
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NEN is verantwoordelijk voor technische normen. Maar 

normalisatie draagt steeds meer bij aan de verbetering van

de maatschappij. Het draagt ook bij aan Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO). Een breed pluimage aan

organisaties is vertegenwoordigd in de Nederlandse norm-

commissie MVO. Twee commissieleden aan het woord over

normalisatie, de normcommissie en NEN.

Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep (LIW), vertegenwoordigt
in de NEN-normcommissie MVO het MVO-Platform. In dit Platform hebben zo’n
veertig organisaties voor maatschappelijke doelen zitting, waaronder Amnesty,
Milieudefensie en Oxfam Novib. 
“NEN nodigde het Platform uit om in de commissie te komen. Mijn eerste reactie
was: ‘Doet NEN dít ook?’ We aarzelden omdat we graag een bindende norm wil-
len, liefst op het niveau van de VN. Daarmee kun je ondernemingen rechtstreeks
aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Het doel van deze commissie is 
echter om een internationale vrijwillige richtlijn op te stellen.”

Consensus
Het Platform besloot de gok te wagen. “De
NEN-normcommissie draagt bij aan de ontwik-
keling van de internationale ISO-richtlijn voor
MVO, ISO 26000, Guidance on Social
Responsibility.  Hiermee proberen we een aantal
cruciale MVO-begrippen wereldwijd bekend te
maken. Daarnaast is het belangrijk dat de richtlijn
gebaseerd is op bestaande internationale verdra-
gen, bijvoorbeeld op het terrein van mensenrech-
ten en arbeid. Zo omvat de richtlijn onder meer het
minimum aan maatschappelijke verantwoordelijk-
heid waar organisaties aan moeten voldoen.
Certificeren op basis van deze richtlijn is straks niet
mogelijk. Wel hopen we dat dit document een aan-
zet is voor andere certificeerbare richtlijnen.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook rekening houden met het effect 
van de organisatie op het milieu.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De weg naar de richtlijn was boeiend: “In de normcommissie zitten organisaties van
Fair Trade tot VNO-NCW. Het is erg interessant om daarmee samen te werken. Ondanks
dat we verschillend denken over een aantal kwesties zijn we tot overeenstemming
gekomen. Daarmee konden we internationaal ook belangrijke accenten zetten, zoals de
nadruk op ketenverantwoordelijkheid. 

Bijdrage NEN
Tenslotte over NEN: “Dit centrum van normalisatie gebruikt haar inhoudelijke exper-
tise goed, ondersteunt de commissie adequaat en praktisch en is ‘prettig in de
omgang’. Daarnaast heeft NEN de benodigde voeling en affiniteit met het onderwerp.
Het is wel wennen aan de procedures waar je doorheen moet en waar NEN ook zelf
mee te maken heeft. Ze regelen de omgang met die procedures in
elk geval zo goed mogelijk.”

Belangenbehartiging ondernemers
Hubert van Breemen is secretaris bij ondernemingsorganisatie
VNO-NCW. Naast onder andere de Nederlandse normcommis-
sie MVO heeft hij ook zitting in de NEN-adviesraad en de NEN
Beleidscommissie Consumentenzaken. Hubert behartigt op
een aantal beleidsterreinen de collectieve belangen van de
leden, waaronder consumentenvraagstukken en normalisatie. 
Het doel van deelname in commissies: “In principe volgen
we de richting die ISO aangeeft voor normalisatie. Maar we
wegen wel steeds af of het meedoen met normalisatie in het
belang is van onze leden. Dit geldt ook voor MVO: de ISO-
richtlijn hiervoor is geïnitieerd door consumentenorganisaties en we hebben
bekeken of normontwikkeling hier nut voor ons heeft. We waren sceptisch,
maar nadat ISO het besluit had genomen door te gaan met het ontwikkelen van
een ISO-document, hebben wij besloten het proces mee te maken. Door mee
te bouwen aan de MVO-(guidance)norm kunnen we het proces naar de richt-
lijn beïnvloeden en proberen tot een consensus te komen met de verschillen-
de andere stakeholders. Ik hoop dat dat gaat lukken.”

NEN luistert goed naar de markt
Aan NEN zal het in elk geval niet liggen: “Ik krijg wel veel te lezen stukken
toegestuurd, maar dat is inherent aan normalisatie.” Volgens Hubert heeft
ISO de neiging steeds verder uit te dijen, met bijvoorbeeld taskgroups en
liaisongroups. “Gelukkig luistert NEN steeds beter naar de markt en doet er
alles aan om dit uitdijen zo veel mogelijk te voorkomen.”

MVO draagt bij in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
zoals kinderarbeid.
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“NEN gebruikt zijn 

inhoudelijke expertise 

goed, ondersteunt de 

commissie adequaat en 

is prettig in de omgang.”


