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Betreft: SER rapport Waarde winnen, ook in de keten  
 

Amsterdam, 14oktober 2009 
 
 
Geachte Heer Heemskerk,   
 
Het MVO Platform heeft met belangstelling uitgekeken naar de implementatie van de SER verklaring 

over ketenverantwoordelijkheid van december 2008. Deze verklaring heeft verwachtingen gecreëerd, 

onder meer vanwege de erkenning dat ketenverantwoordelijkheid een essentieel onderdeel is van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen dat meer en specifieke aandacht nodig heeft. 

Het MVO Platform onderschrijft dat; de leden van het Platform constateren in onderzoek en contacten 

met ontwikkelingslanden voortdurend dat zich in ketens grote problemen voordoen. Ketens zijn vaak 

lang en complex, waardoor misstanden kunnen voortduren en verantwoordelijkheden makkelijker uit 

de weg gegaan worden. Door de crisis staan prijzen, en daarmee arbeidsomstandigheden en 

milieuregels, verder onder druk. Er is een grote urgentie ketenverantwoordelijkheid meer inhoud te 

geven. 

Tien maanden na het uitkomen van de verklaring ligt er nu het rapport Waarde winnen, ook in de 

keten. Wij hoopten in dit rapport een plan aan te treffen tot concrete invulling van de verklaring. Het 

rapport bestaat echter vooral uit verwijzingen naar bestaand beleid. De toegevoegde waarde van de 

SER, én hetgeen zij in 2012 bereikt wil hebben, wordt niet duidelijk. Wij vinden het rapport dan ook 

ronduit teleurstellend. De volgende elementen treffen we niet aan en zijn ons inziens onontbeerlijke 

voor een serieuze aanpak van ketenverantwoordelijkheid:  

1. Een analyse van de bestaande problemen: welke problemen doen zich voor in de keten en 

aan welke geeft de SER prioriteit. Deze analyse kan bijvoorbeeld gemaakt op basis van 

bestaand onderzoek. We zijn graag bereid voorbeelden aan te dragen.  

2. Een nadere invulling van het begrip ketenverantwoordelijkheid. Begrippen als frequentie, 

intensiteit en kenbaarheid worden door de SER genoemd om meer of minder 

verantwoordelijkheid voor de keten te duiden, maar duidelijke verwachtingen of parameters 

waaraan bedrijven zouden moeten voldoen en op beoordeeld worden ontbreken. 

3. Een indicatie van waar de SER wil staan in 2012 als dit initiatief geëvalueerd wordt. 

Hiervoor is een nulmeting, bijvoorbeeld in de vorm van de analyse in punt 1 onontbeerlijk.  

4. Een planning van de te ondernemen activiteiten; wat gaat de commissie, en de leden van 

de commissie doen de komende jaren?  



5. Het in gang zetten van steekproefsgewijs onderzoek naar de toedracht in de keten ter 

verificatie van de papieren werkelijkheid van rapportage hierover. Daarbij zou een agenda van 

kernissues opgesteld moeten worden. 

 

In het rapport Waarde winnen,  ook in de keten zijn er twee wegen waarlangs de SER (in aanzet) aan 

ketenverantwoordelijkheid wil werken.  

A. Via rapportage.  

De SER gaat daartoe uit van de al bestaande transparantiebenchmark. Hoewel de 

transparantiebenchmark momenteel opnieuw op zijn inhoud en relevantie wordt bekeken, blijft dit 

vooral een instrument dat de transparantie - en niet de impact of resultaten – in kaart brengt. 

Ketenverantwoordelijkheid is, ook in de verbeterde opzet, slechts een zeer beperkt deel van de 

inhoud. Bovendien blijkt uit de scores tot nu toe dat slechts ongeveer 3 % van de deelnemende 

bedrijven (namelijk 5 bedrijven) op dit onderdeel een voldoende scoort. En zelf daar is de vraag wat 

die score, gebaseerd op globale vragen en (ongeverifieerde) antwoorden, voorstelt. De uitdaging zit 

daarmee niet in het rapporteren maar in het beleid van de bedrijven.  

B. Het bespreken van cases in de SER  

De commissie zet in het hoofdstuk getiteld “de open agenda van de commissie” de deur op een kier 

voor de behandeling van cases in aanvulling op het NCP. Dit zou een interessante functie van de 

commissie kunnen zijn: een klachtenloket voor cases die niet onder het NCP vallen. Echter, de 

ingebouwde beperkingen, zoals het feit dat alleen commissieleden cases kunnen agenderen, maakt 

deze functie van de commissie nogal vrijblijvend.  

 

Op 28 september bood de commissie IMVO van de SER ons de gelegenheid tot een gesprek over 

haar rapport. Wij hebben ook daar onze teleurstelling over de plannen van de SER uitgesproken. De 

commissie bleek zelf voor het moment tevreden over de ingeslagen weg. Het uitbrengen van de 

verklaring bleek voor de commissie op zichzelf al een bijzonder resultaat. Mogelijk is dit inderdaad een 

unieke stap voor een adviesorgaan, maar het is onvoldoende om te komen tot beleid dat 

“daadwerkelijk kan bijdragen aan het verbeteren van de productieomstandigheden” 1.  

Dit sterkt ons in onze visie dat wellicht de SER – als adviesorgaan - niet het geëigende instituut is om 

uitvoering te geven aan beleid dat moet leiden tot meer ketenverantwoordelijkheid. De rol die de SER 

wordt toegedacht in het bevorderen van ketenverantwoordelijkheid zou in ieder geval nader 

gedefinieerd moeten worden. 

Wij dringen erop aan dat de staatssecretaris aanvullend of alternatief beleid ontwikkelt om 

ketenverantwoordelijkheid te bevorderen, bijvoorbeeld in de vorm van het ontwikkelen van een 

duidelijk kader voor ketenverantwoordelijkheid en het instellen van een toezichthouder 

 

Hoogachtend,  

Namens het MVO Platform, 

 

Gerard Oonk,  

Suzan van der Meij 

                                                
1 Waarde winnen, ook in de keten, p. 7 


