
MVO PRESTATIELADDER

Certificatienorm voor duurzaam ondernemen



Duurzaam ondernemen is ondernemen met de juiste balans tussen people, planet en profit. Maar hoe  implemen-
teert u duurzaam ondernemen in uw bedrijf of organisatie? Hoe maakt u uw mvo-beleid zichtbaar?  En hoe stemt 
u uw mvo-kernwaarden af op uw stakeholders? Maak kennis met de nieuwe certificatienorm MVO Prestatieladder.

De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor  
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het certificaat maakt uw duurzame  
ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar. De MVO Prestatieladder is  
geïnspireerd op internationaal geaccepteerde documenten, zoals ISO/DIS 26000,  
ISO 9001, AA1000 en de Global Reporting Initiative.

Als certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen staat de MVO 
Prestatieladder voor het integreren van de aanvaarde uitgangspunten voor duurzaam 
ondernemen, het transparant en toetsbaar maken van de kenmerken van duurzame 
ontwikkeling in het managementsysteem en het aantoonbaar en objectief vaststellen 
van de relatieve status in dit ontwikkelingsproces. Bedrijven en organisaties uit elke 
branche kunnen hun managementsysteem met de MVO Prestatieladder inrichten en 
laten certificeren. 

De volledige tekst van de MVO Prestatieladder is gratis te downloaden vanaf onze  
website: www.mvoprestatieladder.nl.



De MVO Prestatieladder integreert de communicatie met stakeholders op basis van herkenbare mvo-indicatoren 
in uw managementsysteem. Er zijn vijf niveaus in de MVO Prestatieladder te onderscheiden. U bepaalt zelf op 
welk niveau u het certificatieonderzoek start. 

MVO-certificaat per niveau Vervolg audit Herbeoordeling na

Specifiek niveau

Certificaat Specifiek Niveau 5
BATNEEC-principe uitgewerkt

3 jaar 1x jaarlijks 3 jaar

Certificaat Specifiek Niveau 4
Ketenverantwoordelijkheid uitgewerkt

3 jaar 1x jaarlijks 3 jaar

Algemeen haalbaar voor de branche Niveau 3

Certificaat Algemeen Niveau 3
Voldoet aan algemeen haalbaar niveau 
voor bedrijfstak

3 jaar 1x jaarlijks 3 jaar

Certificaat Opstap Niveau 2
Continu verbeterproces gestart

1 jaar - -

Certificaat Opstap Niveau 1
Voorbereiding doorlopen/nulmeting 
doorgevoerd

1 jaar - -

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



www.mvoprestatieladder.nl

Foundation Sustained Responsibility

Stephensonweg 14  Postbus 693  4200 AR Gorinchem  telefoon 0183-646677  e-mail mvoprestatieladder@zpg.nl

De MVO Prestatieladder is eigendom van de Foundation Sustained Responsibility. 
Kijk op onze website www.mvoprestatieladder.nl voor:

Informatie over Foundation Sustained Responsibility•	
De volledige tekst van de certificatienorm  (gratis te downloaden)•	
Alle geregistreerde certificatie instellingen•	
De samenstelling van het Centraal College van Deskundigen•	
Alle geregistreerde certificaathouders•	


