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Afb.1 Een kant en klaar MVO Handboek, of deze op eenvoudige  
wijze zelf aan te passen aan uw eigen structuur! 

 
 
 
 
 
Waarom De MVO-Wijzer Organizer 
 
Klanten, leveranciers en maatschappij stellen 
steeds nadrukkelijker eisen aan de manier 
waarop we ondernemen en ons werk doen 
ofwel hoe we Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). 
Transparante en eerlijke informatievoorziening 
over het product en dienstverlening vraagt om 
een MVO managementsysteem.   
Veelal is de interne bedrijfsvoering nog niet  
ingericht om aantoonbaar aan deze MVO eisen 
invulling te geven. Er is nog geen duidelijk, 
toegespitst stappenplan beschikbaar. Er 
ontbreekt een simpele en handige houvast (ISO 
26000 is omvangrijk en te weinig concreet).  
De MVO-Wijzer Organizer voorziet hierin! 
 
 
 
Met de MVO-Wijzer Organizer een  
MVO Managementsysteem organi-
seren  
 
Een managementsysteem (zoals we die 
bijvoorbeeld kennen van ISO 9001 of ISO 14001  
of een HKZ systeem) zorgt voor structuur en 
een systematische benadering. 
De MVO-Wijzer Organizer stelt u in staat om 
MVO  systematisch onderdeel te maken van de 
bedrijfsvoering. U heeft nu alles bij de hand! 
 
Direct aan de slag 
  
U begint met een handboek dat de belangrijkste  
templates, documenten en tools bevat alsmede  
de opzet van een MVO managementsysteem 
vanuit De MVO-Wijzer filosofie.  

 
De MVO-Wijzer Organizer ondersteunt hierbij op drie manieren: 

   
1. Stappenplan om te komen tot een MVO-Zelfevaluatie en/ of MVO-Certificering op basis van de normenset van  

  ‘De MVO-Wijzer’. 
2. Tools (de wijzertjes) om de normen van De MVO-Wijzer te implementeren. 
3. Een softwarepakket om de procedures  en documenten voor uw organisatie op maat te maken, te onder- 

houden en te beheren, het documentbeheerssysteem. 
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Afb. 2  Voorbeeld van een instrument, een van de wijzertjes, die 
de relatie tussen u, de leveranciers en de omgeving inzichtelijk in 
beeld brengt. 

 

     
 
 
Voor wie is De MVO-Wijzer Organizer
Voor elke organisatie, die MVO op een 
praktische systematische wijze wil uitvoeren, 
volgens de normen van De MVO-Wijzer.   
 
Inhoud De MVO-Wijzer Organizer 
Stappenplan en tools 
Het implementeren en borgen van MVO-
activiteiten wordt vereenvoudigd met, 
allereerst , een stappenplan. Dit omvat een 
projectmatige implementatie van de MVO-
activiteiten van de organisatie. En natuurlijk zijn 
er ook ‘de wijzertjes’ opgenomen die hierbij 
gebruikt kunnen worden, zoals een sjabloon 
‘MVO-projectplan’, een inventarisatielijst 
‘normen De MVO-Wijzer’ en een sjabloon 
‘teksten om de belanghebbenden te 
informeren’. Om de normen inhoudelijk te 
implementeren zijn er wijzertjes zoals; 
sjablonen van ‘gedragscodes’, trainingen 
‘dilemmaworkshops’ en sjabloon ‘stakeholders-
analyse’.  
 
Documentenbeheersysteem 
De MVO-Wijzer Organizer is  daarnaast een 
instrument dat  gebruikt kan  worden als 
documentenbeheer-systeem. Documenten van 
het systeem kunnen hier worden onderhouden 
en beheerd in de vorm van een  handboek, dat 
via het computernetwerk ter beschikking kan 
worden gesteld aan de medewerkers.  
 
Organisaties die een kwaliteits- en / of milieu-
managementsysteem hebben kunnen met De 
MVO-Wijzer Organizer hun voordeel doen. De 
MVO-Wijzer Organizer is eenvoudig toe te 
passen op andere normeringen, zoals 
bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001 of HKZ 
systemen. 
    
 
 

Voordelen De MVO-Wijzer Organizer 

• MVO wordt concreet gemaakt via de 9 thema’s             
van De MVO-Wijzer; 
• veel tools (bijna 40!) die direct te gebruiken en  
allemaal gekoppeld zijn aan MVO en/ of De MVO-
Wijzer; 
• gebruiksvriendelijk hulpmiddel om  procedures en 
documenten te onderhouden en te beheren; 
• zorgt voor de opzet en verdere integratie van 
verschillende managementsystemen; 
• bespaart tijd: in het opzoeken van 
achtergrondinformatie en het bedenken en opzetten 
van procedures en documenten; 
• een online-systeem, toegankelijk via het netwerk, 
voor alle  medewerkers op iedere computer,  zonder 
dat hiervoor extra kosten in rekening worden 
gebracht; 
• u koopt 1 compleet systeem met of zonder 
onderhoudscontract. 
 

Kosten De MVO-Wijzer Organizer 2012 

De kosten voor de aanschaf van het gehele systeem 
online (incl. handboek, stappenplan en wijzertjes) 
bedraagt  €1490,- excl. BTW.  

Het, niet verplichte, onderhoudscontract, met 
software updates en inhoudelijke updates van De 
MVO-Wijzer Organizer, kost €245,- per jaar excl. 
BTW. 

Meer informatie of bestellen:  
www.de-mvowijzer.nl of www.mvotoolkit.nl 


