
Wat wordt van u verwacht?
Het kabinet verwacht dat bedrijven rekening houden met de gevolgen van hun activiteiten op mens en 
milieu, waar ook ter wereld. Bedrijven die gebruikmaken van steun van de overheid voor internationaal 
ondernemen, bijvoorbeeld handelsmissies, moeten laten zien dat zij de OESO-richtlijnen naleven. 
Door gepaste zorgvuldigheid (due diligence) toe te passen volgens de OESO-richtlijnen, kunnen schen-
dingen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu of corruptie worden 
voorkomen. Gepaste zorgvuldigheid bestaat uit zes stappen: 

Publiceer uw MVO-beleid
• Als u voor de eerste keer MVO-beleid opstelt, wijs dan een werknemer aan om de ontwikkeling  

van het MVO-beleid te coördineren. 
• U geeft aan dat de OESO-richtlijnen uitgangspunt voor uw MVO-beleid zijn,  

dit beleid is daarmee gebaseerd op de zes OESO-stappen uit het bovenstaande schema. 
•  Uw beleid moet de volgende elementen bevatten: 

 - De wijze waarop MVO-beleid wordt geïmplementeerd in uw organisatie. 
 - Plan(nen) van aanpak om MVO-beleid in uw organisatie te integreren,  

MVO-risico’s te inventariseren en MVO-risico’s te beoordelen. 
• Zorg dat u de zes stappen van de OESO-richtlijnen doorloopt.  

Dit zal worden meegenomen in de monitoring door de overheid. 
• Communiceer over uw MVO-beleid in uw jaarverslag en/of publiceer een statement en  

uw beleid op uw website. Dit zal worden meegenomen in de monitoring door de overheid. 
• Bezoek www.rijksoverheid.nl/imvo voor voorbeelden en extra informatie.

Tools voor MVO
• Met de MVO-risicochecker kunt u zien welke risico’s er in een land of sector gelden:  

www.mvorisicochecker.nl
• Er bestaat al modelbeleid voor enkele sectoren via de sector brede IMVO-convenanten. 

Kijk hiervoor op www.imvoconvenanten.nl.
• Om in aanmerking te komen voor overheidssteun voor internationaal ondernemen moet  

een bedrijf zorg dragen voor een passend MVO-beleid. Kijk hiervoor op de website van  
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/mvo). Hier vindt u ook informatie  
over het Fonds Bestrijding Kinderarbeid en het Fonds Verantwoord Ondernemen.

Identificeer en beoordeel negatieve 
gevolgen in activiteiten, toeleverings- 
ketens en zakelijke relaties

Stop voorkom of beperk  
negatieve gevolgen

25

34

6
Zorg voor herstelmaatrege-
len of werk hieraan mee 
indien van toepassing

Communiceer 
hoe gevolgen worden 
aangepakt

Monitor 
praktische toepassing  
en resultaten

1 
Integreer 

maatschappelijk 
verantwoord 

ondernemen in beleid 
en management- 

systemen

http://www.rijksoverheid.nl/imvo
http://www.mvorisicochecker.nl
http://www.imvoconvenanten.nl
http://www.rvo.nl/mvo

	Publiceer uw MVO-beleid
	Tools voor MVO

