementsysteem. Maar 
hoe werkt dat? En op welke manier onderscheid 
deze methode zich van andere initiatieven op dit 
gebied?

De MVO-Wijzer helpt organisaties om Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) inzichtelijk 
en aantoonbaar te maken. Het gefaseerde model is 
een laagdrempelig instapmodel voor organisaties 
en zet MVO binnen de organisatie structureel op 
de kaart. Het sluit aan op bestaande kwaliteitssys-
temen en kan op eenzelfde wijze opgezet en geïm-
plementeerd worden. 

De MVO-Wijzer kent drie toepassingen. De eerste 
toepassing is de MVO-Nulmeting. Voordat u start, 
wilt u weten waar uw organisatie staat op het ge-
bied van MVO. Samen met uw adviseur vult u de 
digitale MVO-Nulmeting in. 
De gegevens worden automatisch in een rappor-
tage gegenereerd. Deze kunt u aanvullen met uw 
eigen projectinformatie, zoals een concrete plan-
ning van de activiteiten (wie gaat wat en wanneer 
uitvoeren).

De MVO-Zelfevaluatie is de tweede toepassing. 
Een belangrijke groep stakeholders, uw personeel, 
beoordeelt via een internetapplicatie, ‘hoe MVO 
de organisatie is’. Door het beantwoorden van stel-
lingen geven zij een oordeel over de huidige stand 
van zaken van MVO binnen de eigen organisatie. 
De resultaten worden door een onafhankelijke 
partij beoordeeld aan de hand van een vastgesteld 
beoordelingskader. Bij een ‘goed’ resultaat ont-
vangt de organisatie een ‘MVO-Verklaring’. Laag-
drempelig en onafhankelijk. De MVO-Zelfevaluatie  
is hiermee afgesloten.
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De organisatie kan nu zelfstandig verder gaan met 
de ontwikkeling van MVO binnen de organisatie of 
kan ervoor kiezen om door te gaan naar een vol-
gende fase: de MVO-Certificering. Hier komt de 
laagdrempeligheid eveneens naar voren: certifice-
ring is een optie, geen must. Dit is tevens de derde 
toepassing van het instrument.

De MVO-Verklaringen en de MVO-Certificaten van 
De MVO-Wijzer worden afgegeven door aangeslo-
ten adviesbureaus en certificerende instellingen, 
de Partners van De MVO-Wijzer. Deze adviesbu-
reaus zijn bevoegd de MVO-Zelfevaluatie, te be-
oordelen en op basis daarvan een MVO-verklaring 
af te geven. En de aangesloten certificerende in-
stellingen zijn bevoegd zowel de resultaten van de 
MVO-Zelfevaluatie als de MVO-Certificering te be-
oordelen. De MVO-Nulmeting kan door zowel Part-
ners als niet-Partners van De MVO-Wijzer worden 
begeleidt. 

DE MVO-wijzer

• Geeft aan of uw organisatie MVO onderwerpen  
 intern goed op orde heeft en welke nog aandacht 
 nodig hebben

• Geeft aan of uw organisatie MVO principes 
 (people, profit, planet) centraal stelt 

• Geeft inzicht in MVO beleving van medewerkers 
 en leidinggevenden in het kader van stakeholder 
 management 

• Maakt uw MVO activiteiten aantoonbaar door  
 MVO-Verklaring en MVO-Certificaat

Meer informatie over De MVO-Wijzer is te vinden 
op de website www.de-mvowijzer.nl 
De gratis ‘Handleiding voor Gebruikers’ (inclusief de 
normen) is hiervan te downloaden. Ook is hierop 
het overzicht van de ‘Partners van De MVO-Wijzer’ 
vinden alsmede het register van uitgegeven MVO-
Verklaringen en MVO-Certificaten.

Model De MVO-Wijzer

De MVO-Wijzer is gebaseerd op negen MVO-thema’s (zie hieronder).


