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Eerste certificaten uitgereikt en geregistreerd

De MVO Prestatieladder
systeem en certificatien
Op 7 juli jl. zijn de eerste certificaten MVO Prestatieladder uitgereikt en ingeschreven bij de Stichting Duurzaam Verantwoord / Foundation Sustained
Responsibility (FSR). De drie initiatiefnemers voor de MVO Prestatieladder,
de certificatie-instellingen Kiwa, DNV en LRQA geven hiermee het startsein
voor een nieuwe dienstverlening die in Nederland door zeven en in België al
door twee certificatie-instellingen wordt aangeboden. Vier bedrijven hebben zich met hun specifieke activiteiten laten certificeren tegen een van de
vijf certificatieniveaus in deze nieuwe norm. Deze eerste certificaathouders
MVO Prestatieladder zijn A. Hak Beheer B.V. , Bavaria NV, Panelen Holland
B.V. en Wavin N.V.-NWE regio.

Om daarbij alle belangen goed te kunnen
afwegen, is het belangrijk dat de ondernemer de wensen van alle betrokkenen goed
kent, zoals die van consumenten, omwonenden, kiezers, beleggers, leveranciers,
afnemers, maatschappelijke organisaties,
actiegroepen, banken, verzekeringsmaatschappijen, aandeelhouders en overheden.
Zo valt deze dagen te lezen op de website
van het ministerie van VROM.

Een MVO-certificatienorm voor
het managementsysteem

Door Theo Taen, Michael van Alphen en Rense Kuil
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Prestatieladder moet dit beleid binnen
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De managementeisen en certificatienorm

bare tijd — MVO op deze wijze ingevoerd
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indicatoren met de stakeholders gecommuniceerd. Vervolgens zijn voor de 33

Vervolg audit Herbeoordeling na

MVO-certificaat per niveau
Specifiek niveau
Certificaat Specifiek Niveau 5
BATNEEC-principe uitgewerkt

3 jaar

Certificaat Specifiek Niveau 4
Ketenverantwoordelijkheid uitgewerkt

3 jaar

indicatoren de doelstellingen en de meetbaarheid bepaald. Door de invoering van
de MVO prestatieladder is A. Hak Beheer

1x jaarlijks

3 jaar

nu nog beter in staat met de stakeholders
haar bijdrage te leveren aan duurzame

1x jaarlijks

3 jaar

Algemeen haalbaar voor de branche Niveau 3
Certificaat Algemeen Niveau 3
Voldoet aan algemeen haalbaar
niveau voor bedrijfstak

3 jaar

Certificaat Opstap Niveau 2
Continu verbeterproces gestart

1 jaar

-

-

Certificaat Opstap Niveau 1
Voorbereiding doorlopen/nulmeting
doorgevoerd

1 jaar

-

-

1x jaarlijks

3 jaar

oplossingen op het gebied van People,
Planet en Profit.’

Niveau 4 en Niveau 5 op de
MVO Prestatieladder, ter
onderscheiding
De certificatieniveaus 4 en 5 zijn ter onderscheiding. Het managementsysteem
wordt net als op Niveau 3 voor drie jaar
gecertificeerd. Op de gecertificeerde

Het bedrijf of de organisatie geeft zelf aan op welk niveau er wordt ingestapt. Voor de
Opstap Niveau’s 1 en 2 geldt de verplichting dat er naar Niveau 3 wordt doorontwikkeld.

organisatie rust nu de verantwoording
om met beleid en MVO-prestaties onderscheidend te blijven, of — na een aantal
jaren de erkenning van stakeholders als
voortrekker op MVO te hebben gehad —
bewust en verantwoord een stapje terug

De MVO Prestatieladder. Er zijn vijf niveaus in de MVO Prestatieladder te onderscheiden.

op Niveau 3 (of hoger) verder te gaan.
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Foto: Tamara Revenich

De uitreiking van de eerste vier certificaten MVO Prestatieladder. Op de foto van links naar rechts: Theo Taen van LRQA, Marthijn Junggeburth van
Bavaria NV, Michael van Alphen van DNV, Geert Jan Prins namens A. Hak Beheer BV, Rense Kuil (Kiwa) namens Wavin NV-NWE regio, Mariska van
Geenhuizen van A. Hak Beheer BV, Harjan Winter en Jan Peter van de Vegte van Panelen Holland BV.

Deze ontwikkeling zal in de jaarlijkse au-

Wavin zich terdege bewust is van haar rol

bepalende factoren voor de dagelijkse be-

dits en tijdens hercertificatie en herijking

en de verantwoording binnen de keten van

drijfsvoering.

van het systeem door de certificatie-

toeleveranciers en afnemers van produc-

instelling vastgesteld worden en met een

ten. Een van de onderwerpen die aan bod

De MVO Prestatieladder Managementsys

vernieuwd certificaat MVO Prestatielad-

kwamen is het doel van Wavin om zoveel

teem – Eisen en Certificatienorm is vrij

der bevestigen en laten registreren op de

mogelijk recyclaat te gebruiken om grond-

beschikbaar via de website van de stich-

website van de beheerstichting.

stofverbruik zoveel mogelijk te reduceren.

ting www.mvoprestatieladder.nl. Hier vindt

De hoge levensduur van de eigen produc-

u tevens de actuele informatie over onder

Certificatie-instelling Kiwa heeft op 7 juli

ten (bij ondergrondse toepassing 150 jaar)

andere de leden van het College van

jl. het eerste certificaat op Niveau 4 af-

maakt het er dan niet gemakkelijker op.

Deskundigen, de aangesloten certificatie-

gegeven voor Wavin NV-NWE Regio voor

Een oplossing is gevonden in het benutten

instellingen en de gecertificeerde organi-

MVO en ’het ontwerpen, produceren en

van recyclaat uit andere inzamelstromen.

saties. Q

verkopen van kunststofleidingsystemen

Zaken als grondstoffenreductie, zuinig

voor water, gas, telecom, elektra, riole-

omgaan met energie en reduceren van

Kijk voor meer informatie op:

ring, azura, infiltratiesystemen, drainage,

emissies en afval, zijn voor Wavin al jaren

www.mvoprestatieladder.nl.

beregening, putten en kolken’.
Philip Houben, CEO van Wavin: ’Wavin is
continu bezig nieuwe duurzame oplossingen te ontwikkelen en eigen duurzaamheid te vergroten. Na eerder dit jaar een
GRI-rapport te hebben gepubliceerd, is
dit een volgende stap. Wij zien dit certificaat MVO Prestatieladder als bewijs dat
we op de goede weg zijn én als een aanmoediging om onze inspanningen verder
op te voeren.’ Dit houdt in dat Wavin ver
uitstijgt boven wettelijke normen op het
vlak van duurzaamheid. Wavin draagt dit
ook uit aan de keten van stakeholders en
entameert inspanningen op dit vlak.
Kiwa over certificatie bij Wavin NV-NWE
regio: Tijdens het certificatie-onderzoek
kon worden vastgesteld dat het managementsysteem van Wavin zodanig werkt dat
het een bijdrage levert in het zeker stellen
van het beleid gericht op duurzaam ondernemen. Met de audit is vastgesteld dat

Over de beheerstichting FSR
Eind 2009 hebben Kiwa, DNV en LRQA de handen ineengeslagen en gezamenlijk een
MVO-certificatienorm ontwikkeld. Dit als antwoord op een groeiende vraag vanuit de markt
om de inspanningen die men verricht in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meetbaar en erkend te krijgen. Een unieke en constructieve samenwerking heeft
er toe geleid dat al op 18 mei van dit jaar de Stichting Duurzaam Verantwoord / Foundation
Sustained Responsibility (FSR) kon worden opgericht met als doel het faciliteren van het
College van Deskundigen, dat verantwoordelijk is voor het beheren van de norm MVO
Prestatieladder en het registreren van de certificaten. Van meet af aan was het voor de
Stichting duidelijk dat een breed gedragen en toegepaste norm beschikbaar moest komen
en vervolgens gratis verkrijgbaar moest zijn.
De Stichting FSR is ambitieus en heeft het streven om dit jaar 50 certificaten in het register
te kunnen inschrijven en eind 2012 de mijlpaal van 500 geregistreerde certificaathouders
te kunnen behalen. De eerste buitenlandse vestigingen van certificatie-instellingen hebben
zich al aangesloten bij de Stichting en daarom zal men binnenkort ook de Engelse vertaling
van de MVO Prestatieladder ter beschikking gaan stellen.
Het College van Deskundigen MVO Prestatieladder bestaat uit een zo breed mogelijk
samengestelde groep van vakdeskundigen en vertegenwoordigers uit diverse organisaties. Zij heeft na een eerste bijeenkomst op 27 april jl. de aftrap gegeven. In een intensieve
kritiekronde is met de vergadering van 2 juni jl. de MVO Prestatieladder versie juni 2010
vrijgegeven voor toepassing.
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