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Samenvatting NCP werkplan 2017

Nationaal Contactpunt 
 
OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen 

Het NCP zal in 2017 gestaag verder werken aan de uitvoering van zijn taken. “Focus” is het kernwoord voor het werkprogramma.  
En wel focus op het vragen van aandacht van het internationaal opererende bedrijfsleven voor due diligence (MVO-risico-
management) en het belang van de OESO-richtlijnen. Het NCP bouwt in het werkprogramma 2017 voor een belangrijk deel  
voort op zaken die in 2016 zijn ingezet.

Het behandelen van meldingen is en blijft een belangrijke 
kerntaak, die de nodige tijdsinvestering vraagt. Eind 2016 zijn  
er drie meldingen in verschillende stadia van behandeling. 
Doelstelling voor 2017 is om de mogelijkheid van een informele 
dialoog bij het NCP beter bekend te maken bij het bedrijfsleven. 
Het NCP neemt verder in 2017 de eigen procedureregels onder de 
loep naar aanleiding van actuele ervaringen met meldingen in de 
afgelopen jaren.

Kerntaak meldingen in 2017:
• Behandeling lopende (3, ultimo 2016) en nieuwe meldingen 
• Bekendmaking mogelijkheid informele dialoog bij bedrijfsleven 
• NCP-procedureregels actualiseren

De uitvoering van de andere kerntaak van het NCP, het 
bekendmaken van de OESO-richtlijnen is nog steeds actueel en 
nodig. Het NCP geeft hieraan in brede zin invulling, door het geven 
van presentaties en interviews in de media, door inbreng in 
overleggen zoals de SER IMVO commissie, door het geven van 
(input voor) trainingen en door aandacht te vragen voor de 
Richtlijnen bij andere organisaties met veel contacten met het 
bedrijfsleven. Het NCP geeft desgevraagd ook advies over de 

toepassing van de OESO-richtlijnen bij individuele 
IMVO-sectorconvenanten. 

Voor 2017 kiest het NCP als centraal thema Due diligence (of 
MVO-Risicomanagement). Dit betekent dat het NCP in al haar 
uitingen en activiteiten dit thema aan de orde komt of de relatie 
met due diligence worden gelegd en dat het belang ervan constant 
wordt benadrukt.

Naar aanleiding van de publicatie van het VBDO-onderzoek van 
eind oktober naar de bekendheid en de naleving van de OESO-
richtlijnen heeft het NCP een brief geschreven naar alle bedrijven 
uit het onderzoek die de Richtlijnen nog niet onderschrijven.  
In 2017 zal het NCP zich concentreren op deze bedrijven en hen op 
verschillende manieren trachten te bereiken, te informeren en 
ondersteunen waar mogelijk om hen zo te bewegen om zich aan 
de Richtlijnen te committeren. 

Het NCP organiseert jaarlijks twee themabijeenkomsten.  
De NCP-themabijeenkomsten zijn bedoeld om bedrijven,  
NGO’s en andere organisaties met interesse in internationaal 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de OESO-



richtlijnen bij elkaar te brengen, kennis te delen en te discussiëren 
over dilemma’s en uitdagingen bij het in de praktijk brengen van 
de OESO-richtlijnen. Een van de bijeenkomsten in 2017 zal gaan 
over de relatie OESO-richtlijnen, SDG’s en Due Diligence. Een zeer 
actueel thema, dat ook regelmatig opkomt bij de voorbereiding 
van de verschillende IMVO-sectorconvenanten. De SDG’s zijn 
weliswaar geen IMVO Richtlijnen, maar wel doelen waarbij de 
OESO-richtlijnen cruciaal zijn om ze te bereiken. Dit kan niet 
genoeg onder de aandacht worden gebracht. Andere mogelijke 
thema’s zijn: hoe organiseer je een goede stakeholderdialoog, 
bijeenkomst over responsible investment, bijeenkomst over de 
relatie MVO-beleid van een bedrijf en winstgevendheid.

Doelstelling voor 2017 is om als NCP ook proactief in te spelen op 
berichten in de media die de OESO- richtlijnen raken door contact 
met het bedrijf op te nemen en de Richtlijnen onder de aandacht 
te brengen en evt. bemiddeling aan te bieden. 

De Nederlandstalige en Engelstalige website van het NCP en social 
media zijn belangrijke communicatiekanalen in de voorlichting 
over de Richtlijnen en het werk van het NCP. De website krijgt een 
grondige update in 2017. 

Om nog scherper te krijgen waar het NCP op zou moeten focussen 
in haar voorlichting- en communicatietaak wordt gewerkt aan 
strategisch communicatieplan, dat passend is bij de specifieke rol 
van het NCP, de beschikbare capaciteit en dat aansluit bij de 
communicatiestrategie van BZ op het gebied van IMVO. Dit plan  
is het tweede kwartaal van 2017 af. Het geeft richting aan de 
communicatie uitingen en de voorlichtingsactiviteiten van het  
NCP en helpt te focussen. 

Kerntaak bekendmaking OESO-richtlijnen in 2017:
• Proactief inspelen door contact bedrijf n.a.v. berichten in media 

die OESO-richtlijnen raken 
• Focus op bereiken en aanspreken bedrijven uit VBDO-

onderzoek over committeren aan OESO-richtlijnen
• 2 NCP-themabijeenkomsten over actuele thema’s
• Update Nederlandstalig en Engelstalige website
• Afronding strategisch communicatieplan  

Een belangrijke taak voor het NCP in 2017 die een grote 
tijdsinvestering zal vragen is het bedrijfsoverstijgend onderzoek 
naar de olie- en gassector. Het kabinet heeft het NCP in oktober 
2016 verzocht om een onderzoek te doen naar de olie- en 
gassector, met het doel te achterhalen of deze sector conform de 
OESO-richtlijnen onderneemt. Het streven is het onderzoek voor 
de zomer 2017 af te ronden. 

Internationale activiteiten in 2017: Het NCP draagt actief bij aan 
de uitvoering van de taken van de OESO Working Party on 
Responsible Business Conduct (WPRBC). Het NCP neemt deel aan 
de vergaderingen van de Working Party, die vier keer per jaar in 
Parijs plaatsvinden. Het Nederlandse NCP speelt een belangrijke 
en actieve rol bij de uitvoering van het Actieplan ter versterking 
van de nationale NCP’s (2016-2018), als onderdeel van de 
Proactieve Agenda. Ín 2017 zal het NCP deelnemen aan maximaal 
2 Peer reviews in OESO verband door het Nederlandse NCP.
Het NCP neemt deel aan peer learning bijeenkomsten of capacity 
building meetings voor NCP’s afhankelijk van het onderwerp en 
relevantie van de bijdrage. Verder is er samenwerking met andere 
NCP’s in het kader van meldingen en worden regelmatig vragen 
beantwoord van andere NCP’s.
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