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Waar gaan we het over hebben ?

• Deel 1: MVO Enquête

• Deel 2: MVO en MKB

• Deel 3: Aan de slag !

• Deel 4: Stellingen

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

Maatschappelijk 
ondernemen

Duurzaam 
ondernemen

Duurzame 
ontwikkeling
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Deel 1: MVO Enquête
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Wat weet u eigenlijk van MVO …

1. Hoe bent u hier gekomen ?

2. Hebt u klanten die MVO actief zijn?

3. Bent u daar op enigerlei wijze bij betrokken ?

4. Wat doet u zelf aan MVO op uw kantoor ?

5. Weet u wat de NBA aan MVO doet ?
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• Deel 2: MVO en MKB
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MVO is niet ingewikkeld …

“Starten met MVO is niet moeilijk. Het gaat vooral om 
keuzes maken en het zichtbaar verantwoorden van 
prestaties … MVO is niets anders dan ondernemen 
met gezond verstand, gewoon ondernemen”

Dirk ter Harmsel in de NBA brochure Duurzaam 
ondernemen
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… en heel gewoon …

Studie MVO-ambities van EIM en MVO Nederland: 
70 procent van het MKB is op een of andere manier 
met MVO bezig, ook kleine bedrijven.

Artikel maandblad P + maart 2013 : Duurzaamheid 
lijkt bij familiebedrijven vaak onbewust te spelen.     
De verklaring daarvoor is heel simpel: ze richten zich 
meer op de lange termijn en op hun reputatie.
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… en de accountant dan ?

Studie MVO-ambities van EIM en MVO Nederland: 
De MKB-ondernemer wint nauwelijks advies in bij zijn 
accountant. Brancheorganisaties, adviesbureaus, 
internet etc. gaan voor. Volgens de studie bungelt de 
accountant ergens onderaan.

Raar: de MKB-accountant is toch huisadviseur, 
eerste aanspreekpunt, sparringpartner … ? 

Kan hij niet, wil hij niet of … ? 
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Waarom eigenlijk MVO ?

Los van idealistische motieven (maatschappelijke 
betrokkenheid) puur zakelijke overwegingen:

1. Kostenbesparing

2. Omzetvergroting

3. Beter bedrijfsimago

4. Onvermijdelijk
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Waarom voor het MKB ?

Eigenlijk een overbodige vraag: de vier genoemde 
overwegingen gelden ook voor het MKB. 

Het MKB is er al lang mee bezig, maar:

• Meestal op kleinere schaal

• Minder maatschappelijke druk

• Vaak niet bewust en niet verantwoordingsgericht

• Vooral behoefte aan onafhankelijk advies
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Daarom de MKB-accountant !

• Accountant heeft goede startpositie

• Kennis, klankbord en spiegelfunctie

• Verdieping klant(advies)relatie

• Er is wel een maar: ook zelf stappen zetten

• Rol accountant kan al in nulsituatie starten

• Regierol belangrijk, specialisme is inhuurbaar
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Praktijkcase

Recente Selectieleidraad NS Reizigers, voor een  

aanbesteding waarop ook MKB-ers kunnen inschrijven: 

NS hecht er groot belang aan dat Gegadigde haar 

verantwoordelijkheid neemt in het kader van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen. NS verzoekt Gegadigde dan ook 

te verklaren dat Gegadigde de essentie onderschrijft van 

standaarden (…) De belangrijkste aspecten hierbij zijn:          

het voorkomen van kinderarbeid; eerlijke beloning van de 

werknemers; veiligheid op de werkplek; het voeren van 

milieubeleid. Gegadigde verklaart aan bovenstaande MVO   

eis te kunnen voldoen.
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Basiskennis MVO

• MVO = een onderneming neemt de verantwoor-
delijkheid voor de gevolgen van haar besluiten en 
activiteiten op mens, milieu en maatschappij.

• Synoniem met duurzaamheid = voldoen aan de 
behoeften van de maatschappij zonder die van 
toekomstige generaties in gevaar te brengen

Denken over MVO bestaat al heel lang, sinds de 

70-er jaren een zelfstandig thema en sinds kort

onderdeel van integrated reporting

13

Vijf uitgangspunten

1. MVO moet onderdeel zijn van de strategie

2. MVO moet in de organisatie zijn verankerd

3. MVO kent drie dimensies

4. MVO is een proces, geen eindbestemming

5. MVO maakt altijd deel uit van een keten
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Zeven kernthema’s uit ISO 26000

1. Ondernemingsbestuur

2. Mensenrechten

3. Arbeid en personeel

4. Milieu

5. Eerlijk zakendoen

6. Consumenten

7. Maatschappij
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En hoe werkt dat dan concreet ?

• Eerste en belangrijkste stap: bewustwording

• Eenvoudig starten, niet teveel tegelijk

• Opstellen visie en doelen

• Selectie concrete thema’s

• Aan de slag en geleidelijk uitbouwen

U kunt daarbij helpen
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• Deel 3: Aan de slag !
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Het MVO stappenplan

• 2 criteria:
– Verankering MVO in de onderneming

– Volwassenheid informatie

• 5 stappen:
– Bewustwording en visievorming

– Nulmeting en positie bepalen

– Organisatorische borging en uitvoering

– Meting en herijking

– Verantwoording en communicatie
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Stap 1: Bewustwording en visievorming 

�Nog niet bewust bezig met MVO

�Feitelijk nulsituatie

Rol Accountant:

• Bevorderen bewustwording

• Op agenda zetten en aanjagen discussie

• Assistentie visievorming en analyse
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Stap 2: Nulmeting en positiebepaling

�Ontwikkelen blauwdruk

�Raadplegen belanghebbenden

Rol Accountant:

• Assisteren, coördineren en adviseren

• Optreden als klankbord

• Beoordelen AO-IC gevolgen
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Stap 3: Organisatorische borging en uitvoering

� Inbouw MVO in AO-IC

�Planning & control cyclus

Rol Accountant:

• Adviseren inrichting AO-IC

• Beoordelen opzet/werking planning & control

• Assisteren indicatoren en rapportages
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Stap 4: Meting en herijking

�Proces verankerd, normen nog niet

�Regelmatig bijsturen

Rol Accountant:

• Onderzoeken en rapporteren uitkomsten

• Adviseren over aanpassing en bijsturing

• Adviseren inschakelen belanghebbenden
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Stap 5: Verantwoording en communicatie

�Proces en informatie volwassen

�Aandacht voor externe verantwoording

Rol Accountant:

• Adviseren inrichting verantwoording

• Rapporten feitelijke bevindingen

• Verstrekken van assurance bij MVO informatie
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En hoe gaat dat verantwoorden dan ?

1. Publiciteit in het algemeen

2. Keur- of beeldmerken

3. Prestatievergelijking

4. Zelfverklaringen

5. Duurzaamheidsverslagen MVO =
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Nog even alles op een rij …

• Bestel de NBA brochure en flyer

• Volg de NBA workshop over MVO

• Abonneer u op een MVO vakblad

• Surf eens naar MVO Nederland

• Ga gewoon uitproberen ! 
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• Deel 4: Stellingen
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Stelling 1:

De MKB-accountant is een financieel 

deskundige, geen MVO expert. MVO 

advisering is dus niets voor hem/haar.

27

Stelling 2:

MVO is veel te kostbaar voor het MKB,      

zeker in tijden van crisis zoals nu
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Stelling 3:

MVO advisering biedt de accountant een 

uitstekende kans om goed klantcontact op     

te bouwen. Dus ook omzetperspectief.
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Dank voor uw aandachtDank voor uw aandacht

Nog vragen ?

www.nba.nl > Vaktechnische thema’s > MVO

m.admiraal@nba.nl of 020-3010319

Nog vragen ?

www.nba.nl > Vaktechnische thema’s > MVO

m.admiraal@nba.nl of 020-3010319


