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Onlangs zijn in Canada door meer dan 300 MVO-experts de 3411 
commentaren op ISO 26000 besproken. In september 2009 
wordt de DIS-versie DIS (Draft International Standard) van de 
nieuwe ISO-richtlijn die organisaties helpt bij het implementeren 
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
uitgegeven. 

 
Doel van de vergadering was om alle negatieve en positieve 
commentaren en stemmen zodanig te behandelen dat het draagvlak 
onder de ledenlanden zou groeien. En dat is wederom gelukt. 

 
Nederlandse delegatie 

De Nederlandse delegatie bestond uit Gerard Oonk (namens MVO-platform), Herman van Beek 
(namens Landelijke Vereniging van Werelwinkels, Max Havelaar en Fair Trade Original), Hans 
Kroder (Learn2improve your planet) en de dames Anniek Herder (Goede waar en co, WSPA en 
de dierenbescherming) en Louise Bergenhenegouwen (NEN). Vijf fanatieke en enthousiaste 
delegatieleden die met veel inzet de belangrijkste commentaren van de Nederlandse 
normcommissie ingebracht hebben. 
 
Successen 

Enkele concrete successen, die mede dankzij deze delegatie zijn geboekt, zijn: 
 

• het procesmatig en consistent beschrijven en positioneren van 'due dilligence'; 

• het herstructureren van het hoofdstuk over implementatie; 

• het verder integreren van dierenwelzijn in ISO 26000. 
 

Ook het Nederlandse voorstel voor een definitie van verificatie is zonder slag of stoot dankbaar 
aangenomen door de gehele ISO-werkgroep. Ten slotte is ook een aanzienlijke, soms zelfs 
beslissende bijdrage geleverd in de discussies over het eerlijk delen van kosten en baten in de 
keten en ook het omschrijven van kwetsbare groepen van onze samenleving. 
 
Publicatie in nabije toekomst? 

In september 2009 zal de DIS verschijnen en ter commentaar en ter stemming voorgelegd 
worden aan de 159 landen van ISO. Wanneer meer dan tweederde van deze landen positief 
stemt, is het nagenoeg zeker dat ISO 26000 in september 2010 definitief wereldwijd gepubliceerd 
zal worden. Alle typen organisaties, kunnen dan hun voordeel halen uit de praktische ISO-
richtlijnen voor het implementeren van MVO. 
 
Meer informatie 

Voor meer informatie over ISO 26000 kunt u contact opnemen met Louise Bergenhenegouwen, 
telefoon (015) 2 690 122, e-mail: louise.bergenhenegouwen@nen.nl. 
 
(bron: www.nen.nl) 


