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NEN-ISO 26000 ‘Richtlijn voor maatschappelijke
v erantwoordelijkheid van organisaties’
ISO 26000: dé MVO-richtlijn
ISO 26000 is de internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO).
De richtlijn geeft handvatten om organisaties te ondersteunen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ‘op maat’ in
te vullen en geeft antwoord op het wat en hoe van MVO. In de richtlijn staan duidelijke definities en afbakening van
MVO en duurzame ontwikkeling. En daarnaast handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie.
ISO 26000 is een richtlijn en geen eisenstellend document en daarom niet geschikt en ook niet bedoeld voor certificatie.

Voor wie is ISO 26000?
ISO 26000 is bedoeld voor directies, bestuursleden, CSR/MVO-managers, KAM-managers, HR-managers, 
communicatie- en marketingmanagers, adviseurs en belangstellenden die actief zijn op het gebied van MVO.

Toegevoegde waarde van ISO 26000
Albert Markusse, Algemeen
Directeur Suiker Unie:
“Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
en duurzaamheid zijn heel

•
•
•
•
•
•

Vergroten van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van MVO-activiteiten;
Bevorderen van het imago en de reputatie van uw organisatie;
Verbeteren van de concurrentiepositie;
Verbeteren van de relatie met stakeholders;
Verhogen van de loyaliteit van werknemers;
Betere mogelijkheden om nieuwe werknemers, klanten en investeerders aan te trekken en te behouden.

brede begrippen.
ISO 26000 heeft voor
Suiker Unie een handvat
geboden om meer
duidelijkheid in deze
materie te geven en

Voordelen ISO 26000
•
•
•
•
•

Wereldwijd dezelfde taal, terminologie, concepten en definities;
Praktisch toepasbare MVO-principes;
Praktische richtlijnen voor implementatie van MVO;
Hulp bij het vaststellen van de prioriteiten van MVO;
Goed toe te passen in combinatie met bekende systemen (zoals ISO 9001, ISO 14001).

prioriteiten te stellen.”
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NPR 9026 Zelfverklaring ISO 26000:
Erkenning voor uw MVO-inspanningen
Met NPR 9026 ‘Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000’ kunnen organisaties laten zien dat zij de principes en
richtlijnen uit ISO 26000 toepassen. Een organisatie kan via een zelfverklaring aangeven dat zij haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid neemt.
De zelfverklaring sluit aan bij het gedachtegoed van ISO 26000, namelijk:
• verantwoordelijkheid voor MVO ligt bij de eigen organisatie en wordt niet opgelegd door een externe partij;
• de transparantie en het afleggen van rekenschap wordt gestimuleerd;
• de betrokkenheid van en de dialoog met stakeholders wordt vergroot.
De zelfverklaring is onder begeleiding van NEN en in samenwerking met MVO Nederland ontwikkeld door een 
commissie waarin onder andere VNO-NCW, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
FNV Vakcentrale en het MVO-platform zitting hebben.

Tom Stuij, Algemeen
Directeur Mondial
Movers BV:
“De Zelfverklaring
ISO 26000 afgeven is een
zware verantwoordelijkheid.
Dat doe je als bedrijf niet
zomaar.”

Webtool ‘Toepassing ISO 26000 – Bouwstenen voor MVO’ (abonnement)
Deze webtool helpt bij de implementatie van ISO 26000. De tool bevat 3 onderdelen: een quick scan, een detailscan en
een tool die stap voor stap helpt te komen tot een zelfverklaring volgens NPR 9026, inclusief onderbouwende rapportage.
De scans helpen om:
• inzicht te krijgen waar u staat met MVO;
• stappen te maken ten aanzien van MVO ambities;
• belangrijke MVO-onderwerpen te bepalen;
• MVO verder vorm te geven en te implementeren;
• intern en extern commitment te krijgen voor de gemaakte keuzes;
• te benchmarken met andere organisaties.
Met de rapportages uit de scans en/of met de zelfverklaring kan transparantie verschaft worden naar in- en externe
stakeholders.
Proberen? (vanaf 1 juni 2013) Doe de gratis quickscan op www.webtooliso26000.nl

Publicatieplatform ISO 26000
Het Publicatieplatform ISO 26000 is bedoeld voor organisaties die hun zelfverklaring willen publiceren.
In deze zelfverklaring geven ze aan hoe ISO 26000 wordt toegepast volgens NPR 9026. Het publicatieplatform biedt
een centraal overzicht van zelfverklaringen en onderbouwende rapportages. www.nen.nl/publicatieplatform
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Praktijkgids ‘De implementatie van MVO – Praktijkcases en tools voor ISO 26000’
Dit boek beschrijft de toepassing van ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid
van organisaties, bij negen Nederlandse organisaties, profit en non-profit.
Hoe pakten zij de implementatie van ISO 26000 aan, welke tools hanteerden ze daarbij? Welke resultaten zijn behaald
en wat zijn de leerpunten? En welke waarde voegt ISO 26000 toe aan organisaties op het gebied van MVO?

Praktijkgids ‘De 100 meest gestelde vragen - MVO volgens ISO 26000’
Het invullen van maatschappelijke verantwoordelijkheid roept veel vragen op. Wat wordt nu precies onder
maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties verstaan?
In deze praktijkgids krijgt u antwoord op de 100 meest gestelde vragen over ISO 26000. Deze gids is daarmee een
bruikbaar hulpmiddel om u te oriënteren op de toepassing van ISO 26000 in uw eigen organisatie en inzicht te 
krijgen in de acties die u daarvoor moet nemen.

Boek ‘Duurzame winst voor MKB’
Wat kun je als ondernemer doen om duurzaam te ondernemen? Is het een haalbare kaart, of is het alleen
weggelegd voor de grote bedrijven? Kun je in een paar stappen een bijdrage leveren aan maatschappij & mens,
natuur & milieu en economie? Jazeker!
In dit boek leggen we in zeven praktische stappen uit hoe je duurzame winst kunt boeken. Met twintig cases van
bedrijven die al op weg zijn met de invoering van MVO volgens ISO 26000.
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Harry Hofman,
Manager MVO Strukton:
“Bij Strukton staat denken
in levensduur voorop. We
willen dit waarmaken in al
onze geledingen. ISO 26000
helpt ons daarbij, omdat het
ons helpt dit systematisch
aan te pakken. Van directie
tot werkvloer.”

Training ISO 26000: MVO in de praktijk
Tijdens deze tweedaagse training leert u de onderliggende principes van MVO kennen. U weet wat MVO betekent
voor uw organisatie en hoe u stakeholders enthousiast maakt. U kunt prioriteiten stellen voor MVO-onderwerpen en
MVO volgens ISO 26000 verankeren in uw organisatie aan de hand van een stappenplan.
www.nen.nl/trainingmvo

Training Van KAM naar MVO
Uw organisatie heeft al een kwaliteits-, milieu- en/ of arbomanagementsysteem. U wilt nu ook gestructureerd aan de slag
met MVO. ISO 26000 is bij uitstek geschikt om MVO in uw bestaande managementsystemen in te bedden.
Na afloop van deze training weet u welke elementen van uw bestaande managementsysteem u als basis voor MVO
kunt gebruiken. U kunt ISO 26000 aan de hand van een stappenplan gebruiken om MVO te verankeren in bestaande
managementsystemen.
www.nen.nl/trainingkamnaarmvo

Ook als bedrijfstraining
Deze trainingen kunt u ook als bedrijfstraining bij u op locatie volgen. Tijdens de bedrijfstraining onderzoekt u samen
met uw medewerkers en de docent hoe u MVO volgens ISO 26000 verankert in uw bestaande managementsystemen.
Informeer naar de mogelijkheden, telefoon (015) 2690 168.
www.nen.nl/iso26000
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Persoonlijk advies over ISO 26000
U kunt ook kiezen voor persoonlijk advies. Onze adviseurs beschikken over kennis van MVO volgens ISO 26000 en
hebben jarenlange ervaring met het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van managementsystemen.
Zij kunnen u dus optimaal adviseren. Wij bieden u een structuur om op praktische wijze ISO 26000 toe te passen.
U bespaart niet alleen tijd, maar ook geld!
Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een vrijblijvende afspraak, neem dan contact op met
NEN Training&Advies, (015) 2 690 168 of training@nen.nl.

Met NEN Connect MVO & Duurzaamheid al uw MVO-normen online
NEN Connect is een online normbeheerprogramma dat u altijd en overal toegang geeft tot uw normencollectie. U kunt
alle normen uit uw collectie volledig online inzien en printen. Bekijk alle voordelen van NEN Connect MVO & Duurzaamheid
op www.nen.nl/nenconnectmvo
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Normcommissie MVO: Denk en beslis mee
Heeft u ideeën over ISO 26000 en de toekomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Word dan lid van de normcommissie MVO van NEN. Als lid van de normcommissie beslist u ook mee over de toekomstige
mogelijkheden van NPR 9026 en het Publicatieplatform ISO 26000.

MVO-forum: ISO 26000 in de praktijk, doe mee
Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen en bent u zoekende waar te beginnen? Of bent u al bezig met MVO en
wilt u een voorloper blijven? Sluit u zich dan nu aan bij het MVO-forum van NEN. In het forum wordt kennis en ervaring
uitgewisseld over ISO 26000, NPR 9026 en het Publicatieplatform ISO 26000.
Voor meer informatie kunt u mailen naar managementsystemen@nen.nl.

NEN-blog ‘ISO 26000 in praktijk’
Praktijkverhalen van organisaties die voorop lopen met MVO volgens ISO 26000. Ook zijn er NEN-bloggers die
inhoudelijke informatie geven over ISO 26000 en over onderwerpen als duurzame inzetbaarheid van personeel en
duurzame energiewinning.
www.nen.nl/blog

LinkedIn-groep ISO 26000 in Nederland
In deze voor iedereen toegankelijke LinkedIn-groep wisselen ISO 26000-geïnteresseerden, -kenners en -praktiseerders
ervaringen met elkaar uit.
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NEN Uitgeverij
Postbus 5059
2600 GB Delft
Vlinderweg 6
2623 AX Delft
T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 186
marketing@nen.nl
www.nen.nl/iso26000
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Bestelformulier
Stuur naar:

NEN Uitgeverij
t.a.v. afdeling Marketing
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft

NEN Uitgeverij
Postbus 5059
2600 GB Delft
Vlinderweg 6
2623 AX Delft
T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 186

Ja, ik bestel
O		ex. ACTIE MVO-totaalpakket: u ontvangt meer dan 25% korting
€ 199,00
				NEN-ISO 26000:2010 (nl) ‘Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid
van organisaties’ (MVO)
				 NPR 9026:2011 (nl) ‘Handleiding zelfverklaring ISO 26000’
				Praktijkgids ‘MVO volgens ISO 26000’ (UIT 60)
				Praktijkgids ‘De implementatie van MVO – Praktijkcases en tools voor ISO 26000’ (UIT 62)
Of los:
O		ex. 	NEN-ISO 26000:2010 (nl) ‘Richtlijn voor maatschappelijke
				 verantwoordelijkheid van organisaties’ (MVO)

€ 145,99

O		ex. 	NPR 9026:2011+C1:2012 (nl) ‘Handleiding zelfverklaring ISO 26000’

€

39,60

O		ex. Praktijkgids ‘MVO volgens ISO 26000 – De 100 meest gestelde vragen
				 over ISO 26000’ (UIT 60)

€

39,00

O		ex. Praktijkgids ‘De implementatie van MVO – Praktijkcases en tools
				 voor ISO 26000’ (UIT 62)

€

41,00

O		ex. Boek ‘Duurzame winst voor MKB (UIT 64)

€

26,00
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Wilt u de producten digitaal (pdf) bestellen? Kijk dan op www.nen.nl/iso26000
Trainingen:
Training ‘ISO 26000: MVO in de praktijk’.
Actuele data en aanmelden via op www.nen.nl/trainingmvo

Retourneren
Fax (015) 2 690 186,
e-mail: marketing@nen.nl.
Of per post naar NEN Uitgeverij,
t.a.v. afdeling Marketing
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft
(geen postzegel nodig).

Training ‘Van KAM naar MVO’.
Actuele data en aanmelden via op www.nen.nl/trainingkamnaarmvo

Gegevens
Bedrijf / Instelling
T.a.v.

O M

e-mail voor gratis KAM-mail
Klantnummer NEN
Uw ordernummer

BTW nummer

Postbus / Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Fax

Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)
Postbus / Adres
Postcode

Plaats

Datum

Handtekening

Normalisatie: de wereld op één lijn.

O V

Voorwaarden
• De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2013,
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
verzend- en handelingskosten
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
• Meer informatie: telefoon
(015) 2 690 391, dagelijks
van 8.30 tot 17.00 uur.
• Wijzigingen en typefouten
in teksten en prijsinformatie
voorbehouden.
• U kunt onze algemene
voorwaarden terugvinden op:
www.nen.nl/leveringsvoorwaarden.

Best-mvo-ISO26000

