Stappenplan duurzaamheid - MVO
Veel organisaties vragen zich af: “Hoe kunnen wij actief aan de slag met
maatschappelijk verantwoord ondernemen?”, of “Wat kunnen wij doen om
onze impact op het milieu te verkleinen?”.
Met dit document willen wij, als Van Voorst Consult, u graag een handvat aanreiken
om actief invulling te geven aan uw MVO en/of milieubeleid. Natuurlijk is dit niet
‘de oplossing’, maar slechts enkele mogelijke stappen in de goede richting.

Dromen, durven…
- Begin bij uw beleidsverklaring.
Leg vast wat u als organisatie belangrijk vindt. Wilt u zich richten op het
verkleinen van uw CO2 uitstoot of milieuvoetprint? Gebruik van
milieuvriendelijke/minder belastende materialen? Flexibiliteit in werklocatie en
reizen? Maak MVO onderdeel van de (kern)processen, bepaal je aandachtsgebied
en mogelijke meetpunten of aspecten waar je op kunt sturen.
- Wordt lid van MVO-Nederland
Hiermee toont u dat u actief betrokken wilt blijven van de ontwikkelingen op
MVO gebied. Meld dit ook als zodanig naar uw klanten. U krijgt tips en
praktijkvoorbeelden die u kunnen helpen uw beleid naar de praktijk te vertalen.
- Wordt lid van agentschapNL
Het overheids-punt voor duurzaamheid, innovatie, internationaal ondernemen en
samenwerking.
- Wees creatief
Spar over dit onderwerp niet alleen met medewerkers binnen uw organisatie,
maar met wie u maar tegenkomt. Wat doet uw fietsenmaker met zijn oude
materialen? Hoe probeert uw accountant te besparen op kantoor of reiskosten?
Hoe probeert uw bakker dicht bij de natuur te blijven? Welke ervaringen heeft
uw brancheorganisatie? Is alles wat er nu is nog van deze tijd? Gebruik inzichten
van andere bedrijven, branches, markten, beroepen, zienswijze, dieren, vormen
enz.
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Doen..!
Thuiswerken.
Dit kan uw organisatie, zeker bij een dienstenomgeving, tot wel 50% op uw
kantoorkosten besparen. Uw medewerkers hebben de mogelijkheid hun
werktijden flexibeler in te delen (waarbij u wel moet nagaan of zij dit
aankunnen). Thuiswerken scheelt u reiskosten, alle kosten m.b.t. huisvesting en
uw medewerkers reistijd.
CO2 reductie, energieverbruik terugdringen, minder verbruik van grondstoffen en
materiaal, gedegen onderhoud en daarmee langere levensduur
apparatuur/machines.
Duurzaam inkopen.
Duurzaam inkopen is rekening houden met milieu- en sociale aspecten in het
gehele inkoopproces. De overheid richt zich hier sterk op. Richtlijnen en criteria
voor duurzaam inkopen vanuit de overheid vindt u bij SenterNovem (onderdeel
van AgendschapNL)
ISO 14001
Een specifieke milieu-certificering is de ISO 14001. Een milieuzorgsysteem voor
het opstellen, implementeren en realiseren van een bedrijfsmilieubeleid.
ISO 26000 c.q. MVO Prestatieladder
Een MVO brede ISO-norm is de ISO 26000. De ISO 26000 is niet te certificeren.
Enkele certificerende instellingen hebben om deze rede de MVO Prestatieladder
ontwikkeld. Een ‘norm’ die probeert alle onderdelen van People, Planet en
Profit te belichten en dit ook specifiek te vertalen naar uw organisatie. Een
pittige norm waarvoor u zeker enige ervaring dient te hebben met de
bovengenoemde stappen. Wel een norm die de manier van organiseren
omschrijft die we in de toekomst kunnen blijven voortzetten.
Realiseer, van 10 innovaties zijn er maar 1 of 2 innovatief.s
Continu verbeteren / fine-tuning van uw invulling voor MVO.
U zult weten dat een MVO-beleid niet 1 oplossing is. Het is een continu proces
steeds een stapje in de goede richting te zetten. Bovenstaande bied u hopelijk
enkele praktische handvatten in de juiste richting.
MVO doorvoeren is beginnen met kleine stapjes, en gewoon doen!
Maar wij bieden meer. We gaan graag met
u om tafel om te sparen hoe we
bovenstaande, of nieuwe ontwikkelingen en
ideeën, in kunnen zetten om uw organisatie
dichter bij de eindstreep te brengen.
Een duurzame wereld.
Samen betrokken.
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