
In Stockholm werd vorig jaar juni besloten om een

MVO-richtlijn te ontwikkelen. Bij ontwikkelingslanden en

consumentenorganisaties is het enthousiasme groot,

maar de vakbeweging, werkgevers en ook de niet-

gouvernmentele organisaties (NGO’s) waren en zijn

een stuk sceptischer. Namens het MVO Platform van

Nederlandse NGO’s werd ik lid van de Normcommissie

MVO. In de commissie kwamen we in goed overleg 

- enigszins tot mijn verbazing gezien de uiteenlopende

standpunten - tot een prima Dutch View. Dat leek mij

een mooi uitgangpunt voor de Nederlandse inbreng

tijdens de internationale bijeenkomst in Bangkok dit

najaar. Tegelijk vroeg ik me af: hoe kom je met een

bijeenkomst met honderden mensen tot een Guidance

voor SR die geen slap aftreksel is van wat er al

bestaat én ook nog meerwaarde heeft? Tenslotte is

SR, of MVO zoals ik het liever noem, toch een politiek

zwaar beladen onderwerp. Dus vetrok ik tussen ‘hoop

en vrees’ samen met de immer enthousiaste Louise

Bergenhenegouwen van NEN als Nederlandse delegatie

naar Bangkok 

Na Bangkok is er bij mij meer hoop dan vrees, maar

nog allerminst zekerheid over ‘een goede afloop’. In

Bangkok zijn in een constructief proces de contouren

van de Guidance geschetst en procedures vastgesteld.

Ook hebben de groepen stakeholders die aan het pro-

ces deelnemen flink aan elkaar kunnen ruiken.

Belangrijk is verder dat de internationale arbeidsnormen

stevig verankerd zijn in het proces via afspraken met

de ILO. Het is echter verbazingwekkend dat dergelijke

afspraken er niet zijn met VN-organisaties op het

gebied van de mensenrechten en het milieu. Ook de

mensenrechten- en milieuorganisaties zijn nog zwak

vertegenwoordigd. Allemaal zijn ze druk bezig met

MVO, dus is het zeer belangrijk dat de ISO Guidance

daar zo goed mogelijk op aansluit. En dan is er de

kwestie van SR of CSR (Corporate Social Responsibility)

ofwel MVO. ISO heeft weliswaar besloten dat de

Guidance voor alle organisaties gaat gelden, maar hoe

doe je dat? Natuurlijk heeft iedere organisatie sociale

verantwoordelijkheden, maar het is juist de toenemende

invloed van het bedrijfsleven die tot de MVO discussie

heeft geleid. Wordt een Guidance voor alle organisaties

dan geen te algemeen - dus weinig bruikbaar - verhaal

of lukt het specifiek te worden waar dat nodig is?  

De komende jaren worden spannend. Want als het

lukt tot een goede breed gedragen Guidance te komen

dan wordt (C)SR in veel ondernemingen en andere

organisaties wel ‘de gewoonste zaak van de wereld’.
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Social Responsibility:
de gewoonste zaak
van de wereld?
ISO en NEN waren tot voor kort onbekend terrein voor mij. Het kwam vorig jaar dan ook als een

verrassing dat ISO een richtlijn voor social responsibility (SR) wilde gaan ontwikkelen. Als lobbyist

van het Nederlandse MVO Platform en jarenlang betrokken bij diverse initiatieven op het gebied

van verantwoord ondernemen in India, had ik nou niet meteen een beeld wat ik me daarbij moest

voorstellen. Er zijn toch al normen voor MVO zoals ILO Conventies, OESO Richtlijnen en ontluikende

VN mensenrechtennormen voor bedrijven. Wat moet ISO daar nog aan toe voegen? Maar toch, ISO

is een zeer gerenommeerde organisatie die grote aantallen bedrijven en andere organisaties weet

te bereiken. Dus werd mijn belangstelling gewekt.

Gerard Oonk, Lobbyist MVO Platform en directeur Landelijke India Werkgroep

Gerard Oonk is lobbyist voor het MVO Platform, een netwerk

van Nederlandse maatschappelijke organisaties actief op het

gebied van MVO. Bekende namen als Amnesty International,

NOVIB, ICCO, Plan Nederland, VBDO, Milieudefensie en beide

vakcentrales CNV en FNV maken onderdeel uit van dit netwerk.

In de Nederlandse normcommissie MVO is Gerard Oonk

woordvoerder voor deze en andere NGO’s en brengt hun visie

en standpunten in. Daarnaast is Gerard Oonk ook directeur 

van de Landelijke India Werkgroep waar hij zich dagelijks inzet

voor de kansarmen in India door campagnes, voorlichting en

onderzoek tegen kinderarbeid, kastendiscriminatie etcetera.

Kortom, een actieve man met visie en idealen...Hoe ervaart hij

normalisatie en ISO?
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De ISO-werkgroep voor Social Responsibility heeft

het fundament voor ISO 26000 gelegd tijdens haar

tweede werkgroepvergadering (26-30 september

2005) in Thailand. ISO 26000 zal organisaties richt-

lijnen bieden voor het operationaliseren van MVO,

het identificeren en betrekken van stakeholders en

het vergroten van geloofwaardigheid van claims en

communicatie op het terrein van MVO.

De ‘Bangkok-meeting’ werd bijgewoond door 350

deelnemers uit 54 landen. Het aantal experts uit

ontwikkelingslanden is hierbij sterk groeiende: op

deze vergadering waren het er 154. Verder waren 

24 liaisonorganisaties vertegenwoordigd, zoals ILO,

GRI, UN Global Compact, ICC, IOE, Ecologica, SAI,

Consumers International, WHO, ICFTU, UNCTAD en

WBCSD. Aantallen die ook voor ‘ISO-begrippen’ 

groot van omvang zijn. Kortom, de belangstelling

was weer groot.

Belangrijkste discussieonder-
werpen...
De sfeer voorafgaand aan de vergadering was zeker

gespannen te noemen. Hardop is door gerenom-

meerde experts uitgesproken dat deze vergadering

‘voor ISO érop of eronder’ was. Zou het de interna-

tionale werkgroep lukken om consensus onder de 

6 stakeholder-categorieën te krijgen over het ont-

werp voor de richtlijn, ondanks de vele tegenstrijdige

commentaren die al ingediend waren? Wat waren de

meest heikele punten?

De belangrijkste discussies werden gevoerd over:

– Voor wie is ISO 26000 bedoeld? Voor het bedrijfs-

leven of alle typen organisaties?

– Welke (bestaande) MVO-principes worden mee-

genomen in de Guidance en welke rol spelen zij

dan?

– Wordt stakeholder engagement in een apart

hoofdstuk van de Guidance behandeld of komt dit

thema door het gehele document heen aan de

orde?

– Moet er aandacht worden besteed aan verificatie

en zo ja, hoe?

– Hoe liggen de relaties tussen de verschillende

onderwerpen?

Voor wie is ISO 26000 bedoeld?
De discussie over de doelgroep voor ISO 26000 ging

om de vraag of de richtlijn toepasbaar moet zijn voor

alle typen organisaties (OSR: Organizational Social

Responsibility) òf alleen voor het bedrijfsleven (CSR:

Corporate Social Responsibility)? Voornamelijk NGO’s

en overheden waren over het algemeen van mening

dat bepaalde onderdelen van ISO 26000 voor hun

type organisaties minder goed toepasbaar zijn. Het

bedrijfsleven bleef van mening dat ISO 26000 voor

alle organisaties toepasbaar moet worden.

Uiteindelijk is afgesproken dat eventueel in de toe-

komst voor bepaalde doelgroepen specifieke richt-

lijnen in ISO 26000 toegevoegd kunnen worden,

maar dat de richtlijn in principe bedoeld is voor alle

typen organisaties.

Fundament gelegd voor ISO 26000 
Guidance on Social Responsibility

Ontwerpspecificatie 
MVO-richtlijn af!
De tweede vergadering van de ISO-werkgroep voor MVO in Bangkok, Thailand had als doelstelling de ontwerpspecificatie, de zogenoemde ‘Design Specification’,

goed te keuren, maar of dat zou lukken was zeer onzeker gezien de 600 vooraf ingediende en flink uiteenlopende commentaren... Eind september 2005

zijn 54 landen het toch unaniem eens geworden over het ontwerp voor de ISO-richtlijn voor MVO, ISO 26000, Guidance on Social Responsibility. Dit artikel

geeft onder meer inzicht in de discussies die vooraf gingen aan de goedkeuring van het ontwerp.

Louise Bergenhenegouwen, Secretaris Nederlandse normcommissie MVO
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Welke MVO-principes?
Wie zich gaat verdiepen in MVO kent het wel...het

woud van principes op dit terrein. Om te voorkomen

dat organisaties door de bomen het bos niet meer

zien, is het de bedoeling dat ISO 26000 hierin verdui-

delijking gaat geven. Aan de orde dienen dus ‘inhou-

delijke’ principes op het gebied van MVO te komen,

die te maken hebben met het respect voor mens en

milieu en die vastgelegd zijn in bijvoorbeeld interna-

tionale conventies van de VN en ILO, richtlijnen van

de OESO, of in een set als de UN Global Compact.

Maar wordt er naar verwezen in ISO 26000? Of wor-

den ze herhaald in ISO 26000? Er is in ieder geval

besloten dat de principes niet geherinterpreteerd 

zullen worden in ISO 26000. De Guidance zal aan-

sluiten bij bestaande ‘inhoudelijke’ principes.

Naast inhoudelijke principes kent MVO ook een aan-

tal ‘proces/attitude’ principes, zoals ‘transparantie’

of het ‘afleggen van verantwoordelijkheid’. Hoe dienen

deze principes in ISO 26000 meegenomen te worden?

Over MVO-principes en hun rol in de richtlijn is men

het binnen de werkgroep nog niet eens geworden.

Het blijft een belangrijk onderdeel van discussie.

Hoe wordt stakeholder engagement
behandeld?
Het identificeren en betrekken van stakeholders bij

het opzetten en operationaliseren van MVO is een

cruciaal onderdeel. Consultatie van belanghebbenden

vindt plaats bij de keuzes van principes en onder-

werpen binnen een organisatie, maar bijvoorbeeld

ook bij het presenteren van de resultaten. Bij voor-

keur vindt voortdurend dialoog plaats tussen de

organisatie en haar stakeholders. Voor de experts

van de internationale ISO-werkgroep lag de vraag 

of het behandelen van richtlijnen voor stakeholder

engagement in een apart hoofdstuk meer toege-

voegde waarde zou hebben dan behandeling door

het gehele document heen. Conform de situatie in

de praktijk is gekozen voor het geven van richtlijnen

voor stakeholder engagement bij elk onderdeel van

het proces van MVO en dus niet als een apart

onderdeel in een apart hoofdstuk.

Aandacht besteden aan verificatie?
Een ander heikel punt in de discussies rondom de

MVO-richtlijn is of aandacht besteed moet worden aan

vormen van toetsing op de wijze waarop organisaties

invulling geven aan of communiceren over MVO.

Duidelijk uitgesproken is dat ISO 26000 niet voor 

certificatiedoeleinden ontwikkeld wordt, maar betekent

dat ook dat er helemaal geen aandacht aan het onder-

werp toetsing gegeven moet worden? De Nederlandse

delegatie heeft meerdere keren naar voren gebracht

dat aandacht voor verificatie in ISO 26000 thuis hoort,

omdat de geloofwaardigheid van rapportages en

claims door verificatie vergroot kan worden. Niet voor

niets zijn ‘transparantie’en het ‘afleggen van verant-

woordelijkheid’ kernbegrippen bij MVO. Uiteindelijk is

in de werkgroep afgesproken dat, in hoofdstuk 7 over

de operationalisering van MVO, aandacht besteed zal

worden aan ‘performance assessment’.

Hoe liggen de relaties tussen
verschillende onderwerpen?
Een procesmodel zoals ISO 9001 of ISO 14001 kent,

is (nog) niet ontwikkeld voor ISO 26000 en het is de

vraag of dat er ook komt, ook al omdat nadrukkelijk

is uitgesproken dat ISO 26000 geen management-

systeemnorm zal worden. Toch zou het goed zijn als

de relaties tussen de verschillende onderwerpen

verduidelijkt wordt. Nederland heeft hiervoor een

voorstel gedaan in de zogenoemde “Dutch view”,

waar veel positieve reacties op kwamen.

Wie meer wil weten over dit voorstel verwijs ik

graag door naar de vorige nieuwsbrief (nr. 3 van

2005) waarin de Nederlandse visie van de norm-

commissie MVO uitgebreid wordt toegelicht.

Kortom, voldoende voer voor discussie... Maar een

aantal randvoorwaarden van ISO 26000 waar ieder-

een het over eens is, worden ook steeds duidelijker.

Zo neemt de discussie inmiddels af over de volgende

zaken:

– ISO 26000 zal consistent en niet in tegenspraak

zijn met bestaande internationale conventies en

verdragen;

– ISO 26000 zal rekening houden met variërende

lokale omstandigheden;

– ISO 26000 zal in meer of mindere mate uiteindelijk

een gemeenschappelijk begrippenkader op het

terrein van Social Responsibility bevorderen;

– ISO 26000 wordt geen norm voor een MVO-

managementsysteem en is niet bedoeld voor 

certificatie; en vooral

– ISO 26000 geeft ondersteunende richtlijnen voor

organisaties die MVO willen operationaliseren.

Consensus over het ontwerp
Dankzij een minder gedetailleerde beschrijving van

de inhoud, goede procesbegeleiding, het serieus

nemen van alle commentaren (!) en een toegeeflijke

sfeer is men het in Bangkok inderdaad eens geworden

over de Design Specification, het ontwerp voor 

ISO 26000.

Op hoofdstukniveau is de structuur van ISO 26000

vastgelegd (zie kader 1). Dit neemt niet weg dat bij

invulling van de verdere details ongetwijfeld nog veel

discussies zullen ontstaan. Belangrijke Nederlandse

commentaren, zoals aandacht voor verificatie of

aandacht voor supply chain issues, zullen dan ook

weer worden meegenomen. Hier heeft de Neder-

landse delegatie, bestaande uit Gerard Oonk

(Woordvoerder MVO-platform) en Louise Bergen-

henegouwen (secretaris Nederlandse normcommissie

MVO) zorg voor gedragen.

Geconcludeerd kan worden dat de sfeer met de dag

verbeterde en dat het vertrouwen in ISO, het norm-

ontwikkelingsproces en het uiteindelijke resultaat

ISO 26000 aan het einde van de week hoger dan

ooit tevoren was.

Naast de goedkeuring van de Design Specification

zijn ook afspraken gemaakt over de nieuwe werk-

structuur gekoppeld aan de hoofdstukindeling in de

Design Specification. Het schrijven van de eerste

teksten van de hoofdstukken 1, 4, 5, 6 en 7 zal

plaatsvinden in 3 nieuw opgerichte taakgroepen.

Deze taakgroepen worden door genomineerde

experts uit de 6 stakeholdercategorieën (Industry,

Labour, Government, NGO’s, Consumers and Service,

support and research’) gevuld. Binnen de Nederlandse

normcommissie MVO wordt momenteel gekeken

welke normcommissieleden welke taakgroepen

actief gaan volgen en van welke Nederlandse

inbreng gaan voorzien.
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De structuur van ISO 26000
0. Introduction

1. Scope

2. Normative references

3. Terms and definitions

4. The SR context in which all organizations 

operate

5. The SR principles relevant to organizations

6. Guidance on core SR subjects/issues

7. Guidance for organizations on 

implementing SR

8. Guidance Annexes Bibliography
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De task force staat onder voorzitterschap van 

mw. Petra Eckl (Frankrijk, MLPC international, een

onderdeel van Atofina) en het secretariaat wordt

verzorgd door NEN Managementsystemen

(Annemarie de Jong). De task force rapporteert

rechtstreeks aan de Technical Management Board

van ISO en staat los van de ISO-commissies die ver-

antwoordelijk zijn voor de bekende management-

systeemnormen ISO 9001 en ISO 14001. De vierde

vergadering werd bijgewoond door 12 leden uit 

7 landen.

Ruim een jaar na de bijeenkomst is een ruwe versie

van het handboek gereed. Er is vastgehouden aan

het oorspronkelijke idee dat het een praktisch werk-

boek moet worden waarin theorie wordt afgewisseld

met voorbeelden en ‘good practices’ en gebruikers

met een aantal vragen wordt gestimuleerd de infor-

matie te vertalen naar hun eigen organisatie.

Met dit doel wordt ‘Jim the Baker’ als illustratie

gebruikt, die op een gegeven moment geconfronteerd

wordt met verschillende managementsysteemnormen

die, als hij het niet handig aanpakt, te veel verschil-

lende procedures krijgt met als gevolg niet op elkaar

afgestemde activiteiten.

Het handboek gaat twee delen bevatten.

In het eerste deel wordt ‘Jim the baker’ geïntrodu-

ceerd en wordt aan de hand van vragen en oefeningen

de lezer uitgenodigd naar de eigen onderneming te

kijken. De lezer wordt gewezen op het feit dat er in

zijn onderneming al een managementsysteem in

werking is, hoe summier dat ook mag zijn. Tevens

wordt in het eerste deel getoond op welke manier

de elementen uit ISO 9001:2000 ondersteuning

kunnen bieden in het managen van de onderne-

ming. Het tweede deel begint met de voordelen van

integratie en de nadelen als normen voor manage-

mentsystemen niet geïntegreerd worden toegepast.

Ook worden de gemeenschappelijke elementen

besproken waaruit vrijwel alle management-

systeemnormen opgebouwd zijn en wordt proces-

management toegelicht.

Dan volgt de fase dat de onderneming keuzes moet

gaan maken welke eisen tot op welk niveau ingevuld

moeten worden. Tot slot de implementatie waarbij

de uitdaging is dat niet de normen maar de bedrijfs-

processen de aanjagers zijn om het management

systeem levend te houden voor groei en continue

verbetering.

Volgens het aangepaste werkplan wordt nog een

vijfde vergadering gehouden in April 2006. Daarna

komt een draft-handboek beschikbaar voor com-

mentaar aan de leden van ISO/TC 176 en TC 207 in

juni/juli 2006. Na het verwerken van het commentaar

zal naar verwachting per 1 oktober een draft hand-

boek beschikbaar zijn ter goedkeuring van ISO/TMB.

Meer informatie
Annemarie de Jong, annemarie.dejong@nen.nl of

tel: 015-2690239

In november vond de vierde bijeenkomst plaats van de ISO/TMB Task Force die werkt aan een handboek

waarmee een bedrijf gesteund wordt bij het geïntegreerd toepassen van managementsysteemnormen.

Annemarie de Jong, Consultant Managementsystemen

ISO-handboek voor
integratie KAM

Tijdens het normontwikkelingsproces blijft evenwichtige

participatie van stakeholdergroepen erg belangrijk.

Alle stakeholdergroepen hebben nagenoeg elke dag,

‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat, bijeenkomsten

gehad om meningen te formuleren of andere zaken te

regelen. Elke stakeholdergroep heeft haar eigen groep

gedefinieerd, zodat in de toekomst duidelijker is wie

onder welke stakeholdercategorie valt. Ook hebben alle

stakeholdergroepen interne werkafspraken gemaakt 

en bijvoorbeeld afgevaardigden aangewezen voor de

CAG, de Chairman Advisory Group.

De toekomst...
Alle tot nu toe ingediende commentaren worden door de

3 nieuw opgerichte taakgroepen meegenomen en van

deze taakgroepen worden eind maart 2006 de eerste

‘Working Draft’ verwacht voor commentaar. In de eerste

week van april 2006 zal de Nederlandse normcommissie

één of meerdere vergaderingen hebben om het commen-

taar en de suggesties in te brengen. In mei of juni 2006

zal de derde ISO-werkgroepvergadering, met als hoofddoel

het verwerken van de commentaren op de concept-

hoofdstukken, plaatsvinden in Lissabon, Portugal.

Volgens de planning zal ISO 26000 uiteindelijk in

Oktober 2008 definitief gepubliceerd worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u 

contact opnemen met Louise Bergenhenegouwen,

telefoon: 015 - 2690 122 of e-mail:

louise.bergenhenegouwen@nen.nl.
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