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Ondernemingsraden aan de slag met de OESO Due 
Diligence Handreiking voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen!

De MVO trainingsdag voor ondernemingsraden staat dit jaar in het teken van de Due
Diligence-Handreiking van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling voor multinationale ondernemingen). Een belangrijke tool met 
aanbevelingen op het gebied van Due Diligence voor verantwoord ondernemen. De 
praktische toepassing van deze aanbevelingen helpt ondernemingen om negatieve 
gevolgen op het gebied van werknemers, mensenrechten, het milieu, omkoping, 
consumenten en goed ondernemingsbestuur die verband kunnen houden met hun 
activiteiten, toeleveringsketens en andere zakelijke relaties te voorkomen en aan te 
pakken. Allemaal onderwerpen waar ook ondernemingsraden, gelet op hun positie, 
kennis en ervaring binnen de organisatie waar zij werkzaam zijn, een belangrijke rol
kunnen spelen. Maar dat niet alleen, ondernemingsraden hebben ook een niet te 
onderschatten positie waar het gaat om signalering van situaties waar een due 
diligence noodzakelijk is, respectievelijk het implementeren van de systematiek. 
Kortom de ogen en de oren binnen de organisaties waar de 
ondernemingsraadsleden werkzaam zijn.  

Om de betrokkenheid en kennis van ondernemingsraden op het gebied van  OESO 
Due Diligence-Handreiking te vergroten, organiseert het Nationaal Contactpunt 
(NCP) deze speciale gratis trainingsdag. 

In het eerste deel van de dag zullen verschillende technische aspecten van de 
OESO-richtlijnen en de  OESO Due Diligence-Handreiking aan de orde komen, met 
speciale aandacht voor de rol van de ondernemingsraden hierin. Tijdens het tweede 
deel van de dag mag u als deelnemers zelf aan de slag. In zgn. onderzoeksgroepen 
vullen de deelnemers, aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, de rol van 
de ondernemingsraad nader in. Tot slot vindt plenair een overlegvergadering plaats 
waarin de verschillende groepen in discussie gaan met een echte bestuurder en hun 
opvattingen kunnen delen en meten.

De MVO-Trainingsdag vindt plaats op 20 november 2019
Locatie: gebouw Sociaal Economische Raad (SER)
Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag

Nationaal Contact Punt (NCP)
Het NCP heeft twee belangrijke taken, in de eerste plaats bedrijven bekendmaken 
met de OESO-richtlijnen (OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling) en de toepassing ervan bevorderen (voorlichting). In de tweede 
plaats behandelen van meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de richtlijnen
Kortom het NCP ondersteunt bedrijven om de OESO richtlijnen in praktijk te 
brengen. Wanneer dit tot verschillen van inzicht leidt tussen bedrijven en haar 
stakeholders kan dit door alle partijen bij het NCP worden gemeld. Het NCP treedt 
in dat geval op als onafhankelijke bemiddelaar bij het oplossen van het probleem. 
Hierdoor kan escalatie en reputatieschade worden voorkomen.
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10.30 – 10.40 Opening
Welkomstwoord door de dagvoorzitter, Catelene Passchier, lid 
NCP. 

10.45 – 11.15 De OESO richtlijnen en due diligence
De OESO-richtlijnen geven aan wat de overheid verwacht van 
bedrijven op het gebied van MVO bij internationaal zaken 
doen. De due diligence handreiking helpt om negatieve 
gevolgen van dat zaken doen te voorkomen en aan te pakken. 
Zijn de OESO-richtlijnen en de due diligence handreiking 
belangrijke tools voor ondernemingsraden?
Door: Catelene Passchier, lid NCP.

11.20 – 11.50 De praktische toepassing van de due diligence 
handreiking
Hoe een multinational due diligence opzet en zich daarmee 
voorbereid om cruciale keuzes te maken. Welke impact hebben 
die keuzes en tegen welke vraagstukken lopen bedrijven aan?
Door: Louke Koopmans, global substainable sourcing manager 
Mars Food (onder voorbehoud).

11.55 – 12.25 Rol Nederlandse Ondernemingsraden bij de praktische 
toepassing van due diligence
Hoe zou die rol er kunnen uitzien en zijn ondernemingsraden in
staat die rol op zich te nemen? 
Door: Mathi Bouts, voorzitter Multi Nationale 
Ondernemingsradenoverleg. 

12.30 – 13.15 LUNCH

13.20 – 13.50 Ondernemingsraden in due diligence-proces?    
Is een actieve rol van de ondernemingsraad bij het due 
diligence-proces gewenst of komt de ondernemingsraad dan op
het exclusieve speelveld van de bestuurder?
Door: Alexandra van Selm, Programmadirecteur internationaal 
MVO en Bilal Badri Beleidsmedewerker internationaal MVO.

13.55 - 14.05 Toelichting onderzoeksopdracht  
Hoe gaan we te werk in deze opdracht en waar moet je  op 
letten? 
Door: Catelene Passchier, lid NCP.

14.10 - 15.30 Onderzoekrondes  
Onderzoeksgroepen van ongeveer 6 á 8 personen buigen zich 
over een MVO case, waarbij het due diligence-proces een 
belangrijke rol speelt. De rol van de deelnemers in de groepen 
is gelijk, namelijk iedereen is lid van een ondernemingsraad. 
De opdracht is in het kort het voorbereiden van de behandeling
van de case in een overlegvergadering die aansluitend gaat 
plaatsvinden.

15.35 - 15.50 PAUZE

15.55– 16.55 Overlegvergadering met de bestuurder  
De onderzoeksgroepen gaan de verschillende cases bespreken 
met een bestuurder tijdens een overlegvergadering. 
Bestuurder: Lodewijk de Waal, voormalig voorzitter NCP. 

16.55  - 17.00 Evaluatie en afsluiting
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