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Lijst van de afkomtingen:
CAF: Zelfevaluatiekader voor Overheidsdiensten
ZEMV: Zelfevaluatiekader van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme.
GES: broeikasgas
GRI: Global Reporting Initiative
ISO: International Standard Organization
IAO: Internationale Arbeidsorganisatie
NGO: Non Governemental Organization
PDCA: Plan-Do-Check-Act (cycle de Deming)
MV: Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
DO: Duurzaam Ontwikkeling

Het ZEMV is een aanpassing voor de overheden van de norm ISO 26000.
Het behoort tot het publiek domein. Het gebruik ervan is vrij van rechten
voor de overheden
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Een instrument voor de zelfevaluatie van de Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid van de Organisaties (MVO)
voor de overheidssector
Het Zelfevaluatiekader van de Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid
(ZEMV)

Introductie
De oorsprong van het concept 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' ligt in de privésector, waar de
noodzaak om rekening te houden met de sociale behoeften van de bevolking zich deed gevoelen tijdens
de Tweede Industriële Revolutie (1880-1920). De eerste acties in het kader van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid waren vaak filantropisch van aard of waren gevallen van mecenaat die bedoeld
waren om de tekortkomingen van het Angelsaksische kapitalistische systeem te verhelpen.
Later werden er over het concept verschillende teksten van mondiaal belang geschreven, zoals het
Global Compact van de Verenigde Naties uit 1999 en het GRI (Global Reporting Initiative), dat een kader
met richtlijnen en prestatie-indicatoren biedt voor de verschillende aspecten van duurzame
ontwikkeling. In 2010 bracht ISO ook de norm 26000 uit, die het concept 'maatschappelijke
verantwoordelijkheid' omschrijft. Deze norm resulteerde uit een internationaal akkoord.
Momenteel bestaan er verschillende manieren om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
organisaties te benaderen: door sociale regulering, vanuit een machtsverhouding, als cultureel product
of sociocognitieve constructie of 'Hoe bouwen onderneming en maatschappij elkaar op?'.
ISO 26000, een internationale norm voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, situeert zich binnen
die laatste aanpak. De definitie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties die erin
voorkomt is de volgende: de 'verantwoordelijkheid van een organisatie voor de impact van haar
beslissingen en activiteiten op de samenleving en het leefmilieu, die tot uiting komt in een ethische en
transparante houding die:
 bijdraagt tot duurzame ontwikkeling, inclusief de gezondheid en het welzijn van de samenleving;
• rekening houdt met de verwachtingen van de belanghebbenden;
• de geldende wetten respecteert en ook in overeenstemming is met de internationale gedragsnormen;
• ingebed zit in de hele organisatie en toegepast wordt in haar betrekkingen met anderen'.
Een van de fundamentele principes van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties is
'aansprakelijkheid': je moet zowel je verantwoordelijkheid opnemen voor je beslissingen en activiteiten
en de impact ervan en je moet er verslag over uitbrengen. Aansprakelijkheid werkt transparantie in de
hand. Het is mogelijk dat de transparantie niet volledig is, maar ze moet worden omkaderd.
De maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen het CAF-excellentiemodel
Excellentiemodellen zoals het EFQM-model en het Common Assessment Framework (CAF), dat speciaal
bedacht werd voor de overheidssector, houden rekening met de maatschappelijke verantwoordelijkheid
en wijden er zelfs een heel criterium aan (criterium 8).
In de overheidssector moet men de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties anders
opvatten dan in de privésector. De hoofdtaak van overheidsorganisaties is immers altijd om aan een
aantal behoeften en verwachtingen vanuit de samenleving te voldoen, dit in tegenstelling tot
privéondernemingen. Los van die taak moet een overheidsorganisatie een verantwoordelijke houding
6

aannemen om een bijdrage te leveren tot het economische, sociale en milieu aspect van duurzame
ontwikkeling wat de lokale, nationale en internationale gemeenschap betreft. Die houding kan
verschillende aandachtspunten omvatten: de aanpak en bijdrage van de organisatie aan de
levenskwaliteit, de bescherming van het leefmilieu, het in stand houden van de mondiale hulpbronnen,
de gelijke kansen bij tewerkstelling, ethisch gedrag, het betrekken van de gemeenschappen en de lokale
ontwikkeling.
Het voornaamste kenmerk van de maatschappelijke verantwoordelijkheid brengt de wil van de
organisatie tot uiting om enerzijds het sociale en leefmilieuaspect te integreren in haar
besluitvormingsproces en om anderzijds te kunnen reageren op de impact van haar beslissingen en
activiteiten op de samenleving en het leefmilieu. Maatschappelijke verantwoordelijkheid zou integraal
deel moeten uitmaken van de strategie van de organisatie. Haar strategische doelstellingen zouden
moeten worden afgetoetst inzake de maatschappelijke verantwoordelijkheid om onbedoelde gevolgen
te vermijden.
De prestaties van een organisatie ten opzichte van de (lokale, nationale of internationale) samenleving
waarin ze actief is en haar impact op het leefmilieu zijn een kritisch element van de meting van de
globale performantie. Een organisatie die aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt heeft
de wil om haar reputatie en haar imago ten aanzien van de burgers in het algemeen te verbeteren, haar
vermogen om nieuwe medewerkers aan te trekken en haar personeel te behouden te verbeteren en
haar team gemotiveerd en geëngageerd te houden. Zij wil haar betrekkingen met ondernemingen,
andere overheidsorganisaties, de media, leveranciers, de burgers/klanten en met de samenleving
waarin ze zit ingebed versterken.

Definitie van ' de maatschappelijke verantwoordelijkheid' volgens ISO 26000.
'De verantwoordelijkheid die een organisatie heeft ten aanzien van de impact van haar beslissingen en
activiteiten op de samenleving en het leefmilieu en die tot uiting komt in een ethische en transparante
houding die bijdraagt tot duurzame ontwikkeling en ook op de gezondheid en het welzijn van de
samenleving
- houdt rekening met de verwachtingen van de stakeholders
- respecteert de geldende wetten en is in overeenstemming met de internationale
gedragsnormen
- zit ingebed in de hele organisatie en wordt toegepast in al haar betrekkingen met anderen.
De activiteiten omvatten producten, diensten en processen. Met de betrekkingen doelt men op de
activiteiten van de organisatie binnen haar invloedssfeer.'
De definitie van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de ISO 26000-norm is iets uitgebreider dan
die die men in het CAF terugvindt. Ze omvat het ethisch gedrag, het welzijn van de burgers en het
respect voor de internationale gedragsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), zelfs bij
de leveranciers ten aanzien van hun eigen personeel (de invloedssfeer).
Waarom een instrument van zelfevaluatie van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor de
overheidssector?
Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een bekommernis binnen de post-crisis-groeistrategie voor
Europa.
In 2010 vond er een openbare raadpleging plaats in verband met de "Europe 2020"-strategie en dat
binnen de context van een crisis zonder weerga. Die bracht een visie voort voor een intelligente,
duurzame en inclusieve groei voor Europa tegen 2020 en dit op basis van 5 grote doelstellingen:
1. Werkgelegenheid scheppen voor minstens 75% van de 20- tot 64-jarigen tegen 2020;
2. 3% van het BBP investeren in onderzoek en ontwikkeling tegen 2020;
3. De uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% verminderen, het aandeel van hernieuwbare
energie met 20% verhogen en de energie-efficiëntie met 20% verbeteren tegen 2020;
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4. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters met minstens 10% terugdringen en het aandeel van
jongeren met een diploma van het derde niveau met minstens 40% verhogen tegen 2020;
5. Ervoor zorgen dat er 20 miljoen mensen minder met armoede of sociale uitsluiting dreigen
geconfronteerd te worden tegen 2020.
Ondanks de uitgesproken wil om een referentie te zijn voor alle soorten privé- en overheidsorganisaties,
kampt de ISO 26000-norm met beperkingen wat betreft de toepassing ervan in overheidsorganisaties.
Die beperkingen kwamen met name aan het licht via de proefprojecten die recentelijk plaatsvonden bij
de Belgische federale overheid.
Daarom stellen wij een zelfevaluatie-instrument van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor
overheidsorganisaties voor, dat zijn inspiratie haalt uit de internationale ISO 26000-norm en waarmee
men een strategisch maatschappelijk actieplan tot stand kan brengen dat geïntegreerd kan worden in
het managementplan van de organisatie.
Dit zelfevaluatie-instrument, het ZEMV (Zelfevaluatiekader van de Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid) heeft de volgende doelstellingen:
1. De opdracht van openbare dienstverlening van de administraties uitbreiden naar de
verschillende aspecten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid door rekening te houden
met de gebruikte internationale normen.
2. De maatschappelijke verantwoordelijkheid integreren in de strategie van overheidsorganisaties.
3. De toepassing en de evaluatie van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de overheidssector
professionaliseren.
4. Een eenvoudig (en gratis) instrument aanbieden dat specifiek gericht is op de overheid en dat
ontwikkeld is door diezelfde overheid.
5. De personeelsleden van de overheid sensibiliseren voor de maatschappelijke
verantwoordelijkheid binnen de opdracht van openbare dienstverlening en hen betrekken bij de
acties rond de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
6. Vergelijkingen en de uitwisseling van goede praktijken inzake de maatschappelijke
verantwoordelijkheid tussen overheidsorganisaties vergemakkelijken
7. De uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties en belanghebbenden versterken bij
het peilen naar de behoeften en verwachtingen.
8. De principes van de maatschappelijke verantwoordelijkheid integreren binnen de werking van
overheidsorganisaties: aansprakelijkheid, transparantie, ethisch gedrag, erkenning van de
belangen van de belanghebbenden, met name bij het voorstellen van de rapporten aan de
belanghebbenden.
Verband tussen en complementariteit van het CAF en het ZEMV.
Doorgaans maken wij bij de overheid gebruik van managementtools die oorspronkelijk ontwikkeld
werden voor de privésector, wat uiteenlopende problemen met zich meebrengt.
Het Zelfevaluatiekader voor Overheidsdiensten (Common Assessment Framework of CAF) is de eerste
managementtool die volledig door en voor de overheid ontwikkeld werd en als voornaamste taak heeft
een diagnose te stellen van de werking van de organisatie, rekening houdend met duurzame
uitmuntendheid en een actieplan op te maken voor het beheren van de prestaties van de organisatie
dat op de verbeterdomeinen focust.
Nog een tool die specifiek op de overheid gericht is (en waaraan dit document gewijd is) is het
Zelfevaluatiekader van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (ZEMV), dat als belangrijkste taak
heeft de impact van de organisatie op haar belanghebbenden en haar invloedssfeer in kaart te brengen,
waarbij verwezen wordt naar de 7 thema's van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die
geïdentificeerd werden door ISO 26000, en een actieplan op te stellen voor het prestatiemanagement
van de organsiatie dat op de maatschappelijke verantwoordelijkheid gericht is.
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Dit is een nieuw evaluatie-instrument dat volledig in het teken staat van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Het is gelieerd aan de TQM-benadering die in het CAF gehanteerd wordt: het
merendeel van de domeinen van het instrument komt voor in alle criteria van het CAF, maar wordt wel
grondig uitgewerkt. Het is gebaseerd op de ISO 26000-norm.
In feite trachten we alle aspecten van de werking van een organisatie die een impact hebben op de
samenleving in kaart te brengen en te verkennen. Er worden 7 thema's onderzocht: het bestuur, met
een belangrijke link naar het leiderschap (criterium 1) en de strategie en planning (criterium 2) van het
CAF-model; de arbeidspraktijken met betrekking tot de werknemers (criterium 3); de mensenrechten
die op de werknemers (criterium 3) en op de burgers (criterium 6) van toepassing zijn; eerlijke
praktijken, inclusief corruptie, met linken naar de leidinggevenden en overheidsopdrachten. Het
leefmilieu wordt vooral in aanmerking genomen bij het uitwerken van de processen (criterium 5). De
vragen in verband met de burgers/klanten zitten in criterium 6 vervat en tot slot komen de
betrokkenheid en de ontwikkeling van de gemeenschap oorspronkelijk aan bod in criterium 8 van het
CAF-model.

Een andere manier om de logica van het ZEMV (Zelfevaluatiekader van de Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid) weer te geven is te beginnen met de macroprocessen van de organisaties en hun
producten (outputs) en resultaten (outcomes) en te proberen de impact ervan op hun rechtstreekse
belanghebbenden (die we de 'belanghebbenden van niveau 1' kunnen noemen), op de invloedssfeer van
de organisatie (die we de 'belanghebbenden van niveau 2' kunnen noemen) en tot slot op de hele
samenleving in kaart te brengen.
Met 'invloedssfeer' worden alle soorten belanghebbenden bedoeld die onrechtstreeks beïnvloed
kunnen worden door de organisatie, zoals de leveranciers van de organisatie in hun betrekking tot hun
personeel of hun leveranciers zelf (m.a.w. de leveranciers van de leveranciers) en de naleving van het
verbod op kinderarbeid door de leveranciers van niveau 2 bijvoorbeeld.
Zo wordt de maatschappelijke impact van de organisatie onderzocht door de 7 aangekondigde thema's
te volgen: de mensenrechten, de arbeidsrelaties en arbeids-voorwaarden, het leefmilieu, eerlijke
praktijken, de betrekkingen met de burgers en samenwerking en samenlevingontwikkeling. Door een
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diagnose te stellen van het bestuur van de organisatie kan men nagaan in welke mate maatschappelijke
verantwoordelijkheid geïntegreerd is in de werking van de overheidsorganisatie.
Ook de verschillende categorieën van betrokken burgers komen aan bod via de verschillende niveaus bij
de belanghebbenden.

Het ZEMV gaat net zoals ISO 26000 in op de volgende 7 centrale vragen:
1. Bestuur van de organisatie: is maatschappelijke verantwoordelijkheid geïntegreerd in de visie, de
strategie, de planning en de kernprestatie-indicatoren van de organisatie?
2. Mensenrechten: in welke mate besteedt de organisatie specifiek aandacht aan risicosituaties zoals
sociale bewegingen, asielzoekers, werkloze jongeren en gepensioneerden met een laag inkomen?
3. Arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden: Voorziet de organisatie de best mogelijke werkomgeving
voor haar personeel en hoe zit dat bij het personeel van de leveranciers?
4. Leefmilieu: wat zijn de verwezenlijkingen van de organisatie op het vlak van vermindering van het
energieverbruik en wat kan ze nog meer doen?
5. Eerlijke praktijken: welke praktijken worden er gehanteerd om corruptie tegen te gaan? Hoe worden
de gemene goederen beheerd? Dit is een nieuw concept dat zich tussen publiek goed en privéeigendom situeert. Ze kunnen bestaan uit natuurlijke goederen, zoals water en bossen. Het kan ook
gaan om verlaten gebouwen die door de overheid overgenomen worden en toevertrouwd worden aan
een beheerscomité waarin vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de overheid
zetelen en dat een sociaal of cultureel doel heeft.
6. De relaties met de burgers: een van de bekendste aspecten slaat op toegang tot informatie voor
iedereen, waarbij mensen die geen internettoegang hebben niet vergeten worden.
7. Gemeenschappen en lokale ontwikkeling: lokale ondernemingen steunen door bijvoorbeeld korte
voorzieningsketens te ontwikkelen
Elk centraal thema of centraal aandachtspunt is onderverdeeld in actiegebieden, waarvan er 42 in totaal
zijn.

Tot slot diept het ZEMV de diagnose i.v.m.

de mate waarin rekening wordt gehouden met de
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maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de werking van de overheidsorganisatie verder uit, met
name door het uitbreiden van de beschouwde actiegebieden en het in aanmerking nemen van de
invloedssfeer van de organisatie.

Hoe gebruik je het ZEMV en het CAF?
Deze 2 zelfevaluatie-instrumenten zijn ontworpen om onafhankelijk van elkaar en complementair met
elkaar gebruikt te worden. Ze moeten in geen geval beschouwd worden als concurrenten van elkaar.
Een CAF-diagnose kan ertoe leiden dat er een actie met betrekking tot criterium 8 wordt voorgesteld om
het ZEMV toe te passen als de organisatie overweegt dat aspect uit te diepen. Ze kan ook overwegen
een ISO 9001-certificering in te voeren met betrekking tot criterium 5.
De toepassing van het ZEMV kan er de organisatie in een eerste fase ook toe brengen het CAF te
gebruiken, als ze zich wil beginnen in te zetten op het vlak van uitmuntendheid en een participatieve
aanpak. Daar kunnen we enkel maar voorstander van zijn.
Het verband tussen ISO 26000 (ZEMV) en het GRI (Global Reporting Initiative)
Het Global Reporting Initiative (GRI) is een niet-gouvernementele organisatie met netwerkkarakter die
als rol heeft te ijveren voor duurzame ontwikkeling en het opmaken van rapporten over het leefmilieu,
de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het bestuur te promoten. Het GRI levert het kader voor de
reporting inzake duurzame ontwikkeling die wereldwijd het meest wordt gebruikt om een evolutie naar
meer transparantie mogelijk te maken. Dit kader legt de principes en indicatoren vast die organisaties
kunnen gebruiken om hun prestaties op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak te meten en op
schrift te stellen. De ISO-richtsnoeren inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, die in het ZEMV
zijn opgenomen, beklemtonen het belang van het opmaken van openbare rapporten over de prestaties
op het vlak van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedoeld zijn voor interne en externe
belanghebbenden, met name de werknemers, de verschillende lokale actoren, de investeerders en de
regelgevende instanties. Dat weerspiegelt het belang dat de rapportingproblematiek op internationaal
vlak geniet en past binnen de informatietaak van het GRI over de gebruikelijke praktijk inzake
economische, ecologische en maatschappelijke prestaties. ISO 26000 en in dit geval ook het ZEMV
geven geen aanbevelingen over de prestatierapporten inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wel bestrijken ze een reeks domeinen die sterk overeenkomen met die van de richtlijnen van het GRI
met het het oog op de rapportering. Op die manier leveren de aanbevelingen van ISO of het ZEMV
organisaties een structuur waarmee ze hun activiteiten kunnen organiseren, wat een GRIreportingproces kan vergemakkelijken.

J-M Dochot,
Adviseur-generaal Organisatie- en Humanresourcesmanagement, FOD P&O,
Nationaal CAF-correspondent
België – e-mail: jean-marc.dochot@p-o.belgium.be, gsm: +32-(0)477-329879
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TITEL I
Aanpassing van de centrale aandachtspunten van
ISO 26000 aan de overheidsorganisaties
Centrale aandachtspunt nr. 1: Het bestuur
1. Definitie
Het bestuur van de publieke organisatie is het systeem waarmee zij bijdraagt tot het overheidsbeleid en
het implementeert, beslissingen neemt, ze toepast en erover rapporteert (accountability), om haar
doelstellingen te bereiken.
In de publieke sector, wordt het bestuur waargenomen door de leidinggevenden die verantwoordelijk
zijn voor het beheren van relaties met alle belanghebbenden en met name de politieke sfeer.

2. Link met de maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het bestuur van de organisatie is een essentiële functie, omdat die haar in staat stelt om
verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar beslissingen en activiteiten, en de integratie
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid onder haar leden en in haar externe contacten te
verwezenlijken.

3. Principes
Effectief bestuur is gebaseerd op de integratie van de beginselen van maatschappelijke
verantwoordelijkheid in de besluitvorming en de uitvoering. Deze principes zijn verantwoording,
transparantie, ethisch gedrag, erkenning van de belangen van de belanghebbenden en respect voor de
rechtsstaat, rekening houdende met de internationale gedragsnormen en het respect voor de rechten
van de mens.
De rol van het management is ook essentieel in het motiveren van medewerkers om maatschappelijke
verantwoordelijkheid toe te passen en te integreren in de cultuur van de organisatie.
Het is in de wijze van besturen van de organisatie dat we de logica van de continue verbetering van de
prestaties van de organisatie bevatten: leiderschap, het vermogen om een strategie te ontplooien,
vertaling hiervan in operationele doelstellingen, het gebruik van meetinstrumenten en aansturing,
capaciteit inzake benchmarking en verbetering.

4. Doel
Het structureren van de besluitvorming van de organisatie en de implementatie van processen tot
uitvoering van de beginselen en praktijken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

5. Inhoud
Negen actiegebieden kunnen worden geïdentificeerd om het bestuur van de organisatie in relatie tot de
maatschappelijke verantwoordelijkheid te ontwikkelen:
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1. Missie, visie en waarden
2. Leiderschap
3. Strategie en planning voor de integratie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
4. Ontplooiing van de maatschappelijke verantwoordelijkheid
5. Meting van de geleverde prestaties
6. Verbetering van de organisatie
7. Toepassing van het beginsel van verantwoording
8. Betrekkingen met de belanghebbenden
9. Naleving van de wetgeving

6. Actiedomeinen
Actiedomein 1: Principes, visie, waarden
1. Doel
• Bepalen of binnen de organisatie waarden worden gedeeld door alle medewerkers en of deze
waarden in overeenstemming zijn met de beginselen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
• Deze waarden moeten worden erkend op alle niveaus van de organisatie en zo vertaald dat iedereen
die in de uitoefening van zijn functie daadwerkelijk kan toepassen.
• De leidinggevenden zullen een voorbeeldfunctie ten aanzien van deze waarden aannemen.
2. Vragen
• Hoe heeft de organisatie haar waarden geïdentificeerd? Welke zijn ze? Worden die gedeeld door alle
medewerkers?
• Omvatten deze waarden de logica van de werking van de openbare diensten: burgerschap (rechten
en plichten), het beginsel van gelijkheid, aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen, het nastreven
van het algemeen belang, lange termijn visie ...?
• Houden deze waarden rekening met de gedragsprincipes van ISO 26000 (accountability,
transparantie, ethisch gedrag, erkenning van de belangen van belanghebbenden, respect voor de
rechtsstaat, rekening houden met de internationale normen, respect voor de rechten van de mens)?
• Zijn de waarden en de inzet van de organisatie zichtbaar voor alle belanghebbenden? Zijn er
prestatie-indicatoren om dit te meten?
• Op welk niveau is de organisatie geëngageerd in duurzame ontwikkeling (op niveau van de Algemene
Directies, de diensten of afdelingen, globaal)?
• Hoe is de organisatie van plan om te handelen binnen haar invloedssfeer om het aannemen van de
principes van duurzame ontwikkeling te bevorderen?
3. Voorbeelden
1. In consensus waarden binnen de organisatie bepalen , met in begrip van van de principes van
duurzame ontwikkeling* en deze waarden delen met alle niveaus van de organisatie.
2. Opnemen van deze waarden in een beleid dat rekening houdt met de maatschappelijke
verantwoordelijkheid en deze waarden aan alle belanghebbenden van de organisatie communiceren.
3. Een budget en specifieke middelen toekennen om maatschappelijke verantwoordelijkheid te
benaderen.
4. De gevolgen van elke beslissing / actie van de organisatie systematisch analyseren in het licht van de 7
centrale aandachtspunten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid (bestuur, mensenrechten,
arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden, leefmilieu, eerlijke praktijken, relaties met de burgers,
gemeenschappen en lokale ontwikkeling).
5. De belanghebbenden aanmoedigen om deel uit te maken van een maatschappelijk verantwoorde
aanpak.
6. Denken aan de "zwakke of afwezige spelers" (kwetsbaren, kansarmen, personen met een handicap,
enz.) bij het bepalen van de doelen van de organisatie, in haar cultuur en praktijk.
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4. Risico dat met het actiedomein verband houdt
Waarden die van bovenaf gedicteerd worden zonder intern overleg, met de daaruit voortvloeiende
problemen voor de werknemers om zich daarin terug te vinden.
5. Prestatiemetingen
• De waarden van de organisatie zijn gedefinieerd: ja / nee
• Percentage van het personeel dat de waarden kent (via enquête)
• Percentage van de belanghebbenden die de waarden van de organisatie kennen (enquête)
Actiedomein 2: Leiderschap
1. Doel
• Het personeel motiveren en ondersteunen om de waarden van maatschappelijke
verantwoordelijkheid in hun dagelijks gedrag te integreren.
• De waarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid in het systeem, de structuur (systemische en
structurele aanpak) en het type van het management invoegen.
2. Vragen
• Wat doet het management om het personeel aan te moedigen om de waarden van maatschappelijke
verantwoordelijkheid in hun dagelijks gedrag te integreren?
• Hoe laat de directie haar inzet voor duurzame ontwikkeling zien of is ze van plan die te laten zien?
• Wat doet de directie om de toegang voor ondervertegenwoordigde groepen (vrouwen, rassen of
etnische groepen, ...) in hogere functies te waarborgen?
3. Voorbeelden
1. De betrokkenheid en overtuiging van het management demonstreren door voorbeeldige zichtbare
daden.
2. Economische of niet-economische stimulansen om maatschappelijk verantwoord gedrag van elke dag
bij het personeel te bevorderen bepalen: vergoeding voor fietsverplaatsingen, vrijstelling voor het
afstaan van bloed ...
3. Zorgen voor respect voor diversiteit in verantwoordelijke posities.
4. Risico dat met het actiedomein verband houdt
Bij het ontbreken van management commitment, riskeert de bevordering van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid door medewerkers te worden gezien als een aanmoediging tot particulier
liefdadigheidswerk of als een communicatie-actie om het imago van de organisatie te verbeteren.
5. Prestatiemetingen
• Het aantal genomen maatregelen ten voordele van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
organisatie.
• Het percentage van vrouwen, personen met een handicap, allochtonen en andere indicatoren van
diversiteit onder het personeel.
• Resultaten van een welzijnsenquête.
• Samenstelling van de bestuursorganen.

14

Actiedomein 3: Strategische benadering en doelstellingen; planning van de invoering en de
ontplooiing van de MV.
1. Doel
Analyseren hoe de organisatie haar strategie op middellange en lange termijn opstelt, en of deze
strategie de 3 pijlers van de Duurzame Ontwikkeling* dekt op sociaal, economisch en milieu vlak
2. Vragen
• Hoe definieert de organisatie haar missie en haar "visie op succes"?
• Hoe identificeert de organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid: hoe beïnvloeden haar
besluiten en handelingen de anderen en het leefmilieu, en hoe vangt zij de verwachtingen van de
samenleving op de lange termijn op?
• Hoe wordt de strategie van de organisatie gedefinieerd?
• Hoe worden doelstellingen en targets inzake de maatschappelijke verantwoordelijkheid gedefinieerd?
• Worden de elementen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid geprioriteerd op basis van hun
relevantie en belang?
• Wordt met de belangrijkste en meest relevante elementen rekening gehouden bij de ontwikkeling van
de strategie ?
3. Voorbeelden
1. De strategie van de organisatie ontwikkelen aan de hand van een uitgewerkt proces en uitvoeren op
een vastgelegde wijze, op basis van een identificatie van de belanghebbenden en hun verwachtingen..
2. De belangrijkste uitdagingen van de organisatie bepalen, met name door de analyse en
prioriteitstelling van de centrale aandachtspunten en de actiegebieden van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
3. De belangrijkste en meest relevante elementen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid
opnemen in de strategie van de organisatie.
4. Studies uitvoeren over de return on investment (ROI) op de lange termijn (20 jaar) van strategische
beslissingen zoals investeringen in onderwijs en gezondheidszorg.
5. Aan de politieke autoriteit studies verschaffen over de gevolgen op lange termijn van het
overheidsbeleid ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
6. Verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de percepties van de belanghebbenden.
4. Risico dat met het actiedomein verband houdt
• De behoeften van niet alle belanghebbenden verzamelen.
5. Prestatiemetingen
• Aantal Returns on investment (ROI) op 20 jaar.
• Aantal contacten met de belanghebbenden (vergaderingen, enquêtes, telefoon, ...) over de
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
• Aantal onderzoeken naar de lange termijn effecten van het beleid.
Actiedomein 4: Ontplooiing van de maatschappelijke verantwoordelijkheid
1. Doel
• Bepalen hoe de strategie en planning in de diensten en / of bedrijfsprocessen worden vertaald.
• Aantonen dat de organisatie haar economische, sociale en milieu effecten heeft geanalyseerd en dat
de doelen en actieplannen deze gebieden bestrijken (risicoanalyse en inventarisatie van de effecten).
2. Vragen
• Hoe wordt de impact van de activiteiten van de organisatie op de centrale aandachtspunten en
domeinen geïnventariseerd?
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• Welke rapporteringsinstrumenten bestaan er in de organisatie om zich te vergewissen dat de strategie
die maatschappelijke verantwoordelijkheid integreert goed begrepen en uitgevoerd wordt?
3. Voorbeelden
1. Een strategie uitwerken die de maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt, deze uitrollen
binnen de operationele eenheden via doelstellingen en ze vertalen in meerjarige actieplannen met
betrekking tot de prioritaire actiegebieden. Bewijzen van de effectiviteit van de inzet (audits, evaluatie,
etc.) identificeren.
2. De procedures en processen van de organisatie regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat zij
rekening houden met de doelstellingen met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.
3. Op alle niveaus van de organisatie, elke actie / beslissing met betrekking tot de milieu-, economische,
en sociale gevolgen en m.b.t. elke betrokken belanghebbende analyseren.
4. Iedereen in de organisatie toelaten zijn invloed binnen de eigen invloedssfeer uit te oefenen, door tijd
vrij te maken voor de dialoog met de belanghebbenden.
4. Risico dat met het actiedomein verband houdt
• De na te streven doelstellingen en de visie op succes onvoldoende definieren.
• De doelstellingen onvoldoende of niet uitrollen binnen de organisatie.
• Stand van zaken bij de aanvang gedeeltelijk of niet gerealiseerd.
• Gebrek aan instrumenten om de behaalde resultaten te meten en te rapporteren.
• Onvoldoende communicatie / bewustmaking van personeel over de belangrijkste vraagstukken van
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie wat kan leiden tot onbegrip en de afwijzing
van uit te voeren acties en doelen.
5. Prestatiemetingen
• Het bestaan van een strategie voor verantwoord ondernemen: ja / nee.
• Aantal audits met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.
• Aantal voorstellen met betrekking tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit het personeel.
• Aantal publicaties over de opvolging van acties inzake de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Actiedomein 5: Prestatiecontrole
1. Doel
Ervoor zorgen dat de methoden en instrumenten die worden gebruikt om de sturing van activiteiten
mogelijk te maken de zichtbaarheid van de algemene prestaties van maatschappelijke
verantwoordelijkheid mogelijk maken.
2. Vragen
• Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de activiteiten volgens plan verlopen, en hoe identificeert ze crises
en abnormale gebeurtenissen?
• Wat zijn de juiste tools om de sturing van de organisatie te waarborgen en de verdere ontwikkelingen
te voorzien (interne dashboards, analytische boekhouding per product, de interne controle, ...) ?
• Welke indicatoren lijken relevant te zijn voor een duurzaam beheer van de organisatie?
• Zorgen deze hulpmiddelen voor de controle van de middelen die worden ingezet op economische,
sociaal en ecologisch vlak en op het vlak van de duurzaamheid van de organisatie?
• Worden de resultaten van de activiteiten op het vlak van de effecten gemeten?
3. Voorbeelden
1. Een boordtabel ontwikkelden op basis van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling door het
systematisch terugkoppelen van de nodige informatie.
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2. Indicatoren gebruiken in overeenstemming met de internationale normen (GR) en er de goede
praktijken en lacunes uit afleiden.
3. De resultaten verspreiden onder het gehele personeel.
4. Regelmatig een benchmarking in maatschappelijke verantwoord ondernemen uitvoeren.
5. Een regelmatige evaluatie van de perceptie van de belanghebbenden over de prestaties inzake
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie opnemen in de meet en controle
mechanismen opnemen.
6. Regelmatig de boordtabellen herzien in overleg met de belanghebbenden en in lijn met hun
verwachtingen.
4. Risico's die met het actiedomein verband houden
• Onvoldoende dekking door de indicatoren van de belangrijkste vraagstukken van maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
• Moeilijkheid om de relevante indicatoren voor interne gebruikers te vinden, maar die ook universeel
genoeg zijn om te worden vergeleken met de werkelijkheid buiten de organisatie.
• Veelvuldigheid van indicatoren die niet gebruikt of geëxploiteerd worden.
• Gebrek aan een communicatiestrategie.
5. Prestatiemetingen
• Aantal benchmarks
• Aantal publicaties van de boordtabel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Actiedomein 6: Verbetering van de organisatie
1. Doel
• Nagaan of de acties in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid onderdeel zijn van een
proces van continue verbetering van het PDCA* soort.
• De capaciteit van de organisatie ontdekken om goede praktijken bij andere spelers (benchmark) te
identificeren en deze te implementeren.
2. Vragen
• Hoe pakt de organisatie de verbetering van haar werkwijze aan?
• Wat is de rol van de belanghebbenden bij het beoordelen van de effectiviteit van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de organisatie?
3. Voorbeelden
1. Regelmatig prestatiebeoordelingen opstellen om de voortgang inzake maatschappelijke
verantwoordelijkheid te bepalen en om aan te brengen veranderingen en verbeteringen te
identificeren.
2. Tijdens deze periodieke beoordelingen, de verzamelde data analyseren zoals: wijzigingen in de
regelgeving, veranderingen in de verwachtingen van de belanghebbenden, de perceptie van de
belanghebbenden over de prestaties van de organisatie, ...
3. Belanghebbenden toelaten een belangrijke rol te spelen bij het beoordelen van de effectiviteit van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie.
4. Een benchmark realiseren met betrekking tot de cruciale aandachtspunten van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid, regelmatige de resultaten van de benchmark analyseren en deze omzetten in
verbeteringsacties om het niveau van Goede Praktijken te bereiken.
4. Risico dat met het actiedomein verband houdt
Het grootste risico is dat de leidinggevenden deze evaluaties als van geen groot belang voor de
organisatie beschouwen. Het komt er dus op aan om deze evaluaties als een vast punt gewijd aan de
maatschappelijke verantwoordelijkheid op de agenda van de bestuursorganen te zetten.
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5. Prestatiemetingen
• Het bestaan van een lijst van indicatoren over belangrijke aandachtspunten van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
• Monitoring en regelmatige analyse van de indicatoren over belangrijke aandachtspunten van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
• Benchmarking van indicatoren over het opvolgen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Actiedomein 7: Toepassing van het beginsel van de verantwoordingsplicht
1. Doel
Het vermogen van de organisatie bepalen om naar buiten toe de prestatieresultaten te communiceren
inzake de maatschappelijke verantwoordelijkheid, in het kader van het beginsel van transparantie.
Verantwoording betekent ook dat de organisatie haar beslissingen en activiteiten ten aanzien van
degenen die door hen worden betroffen verrechtvaardigt.
2. Vragen
• Hoe belangrijk vindt de organisatie de noodzaak om verantwoording af te leggen aan haar
belanghebbenden?
• Hoe bepaalt de organisatie de communicatiekanalen en de aard van de informatie in functie van de
verschillende belanghebbenden?
• Voert de organisatie een beleid van volledige transparantie over alle economische, sociale en
ecologische gegevens? Hoe verspreidt ze deze informatie? Is met name de communicatie binnen het
contractueel proces (leveranciers) transparant en compleet?
• Hoe beoordeelt de organisatie de effectiviteit van haar externe communicatie?
3. Voorbeelden
1. Ervoor zorgen dat de externe communicatie betrekking heeft op de resultaten van de beslissingen en
activiteiten van de organisatie en hun impact op de samenleving en het milieu: de successen en
tekortkomingen in maatschappelijke verantwoordelijkheid en de middelen om deze tekortkomingen aan
te pakken.
2. De informatie en de specifieke communicatiemiddelen op maat van elke belanghebbende bepalen en
er voor zorgen dat zij er effectief kennis van nemen.
3. Een duurzaamheidsverslag opstellen volgens internationale normen (bijvoorbeeld GRI *) en
verspreiden.
4. De praktijken en resultaten van maatschappelijke verantwoordelijkheid door een onafhankelijke
derde partij (bijvoorbeeld de extra-financiële rating door een agentschap) en / of een panel van
belanghebbenden laten beoordelen.
4. Risico’s die verband houden met het actiedomein
• Slechts gedeeltelijke resultaten voor de prestaties van de organisatie of de resultaten die het imago
van de organisatie zouden kunnen aantasten weglaten.
• Rapporteren aan een enkel type van belanghebbenden. Men moet rekening houden met verschillende
doelgroepen en de informatiekanalen vermenigvuldigen zoals een duurzaamheidsverslag, website,
opendeurdagen, het creëren van een comité van verscheidene belanghebbenden.
• Het maken van ¨greenwashing¨.
5. Prestatiemetingen
• Het bestaan van een duurzaamheidsverslag.
• De regelmatige verspreiding van het rapport over de duurzaamheid van de organisatie.
• Evaluatie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid door derden.
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Actiedomein 8: Relaties met de belanghebbenden
1. Doel
• Bepalen hoe de organisatie haar belanghebbenden identificeert, hoe men communiceert met hen en
hoe de belangen en verwachtingen van belanghebbenden in rekening worden gebracht.
• Zorgen voor samenhang tussen deze verwachtingen en de organisatorische strategie en planning.
2. Vragen
• Probeert de organisatie de actoren te identificeren die betrokken zijn bij haar activiteit (direct of
indirect)? Zo ja, hoe?
• Hoe wordt de relatie met externe partners die niet rechtstreeks van invloed op haar activiteit zijn
georganiseerd?
• Is de dialoog met alle belanghebbenden transparant en oprecht? Hoe worden de verwachtingen
vastgelegd?
• Wat gebeurt er met de informatie betreffende de verwachtingen van de belanghebbenden? Worden
ze geprioriteerd in de tijd?
• Worden deze verwachtingen geïntegreerd in de strategie en de planning van de organisatie?
• Moedigt de organisatie de belanghebbenden aan tot duurzame ontwikkeling?
• Verricht de organisatie een evaluatie van de standpunten van externe belanghebbenden over haar
activiteiten? (bijvoorbeeld door middel van enquêtes).
3. Voorbeelden
1. Alle belanghebbenden in de gehele waardeketen identificeren en de invloedssfeer en de middelen en
kanalen om die invloed uit te oefenen bepalen.
2. Tijdens deze identificatie ervoor zorgen dat organisaties of personen die als belanghebbenden
geïdentificeerd zijn het meest representatief zijn voor deze belangen.
3. Een systeem opzetten om nieuwe belanghebbenden op te sporen en te anticiperen op hun noden en
behoeften.
4. De belanghebbenden nauwkeurig in kaart brengen en zorgen een regelmatige actualisering.
5. De complementariteit en de samenhang tussen de verwachtingen van de belanghebbenden en de
strategie / planning van de organisatie duidelijk aantonen.
6. Waar nodig, een "comité van belanghebbenden" samenstellen en "multi-belanghebbende sessies"
organiseren waar meerdere belanghebbenden zijn verzameld rond onderwerpen die uiteenlopende en
zelfs tegenstrijdige verwachtingen genereren om de meest passende maatregelen te identificeren.
7. Tijdens de uitvoering van actieplannen met betrekking tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid,
partnerschappen (adviserend en / of technisch) ontwikkelen met belanghebbenden die geraakt worden
door de behandelde onderwerpen.
8. De belanghebbenden van de organisatie stimuleren om zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling
door middel van bewustmakingsacties en / of informatie, bijvoorbeeld deelname van leidinggevenden
aan conferenties, clubs, diverse netwerken waar ideeën rond maatschappelijke verantwoordelijkheid
worden uitgewisseld.
4. Risico’s die verband houden met het actiedomein
• Aantasting van het imago door het gebrek aan dialoog.
• Vertraging in de projecten of stopzetten van projecten te wijten aan het gebrek aan aandacht voor de
impact van de projecten op de belanghebbenden Bijvoorbeeld: de visuele impact van windturbines op
de omwonenden, te krachtige GSM zenders in gevangenissen die de communicatie van de
omwonenden storen.
5. Prestatiemetingen
• Het bestaan van een monitoringsysteem van de belanghebbenden .
• De frequentie van de contacten met belanghebbenden.
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• Het aantal partnerships met de belanghebbenden op het vlak van maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
Actiedomein 9: Naleving van de wetten
1. Doel
• De relevantie analyseren van de regelgeving op alle gebieden die van belang zijn voor de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie.
• De mate van naleving van deze regelgeving evalueren.
2. Vragen
• Hoe zorgt de organisatie ervoor dat zij voldoet aan de wettelijke en reglementaire vereisten in het
kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid?
• Hoe vergewist de organisatie zich van de naleving van de internationale normen en voorschriften in
verband met de activiteiten met haar leveranciers, onderaannemers, enz.
• Hoe probeert de organisatie de belanghebbenden te beïnvloeden om ethische regels, zowel op
economisch, sociaal en milieugebied aan te nemen?
3. Voorbeelden
1. Georganiseerde kanalen voor verplichte controle oprichten (inschrijving, deelname aan sectorale
werkgroepen, ...).
2. De regelgeving vertalen in interne vereisten, toegankelijk en transparant voor de gebruikers van de
organisatie.
3. Vooruitlopen op de regelgeving (met inbegrip van de identificatie van Europese en internationale
teksten) en op de uitvoering ervan.
4. Sociale audits eisen bij leveranciers in het kader van aanbestedingen
4. Risico dat met het actiedomein verband houdt
Verlies aan geloofwaardigheid: imago van een publieke organisatie die respectloos omgaat met
regelgeving.
5. Prestatiemetingen
• Termijnen voor omzetting van de regelgeving in duidelijke termen voor het personeel.
• Percentage van de leveranciers die een sociale audit hebben ondergaan.
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Centraal aandachtspunt nr 2: De rechten van de mens
1. Definitie
Mensenrechten zijn de fundamentele rechten van alle mensen, zoals omschreven in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 en het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens van 1950.
Zij omvatten:
• Burgerrechten en politieke rechten meer bepaald het recht op leven en vrijheid, gelijkheid voor de wet
en vrijheid van meningsuiting.
• Economische, sociale en culturele rechten, zoals het recht op werk, het recht op voedsel, het recht op
het hoogst haalbare niveau van gezondheid, het recht op onderwijs en het recht op sociale zekerheid ...
• Erkenning en respect voor de rechten van de mens zijn onlosmakelijk verbonden met de beginselen
van de rechtsstaat, de democratie en sociale rechtvaardigheid.

2. Verband met de maatschappelijke verantwoordelijkheid
Staten hebben de plicht om individuen en groepen te beschermen tegen eventuele schending van de
rechten van de mens. Het is hun taak om deze af te dwingen. De hoven en rechtbanken zien toe op de
naleving. Meer in het algemeen moet elke publieke organisatie, elk personeelslid een actor van de
eerbiediging van de rechten van de mens zijn, ten bate van iedereen. Deze individuele en collectieve
verantwoordelijkheid is de beste waarborg voor het respect voor de rechten van de mens.

3. Principes
Het behoort de publieke organisaties toe om de nodige zorg te hebben voor de identificatie, de
voorkoming en de behandeling van actuele of potentiële effecten op de rechten van de mens van hun
eigen activiteiten of die uitgevoerd door degenen met wie zij relaties onderhouden.
De organisaties hebben de plicht en de verantwoordelijkheid om alle mensenrechten te respecteren.
Schendingen van de rechten van de mens omvatten onder andere marteling, geweld, mensenhandel,
schending van de vrijheid van meningsuiting, ontbering van voedsel en medische zorg, verlies van de
vrije toegang onderwijs, gebrek aan sociale bescherming, willekeurige vonnissen en arrestaties,
schendingen van de privacy en van de bewegingsvrijheid, beperkte toegang tot openbare diensten,
gebrek aan sociale bescherming, uitsluiting van werk, vrije tijd, …

4. Doel
Ervoor zorgen dat de publieke organisatie zorgt voor de naleving van de rechten van de mens in de
eigen bedrijfsvoering als in organisaties onder haar invloedssfeer.

5. Inhoud
8 actiedomeinen:
1. Zorgplicht t.a.v. de rechten van de mens
2. Risicovolle situaties voor de rechten van de mens
3. Preventie van medeplichtigheid
4. Verhelpen van aantasting van de rechten van de mens
5. Discriminatie en kwetsbare bevolkingsgroepen
6. Burgerrechten en politieke rechten
7. Economische, Sociale en Culturele Rechten
8. Fundamentele principes en rechten op het werk
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6. Actiedomeinen
Actiedomein 1: Zorgplicht ten aanzien van de rechten van de mens
1. Doel
De gevolgen en de risico's op de rechten van de mens van de eigen activiteiten of van de activiteiten die
door de organisaties onder haar invloedssfeer worden gevoerd, identificeren en voorkomen.
2. Vragen
• Wat zijn de projecten van de organisatie die een gevaar ten aanzien van de rechten van de mens
inhouden?
• Wat zijn de nationale en internationale actoren die betrokken zijn bij de verdediging van de rechten
van de mens op het grondgebied van de organisatie?
• Wat zijn de middelen die beschikbaar zijn om de naleving van de rechten van de mens in de
organisatie en bij haar partners te controleren?
• Wat zijn de waarden met betrekking tot de rechten van de mens die expliciet worden aangegeven
door de organisatie (charter, strategische visie, beheersovereenkomsten, ...)?
• Hoe zorgt de organisatie ervoor dat alle producten en diensten die zij levert en de wijze waarop ze zij
die levert de rechten van de mens voor al haar burgers / klanten en de andere belanghebbenden
respecteren?
• Hoe volgt de organisatie de ontwikkelingen van teksten over de rechten van de mens op?
• Wat zijn de corrigerende maatregelen die als gevolg van een schending van de rechten van de mens
worden ingesteld?
3. Voorbeelden
1. In de individuele doelstellingen van de evaluatiecyclus verplichtingen inzake gedrag dat de rechten
van de mens respecteert ten opzichte van burgers en collega's opnemen (non-discriminatie, de plicht
om te luisteren, te informeren, ...)
2. Schendingen van de rechten van de mens door de leveranciers identificeren en voorkomen.
3. Handelen met publieke en private partners door middel van beleid, acties en initiatieven die bijdragen
aan een collectieve strategie ten voordele van de rechten van de mens.
4. Periodiek en systematisch van alle besluitvormingen en leveringen van producten en diensten herzien
op het vlak van "respect voor de rechten van de mens" en ze eventueel aanpassen.
5. In overleg met de ombudsdiensten klachten met betrekking tot naleving van de rechten van de mens
identificeren en behandelen.
6. De algemene maatregelen doorgevoerd als gevolg van fysiek geweld op het werk jegens het publiek
of de werknemers herzien.
4. Risico’s die met het actiedomein verband houden
• De schending van de rechten van de mens door gebrek aan preventie.
• Klachten i.v.m. het schenden van de rechten van de mens bij de bevoegde autoriteiten.
• Veroordelingen voor het schenden van de rechten van de mens.
• Deze schendingen kunnen het imago van de organisatie, de overheid en de staat schaden.
5. Prestatiemetingen
• Aantal klachten over de naleving van de rechten van de mens en het percentage ervan dat aanleiding
geeft tot actie.
• Aantal voorstellen ter versterking van de eerbiediging van de rechten van de mens in termen van
veranderingen van teksten en/ of op het gebied van corrigerende maatregelen.
• Het percentage van belangrijke leveranciers en onderaannemers waarbij respect voor de rechten van
de mens het onderwerp is geweest van een controle.
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Actiedomein 2: Risicovolle situaties voor de rechten van de mens
1. Doel
Een grotere waakzaamheid betonen aan situaties die leiden tot verhoogde risico's voor de rechten van
de mens: gewelddadige sociale acties, vijandig klimaat tegenover buitenlanders, homofobie,
natuurrampen, structurele corruptie, economische crisis met het in gevaar brengen van het welzijn van
de burgers, recht op huisvesting, voedsel, gezondheid, onderwijs,…
2. Vragen
• Welke gebeurtenissen zijn bevorderlijk voor situaties die een schending van de rechten van de mens
kunnen veroorzaken?
• Welke zijn de manieren om het risico van het optreden van dergelijke gebeurtenissen te verminderen
en te anticiperen?
• Welke middelen heeft de organisatie om aantastingen van de rechten van de mens tijdens dergelijke
evenementen te voorkomen?
• Hoe beslist de organisatie om op deze gebeurtenissen te reageren?
3. Voorbeelden
Verhoogde waakzaamheid moet worden gegeven in de volgende situaties:
1. Sociale conflicten, politieke instabiliteit, klimaat van uitsluiting (homofobie, xenofobie, ...) - rampen:
treinongelukken, luchtrampen, overstroming, storm ...
2. Kritieke economische situatie in het land kan het niveau van de sociale bescherming van de burgers,
voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs beïnvloeden.
3. De toename van de asielaanvragen van de niet-inheemse bevolking: mensen zonder papieren,
politieke vluchtelingen, ...
4. Opkomst van autoritaire regimes
5. Terrorisme
6. Context van corruptie
Al deze situaties vereisen een bijzondere waakzaamheid t.o.v. kwetsbare bevolkingsgroepen.
4. Risico dat met het actiedomein verband houdt
Verhoging van niet-naleving van de rechten van de mens en in het bijzonder voor kwetsbare groepen.
5. Prestatiemetingen
• Het bestaan van een groep die de risico m.b.t. mensenrechten opvolgt
• Activiteiten die geïdentificeerd werden als een aanzienlijk risico is voor gevallen van kinderarbeid,
gedwongen of verplichte arbeid.
• Maatregelen die zijn getroffen zijn op de uitbanning van dit soort arbeid
Actiedomein 3: Preventie van medeplichtigheid aan de schending van de rechten van de
mens
1. Doel
Vermijden van medeplichtigheid van de organisatie aan het gebrek aan eerbied voor de rechten van de
mens.
Medeplichtigheid kan worden vastgesteld op 3 niveaus:
1. actieve medeplichtigheid: de rechten van de mens worden door de organisatie zelf niet
gerespecteerd.
2. passief: de organisatie heeft baat bij de niet-naleving van de rechten van de mens door andere
organisaties
3. stilzwijgend: geen melding door de organisatie van aantastingen van de rechten van de mens.
2. Vragen
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• Wie zijn de actoren waarmee de organisatie is verbonden en van wie men de praktijken inzake de
rechten van de mens niet kent?
• Welke monitoring tools worden er opgezet om het gedrag van de partners controleren?
3. Voorbeelden
1. Al haar partners in kaart brengen: de belanghebbenden en de invloedssfeer van de organisatie om de
eerbiediging van de rechten van de mens door alle partners te checken.
2. Sociale audits bij leveranciers uitvoeren.
3. Desgevallend de partner organisatie informeren over de niet-naleving van de rechten van de mens en
de risico’s die zij loopt.
4. Alert zijn over het gedrag van de ordehandhaving, bijvoorbeeld tijdens deportatie, het controleren
van daklozen. ...
5. Geen formele of informele samenwerking noch contractuele relaties uitbouwen met een partner
uitbouwen die de rechten van de mens schendt.
6. Publieke verklaringen doen waarbij de inzet van de organisatie en haar goed voorbeeld qua respect
voor de rechten van de mens (non-discriminatie bij aanwerving, gelijkheid man / vrouw ...) in de verf
wordt gezet.
7. Vermijden van relaties met entiteiten die zich bezighouden met antisociale activiteiten.
4. Risico dat met het actiedomein verband houdt
Het imago van de publieke organisatie bezoedelen als medeplichtige van andere organisaties die de
rechten van de mens niet respecteren.
5. Prestatiemetingen
• Het percentage van de leveranciers die een sociale audit hebben gehad.
• Aantal mededelingen van de organisatie in termen van de Rechten van de Mens.
Actiedomein 4: De aantasting van de rechten van de mens verhelpen
1. Doel
Aan de betrokken actoren de gelegenheid bieden om met de leidinggevenden van de organisatie of de
belanghebbenden in dialoog te treden om de erkenning van een schending van de rechten van de mens
te bekomen en, in voorkomend geval, schadevergoeding te verkrijgen.
2. Vragen
• Wat zijn de kanalen voor de dialoog met de medewerkers, de andere belanghebbenden en de
organisatie over de rechten van de mens?
• Wat is de kennis van de medewerkers over de rechten van de mens?
• Worden burgers geïnformeerd over hun rechten en hoe deze af te dwingen?
3. Voorbeelden
1. Het personeel bewustmaken van het aandachtspunt van de rechten van de mens.
2. Procedures voor klachten en meldingen opmaken.
3. Hierover de dialoog met de belanghebbenden organiseren (leveranciers, ...).
4. Het personeel dat geconfronteerd wordt met aanvallen op de rechten van de mens ondersteunen
(bemiddeling, vertrouwenspersoon, sociale dienst, ...)
5. Communiceren met de burgers over de rechten van de mens en hoe deze af te dwingen
(bijvoorbeeld door de affichecampagne van het Centrum voor Gelijke Kansen, ...)
4. Risico’s die met het actiedomein verband houden
• Verlies van waardigheid van het slachtoffer.
• Banalisering van de aantastingen van de rechten van de mens.
• Vernietiging van het klimaat van vertrouwen binnen de organisatie.
• Beschadiging van het externe imago van de organisatie.
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5. Prestatiemetingen
• Totaal aantal uren opleiding van het personeel over het beleid en de procedures met betrekking tot de
rechten van de mens die relevante zijn voor hun activiteiten
• Totaal aantal uren om de medewerkers bewust te maken van het thema van de rechten van de mens.
• Percentage van het personeel dat opgeleid werd.
• Onderzoeksresultaten psychosociale risico’s.
• Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen.
Actiedomein 5: discriminatie en kwetsbare bevolkingsgroepen
1. Doel
Identificeren en verbieden van alle vormen van discriminatie binnen de organisatie binnen de volledige
keten van het leveren van producten / diensten evenals ten opzichte van de afnemers van producten en
diensten inzake ras, kleur, geslacht, taal, patrimonium, nationale herkomst, filosofische oriëntatie,
etnische of sociale afkomst, kaste, economische redenen, handicap, zwangerschap, de inheemse
bevolking, lidmaatschap van een vakbond, politieke partij, burgerlijke staat, familie, persoonlijke
relaties, gezondheid…
2. Vragen
• Hoe ziet de organisatie haar pogingen om discriminatie in het kader van haar activiteiten of die van
haar partners te verbieden?
• Hoe zit het met de aandacht die de organisatie besteedt aan non-discriminatie van kwetsbare
bevolkingsgroepen?
• Hoe past de organisatie haar diensten aan de kwetsbare bevolking aan?
• Billijkheid en integratie: welke acties worden uitgevoerd door de organisatie om haar sociale en
maatschappelijke rol te vervullen in het proces van sociale integratie?
3. Voorbeelden
1. Deelnemen aan projecten die solidair zijn met verenigingen / NGO’s inzake integratie, lokale
ontwikkeling, hulp voor personen met een handicap.
2. Waarborg dat de toegang tot haar diensten en producten voor alle segmenten van de bevolking een
feit is: de mensen die de officiële taal niet beheersen, mensen met een handicap of die geen toegang
hebben tot internet.
3. Gebruik van een taal die toegankelijk is voor de meeste mensen (voorkomen van juridisch en
administratief jargon).
4. Risico’s die met het actiedomein verband houden
• Uitsluiten van bepaalde kwetsbare groepen van de bevolking van de toegang tot bepaalde openbare
diensten.
• Een gebrek aan geloofwaardigheid van de personen die aangeworven zijn in het kader van een beleid
van positieve discriminatie.
5. Prestatiemetingen
• Aantal projecten i.v.m. solidariteit.
• De resultaten van de enquêtes bij kwetsbare bevolkingsgroepen.
• Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen.
Actiedomein 6: Burgerrechten en politieke rechten
1. Definitie
Burgerlijke en politieke rechten zijn traditioneel ontworpen om mensen tegen de staat te beschermen.
Ze leggen de staat de plicht van niet-inmenging op inzake deze vrijheden. Sommige rechten, zoals het
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recht om te stemmen, zijn zuiver politiek, omdat ze ervoor zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan
het bestuur van hun land. Andere rechten zijn in tegendeel louter burgerrechten, zoals het recht om te
trouwen of op nationaliteit. Ze zijn inderdaad gerelateerd aan de burgerlijke staat van een persoon. Veel
van deze rechten echter behoren tot de twee categorieën. De burgerrechten en de politieke rechten
omvatten onder meer:
• de vrijheid van mening, meningsuiting en informatie en de persvrijheid
• vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
• vrijheid van vergadering, vereniging en vreedzame bijeenkomst
• het recht om te stemmen en om gekozen te worden en de gelijke toegang tot openbare diensten
• het recht op een eerlijk proces
• het verbod op slavernij
• het recht van vrij verkeer en veiligheid
• het recht op privacy: de afwezigheid van willekeurige inmenging in de persoonlijke levenssfeer, het
gezinsleven, de woning en de briefwisseling
• het recht op bezit
• het recht op nationaliteit
• het recht om te huwen
• bescherming tegen aanvallen op de eer en goede naam
• het recht op toegang tot openbare diensten
• het recht op persoonlijke integriteit en te worden beschermd tegen foltering
De Raad van Europa heeft het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de
fundamentele vrijheden opgesteld. Naleving van het Europees Verdrag wordt verzekerd, onder andere,
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarvan de beslissingen bindend zijn.
2. Doel
1. Toezien op de naleving van de fundamentele burgerrechten en politieke rechten van de burgers en
het publiek in het algemeen, alsook binnen haar invloedssfeer.
2. Identificeren en aanpakken van risico's op de schending van de rechten zoals bepaald in de
internationale verdragen van de Raad van Europa en van de Verenigde Naties.
3. Vragen
• Zijn de activiteiten van de organisatie van dien aard dat zij individuen hun fundamentele rechten
kunnen ontnemen?
• Wie zijn de belanghebbenden die een risico vormen?
• Wie zijn de acteurs binnen de invloedssfeer van de organisatie die risico’s kunnen vertonen?
4. Voorbeelden
1. Voor publieke organisaties met een missie van de veiligheid (politie, ...) een matig gebruik van geweld
garanderen.
2. Vermijden van willekeurige inmenging in de privacy, gezin, de woning of de briefwisseling (e-mails,
facebook, ..) burgers.
3. Ervoor zorgen geen verklaringen af te leggen die de eer of reputatie van personeelsleden en burgers
aantasten.
4. Ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot openbare diensten.
5. Risico dat met het actiedomein verband houdt
Niet bezig zijn met dit aandachtspunt, omdat dat de organisatie opereert op een nationale grondgebied
waar een verordening deze rechten waarborgt.
6. Prestatiemetingen
• Aantal maatregelen ter bevordering van de toegankelijkheid.
• Aantal klachten over de niet-naleving van de privacy
• Aantal klachten over het gebruik van geweld
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• Percentage van het veiligheidspersoneel dat opgeleid is in het beleid en de procedures van de
organisatie betreffende de rechten van de mens die van toepassing zijn bij hun activiteiten.
Actiedomein 7: Economische, sociale en culturele Rechten
1. Definitie
Economische, sociale en culturele rechten zijn de rechten die een behoorlijke en adequate
levensstandaard aan individuen garanderen. Ze hebben betrekking op diverse rechten, zoals:
• het recht op arbeid, op de vrije keuze van beroep en op goede arbeidsomstandigheden.
• het recht om te staken en het vormen van en aansluiten bij vakbonden.
• het recht op sociale bescherming (sociale zekerheid) in het geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit,
ouderdom of een ander verlies van bestaansmiddelen door omstandigheden die onafhankelijk zijn van
zijn wil
• het recht op een behoorlijke levensstandaard (met inbegrip van voedsel, onderdak, kleding, adequate
sociale en medische diensten)
• het recht op gezinshereniging
• het recht op gezondheid
• het recht op onderwijs
• het recht op culturele identiteit en om deel te nemen aan het culturele leven.
Het belangrijkste verschil tussen de burgerlijke en politieke rechten en economische, sociale en
culturele rechten is hun aard. Deze laatste zijn programmatische rechten, dat wil zeggen dat de
regeringen zich moeten toeleggen teneinde geleidelijk hun algehele verwezenlijking te bereiken via het
maximaal benutten van de beschikbare middelen. Ondanks hun verschillen zijn de twee generaties van
de rechten van de mens volledig van elkaar afhankelijk. Inderdaad, het recht op privacy kan bijvoorbeeld
moeilijk worden uitgeoefend zonder het recht op huisvesting. Evenzo zou de vrijheid van meningsuiting
en geweten fel worden verminderd als er geen recht op onderwijs was.
België is partij bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, dat deze
rechten sinds 1966 bevestigt en beschermt. Dit instrument creëert de mogelijkheid om klachten neer te
leggen bij het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, wat een geweldig vooruitgang
inzake de afdwingbaarheid van deze rechten betekent.
Respect voor de economische, sociale en culturele rechten is een prioriteit bij het streven naar
materieel welzijn van elke mens. Het recht op voedsel, gezondheid of onderwijs belichaamt in feite de
basis van alle waardig menselijk leven. In België bepaalt artikel 23 van de Grondwet dat iedereen het
recht heeft om een menswaardig leven te leiden. Deze bepaling lijst een aantal economische, sociale en
culturele rechten op die gewaarborgd zijn door wetgeving. Evenveel aandacht worden Aan deze rechten
moet gelijke aandacht worden besteed evenals aan de andere rechten van de mens, want ze zijn
allemaal van elkaar afhankelijk en ondeelbaar.
2. Doel
De organisatie moet ervoor zorgen dat overal waar zij actief is de fundamentele economische, sociale en
culturele rechten van het individu worden gerespecteerd, ook binnen haar invloedssfeer, om te zorgen
3. Vragen
• Zijn de activiteiten van de organisatie van dien aard dat zij individuen hun economische, sociale en
culturele rechten ontnemen?
• Wat zijn de geografische zones waar er risico’s zijn voor deze fundamentele rechten?
• Wie zijn de partners die mogelijk een risico kunnen vertonen?
• Wie zijn de actors binnen de invloedssfeer van de organisatie die een risico kunnen vertonen?
• Zijn er interne verordeningen of andere regelgeving instrumenten waarvan het de bedoeling is om een
herstel op te starten wanneer schendingen van die rechten wordt geïdentificeerd?
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4. Voorbeelden
1. Zorgen dat de toegang tot essentiële hulpbronnen, zoals water, in het publieke domein bewaard
wordt.
2. De efficiënte distributie waarborgen van essentiële goederen en diensten zoals telefonische
hulpdiensten, voedseldistributie, verwarming, huisvesting beroep ...
3. Zorgen voor een gepaste verloning met het noodzakelijke minimum voor een fatsoenlijk leven.
5. Risico dat met het actiedomein verband houdt
Afbreuk doen aan het imago van de openbare dienst in de mate dat ze er niet in slaagt haar wezenlijke
maatschappelijke verantwoordelijkheid, die verder gaat dan de bescherming van de formele vrijheden,
op te nemen.
6. Prestatiemetingen
• Aantal acties voor het beheer van gemene goederen (tekst en acties).
• Garantie van het stakingsrecht en de vrijheid van vereniging in organisaties die behoren tot de
invloedssfeer.
• Het bestaan van een sociale bescherming voor werknemers (procent) in organisaties die behoren tot
de invloedssfeer.
• Zorgen voor de gezondheidszorg en de toegang tot onderwijs voor werknemers (procent) van de
organisaties in de invloedssfeer.
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Centrale
aandachtspunt
arbeidsvoorwaarden

nr.

3:

Arbeidsrelaties

en

1. Definitie
De arbeidsrelaties en de arbeidsvoorwaarden van een organisatie omvatten alle beleidsmaatregelen en
praktijken met betrekking tot het werken in een organisatie, arbeid geleverd door de organisatie zelf of
namens haar, ook in het geval van uitbesteding, zoals: werving, mobiliteit, bevorderingen,
tuchtprocedures, beëindiging van het dienstverband, opleiding en ontwikkeling van competenties,
evaluatie, diversiteit, gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk, arbeidsvoorwaarden (werktijden
en verloning ... ), de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen,…

2. Verband met de maatschappelijke verantwoordelijkheid
Verrijkend en productief werk is een essentieel element van persoonlijke ontplooiing. De
levensstandaard wordt verbeterd door middel van volledige werkgelegenheid en een stabiele
werkgelegenheid. Het gebrek hieraan is een belangrijke oorzaak van sociale problemen.
Arbeidsrelaties en werkomstandigheden hebben een aanzienlijke impact op de rechtsstaat en de
betekenis van billijkheid in de samenleving: verantwoorde relaties en arbeidsomstandigheden zijn
noodzakelijk om sociale rechtvaardigheid, vrede en stabiliteit te waarborgen. Ambtenaren zijn burgers
die werken voor de burgers. De link tussen hun beroep en maatschappelijke verantwoordelijkheid lijkt
dus bijzonder sterk.

3. Principes
"Arbeid is geen koopwaar" Dat betekent dat men werknemers niet mag behandelen als een factor van
productie en dat men hen niet aan dezelfde marktwerking mag onderwerpen als die van toepassing is
op de goederen.
De betrokken principes omvatten het recht van iedereen op broodwinning door vrij gekozen werk en
het recht op eerlijke en bevredigende arbeidsomstandigheden.
In het openbaar ambt, garandeert de stabiliteit van de werkgelegenheid de duurzame inzet voor de
burgers en het algemeen belang. Publieke organisaties moeten een voorbeeldig gedrag vertonen inzake
arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden.
Dit kan gedaan worden door:
de wetgeving in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en met de
arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie na te volgen en
ervoor te zorgen dat de werknemers en organisaties de gewenste toegang hebben tot de rechtbank om
hun rechten te verdedigen en dat alle medewerkers billijk worden behandeld. Relaties en
arbeidsvoorwaarden gelden voor alle werknemers van de organisatie tijdens de gehele duur van hun
persoonlijke arbeidsrelatie en worden ook opgenomen in de besluiten die collectief van toepassing zijn.

4. Doel
Weten hoe je een goede omgeving voor de ontwikkeling van het personeel creëert, te beginnen met het
bewustzijn van het dienen van de burgers: een belangrijke factor in het succes en de duurzaamheid van
de organisatie.
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5. Inhoud
We kunnen zes actiegebieden te identificeren in de relatie tussen werkgever en werknemers, ongeacht
hun statuut
1. Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen
2. Arbeidsomstandigheden en sociale bescherming
3. Participatief management
4. Gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk
5. Ontwikkeling en inzet van personeel

6. Actiedomeinen
Actiedomein 1: Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen
1. Doel
1. Ervoor zorgen dat de fundamentele rechten en vrijheden erkend door de Internationale
Arbeidsorganisatie gewaarborgd worden:
• Vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen.
• De afschaffing van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.
• De effectieve afschaffing van kinderarbeid.
• De bestrijding van discriminatie inzake arbeid en beroep.
2. Bijdragen aan de verbetering van de levensstandaard en de werkzekerheid.
3. Gedefinieerde relaties die door beide partijen aanvaard zijn in de vorm van statuut en / of contract.
Verplichtingen en beroepsmogelijkheden moeten bekend zijn. Werkgever / werknemer relaties verlenen
rechten en leggen verplichtingen op aan werkgevers en werknemers, zowel in het belang van de
organisatie als in het belang van de maatschappij.
2. Vragen
1. Hoe gaat de organisatie om met het respect voor fundamentele arbeidsrechten?
2. Voert de organisatie de analyses uit van de impact van haar activiteiten, producten en diensten m.b.t.
de fundamentele rechten op het werk?
3. Hoe garandeert het arbeidsbeleid (werving, ontwikkeling van medewerkers en competenties,
evaluatie, bevordering, loopbaanbegeleiding, vertrek) gelijke kansen en behandeling?
4. Hoe zorgt de organisatie ervoor dat haar partners (leveranciers, onderaannemers, etc.) consistente
werkgever-werknemer relaties uitbouwen?
5. Hoe stimuleert de organisatie haar praktijken in organisaties binnen haar invloedssfeer?
6. Wordt de Belgische wetgeving op dezelfde manier gerespecteerd overal waar de organisatie actief is,
met inbegrip in het buitenland (bijvoorbeeld samenwerking en ambassades)?
7.Wanneer zij internationaal actief is, hoe promoot de organisatie werkgelegenheid,
loopbaanontwikkeling, promotie en bevordering van de lokale onderdanen? (Bijvoorbeeld het lokale
administratief personeel van de ambassades of van de technische samenwerking)
8. Is er een middel voor de werknemer / getuige om het hoogste niveau van de organisatie te alarmeren
en te leiden tot herstel in geval van afbreuk aan de rechten?
3. Voorbeelden
1. Ervoor zorgen dat er gelijke toegang is tot werkgelegenheid binnen de openbare diensten met een
relevant juridische kader (statuut, contracten).
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2. De regelgeving op de werkgelegenheid identificeren en opvolgen en zorgen voor de uitvoering ervan
in het binnenland en in het buitenland (welzijn op het werk, pesterijen, ...).
3. De praktijken van zelfstandigen en contractanten onderzoeken om ervoor te zorgen dat ze in
overeenstemming zijn met die van de organisatie.
4. Zorgen voor gelijke kansen en gelijke behandeling van alle werknemers en niet discrimineren, direct
noch indirect, in termen van arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden, onder andere op basis van ras,
kleur, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit of nationale herkomst, etnische of sociale
afkomst, burgerlijke staat, levensovertuiging en / of religieuze overtuiging, of het lidmaatschap van een
politieke partij.
5. Een HRM beleid ontwikkelen en toepassen op basis van de strategie en de planning van de
organisatie, rekening houdend met de competenties die nodig zijn voor de toekomst, maar ook met
sociale overwegingen (bijvoorbeeld flexibele werktijden , vaderschaps- en zwangerschapsverlof,
sabbatjaren, gelijke kansen, diversiteit mannen / vrouwen en de culturele diversiteit, de tewerkstelling
van mensen met een handicap).
6. Bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare groepen, rekening houdende met handicaps en met de
gezondheidstoestand.
7. Een werklastplanning verzekeren die voor een stabiele werkgelegenheid zorgt waardoor het gebruik
van uitzendkrachten beperkt wordt.
8. Bescherming van de persoonlijke gegevens van werknemers en hun privacy.
9. Doorgeven van de oproepen tot het indienen van kandidaturen via betrokken sector organisaties
(handicap, integratie, ...).
10. Naleven van quota voor positieve discriminatie (invaliditeit, multiculturalisme, vrouwen ...)
11. Ervoor zorgen dat het personeel de diversiteit van de bevolking weerspiegelt.
12. Toezien op de naleving van de fundamentele burgerrechten en politieke rechten van de mensen in
de organisatie.
13. Zorgen voor het recht te worden gehoord, vooraleer intern eventuele tuchtrechtelijke maatregelen
genomen worden.
14. Ervoor zorgen dat de disciplinaire maatregelen in verhouding staan tot de overtreding en
voorkomen dat dit in de media terechtkomt.
15. Zorgen voor het recht op vrije meningsuiting aan werknemers in de openbare dienst, voor zover die
door de wet of de deontologische code wordt toegestaan.
16. Geen wraak nemen tegen degenen die de organisatie intern bekritiseren.
17. Stimuleren van participatie van het personeel aan activiteiten ter verdediging van de rechten van de
mens.
18. De gevangenisarbeid beschermen en de exploitatie ervan voor oneerlijke concurrentie voorkomen.
19. Zorgen voor de naleving van de fundamentele arbeidsrechten bij overheidsopdrachten.
4. Risico’s in geval van nalatigheid
• Verslechtering van het imago van de organisatie in geval van niet-naleving van het arbeidsrecht en na
verloop van tijd het gebrek aan respect door de burgers en de regering van het overheidsapparaat.
• Het verwaarlozen van bepaalde jobs omdat ze worden beschouwd als minder belangrijk voor de
organisatie.
• Verslechtering van het sociale klimaat.
• Onbewust medeplichtig zijn aan handelingen van onderaannemers of zelfstandigen die in strijd zijn
met de fundamentele beginselen.
• Uitsluiten van bepaalde kwetsbare groepen van de bevolking van tewerkstelling in de publieke sector.
• Gerechtelijke vervolgingen. De organisatie is verantwoordelijk voor wat haar activiteiten teweeg
brengen.
5. Prestatiemetingen
• Percentage van de tijdelijke versus statutaire posten.
• Percentage mensen met een handicap.
• Aantal acties ten behoeve van gelijke kansen.
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• Activiteiten identificeren waarvan is vastgesteld dat het recht op vrijheid van vereniging en collectieve
onderhandelingen een aanzienlijk risico kunnen lopen: maatregelen genomen om dit recht te
garanderen.
• Turnover van werknemers bepalen, omgezet in aantal werknemers en percentage per leeftijdsgroep,
geslacht en regio.
Actiedomein 2: Arbeidsvoorwaarden
1. Definitie
Arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op de lonen en andere vormen van vergoeding, werktijden,
rusttijden, verlof, disciplinaire praktijken en ontslagen, de bescherming van het moederschap en van het
welzijn, gemeenschappelijke ruimtes (eetkamer, rust, rookruimten, etc.), de mogelijkheden voor
telewerken, thuiswerken, de werkomgeving (landschap of individueel kantoor, dynamisch kantoor ...),
de temperatuur van de lokalen, werken aan een scherm, het evenwicht tussen werk en privéleven ...
Arbeidsomstandigheden hebben een grote invloed op de levenskwaliteit van de werknemers en hun
gezinnen, alsmede de sociaaleconomische en ecologische ontwikkeling.
2. Doel
Zorgen voor passende arbeidsvoorwaarden om de levenskwaliteit voor de medewerkers en hun familie
te waarborgen.
3. Vragen
• Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de arbeidsomstandigheden voldoen aan de wet? (bijvoorbeeld
het bestaan van een verantwoordelijke voor de veiligheid / hygiëne)
• Hoe zorgt de organisatie voor opgeleid personeel en adequate procedures om te reageren op
ongelukken (brand ...)?
• Welke maatregelen zijn getroffen om telewerk te organiseren of werken van thuis uit?
• Zijn er restaurants voorzien en ontspanningsruimtes?
• Worden er activiteiten om te ontspannen of sport georganiseerd?
• Ervoor zorgen dat aan de voorwaarden is voldaan voor een evenwicht tussen werk en privéleven voor
de personeelsleden (bv, de mogelijkheid om hun werktijden aan te passen)
• Zorgen voor een gelijke behandeling van de parttime personeelsleden of van hen die
zwangerschapsverlof of vaderschapsverlof opnemen (toegang tot informatie, deelname aan projecten
en opleiding).
4. Voorbeelden
1. De regelgeving inzake arbeidsomstandigheden identificeren en opvolgen.
2. De mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden in overleg met de vakbonden te verbeteren
onderzoeken.
3. De arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers optimaliseren op het gebied van milieu,
instrumenten, methoden, enz.
4. Ervoor zorgen dat de planning meer werkzekerheid biedt door het beperken van het gebruik van
tijdelijke werknemers en in het bijzonder door het evenwicht privéleven/werk.
5. De juiste programma's en methoden uitwerken om medewerkers te belonen met niet-financiële
voordelen (bijvoorbeeld door het verstrekken en verbeteren van voordelen voor het personeel en het
organiseren van sociale, sportieve en culturele activiteiten gericht op gezondheid en welzijn ).
6. Vermijden van willekeurige inmenging in de privacy, gezin, woonst of briefwisseling (e-mails,
facebook, ...) van de werknemers.
5. Risico’s in geval van nalatigheid
• Aantasting van de kwaliteit van de prestaties.
• Financiële en sociale impact op de samenleving van ziekten, verwondingen en werk-gerelateerde
sterfgevallen.
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• Verslechtering van het sociale klimaat.
• Hoge turnover.
• Toegenomen ziekteverzuim: burn-out, depressie, werkongevallen, ....
• Verslechterende werkomstandigheden
6. Prestatiemetingen
• Aantal acties ter bevordering van het evenwicht tussen privéleven/werk.
• Meting van de werklast en de evolutie ervan.
• Aantal opgeleide mensen en procedures voor het reageren op ongelukken (brand, ...).
• Aantal uren besteed aan ontspanning of sportieve activiteiten.
Actiedomein 3: participatief management
1. Definitie
Participatief management omvat alle vormen van overleg, uitwisseling van informatie en
onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Het omvat ook de sociale dialoog. Dit vereist
onafhankelijkheid van de geïnstalleerde representatieve organen, meer bepaald door verkiezingen. De
kwaliteit en de rijkdom van participatief management en sociale dialoog kan helpen bij het verbeteren
van de verschillende prestaties van de organisatie, maar geeft ook minder risico op sociale conflicten,
wat altijd nadelig is voor de prestaties van de organisatie.
Sociale dialoog kan de negatieve sociale gevolgen van de veranderingen in de activiteiten van de
organisaties beperken.
2. Doel
• Zorgen voor de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectief
onderhandelen. erkend door de Internationale Arbeidsorganisatie.
• Medewerkers betrekken bij beslissingen over de werking van de organisatie, met inbegrip van de
sociale dialoog.
3. Vragen
• Hoe is het personeel van de organisatie betrokken bij het bepalen van de strategie en het plannen van
het beleid en de algemene doelen van de organisatie?
• Welke zijn de officiële vertegenwoordigende instanties of zij die het gevolg zijn van lokale initiatieven
van de medewerkers?
• Hoe werkt de organisatie de sociale dialoog in de hand, met name in de werking van de
representatieve personeelsorganisaties: luisteren naar medewerkers, toegang tot interne en externe
informatie, lokalen en materiaal dat hieraan is gewijd ...?
• Is het personeel betrokken bij beslissingen inzake de maatschappelijke verantwoordelijkheid?
• Welke middelen gebruikt de organisatie om het personeel te informeren, te motiveren en te
betrekken?
• Hoe wordt er met de positie van personeel, via vertegenwoordigende organen, in de definitieve
besluiten rekening gehouden?
4. Voorbeelden
1. De regels inzake de sociale dialoog (vakbondsstatuut) identificeren en opvolgen.
2. Ervoor zorgen dat de werknemersvertegenwoordigers toegang hebben tot de werkplek en tot de
werknemers die zij vertegenwoordigen en over de nodige lokalen beschikken om hen in staat te stellen
hun rol te spelen.
3. Ervoor zorgen dat de werknemersvertegenwoordigers toegang hebben tot managementinformatie
(financiële begroting, personeelsplan, ...) om een nauwkeurig beeld van de activiteiten van de
organisatie te krijgen.
4. Zorgen voor systematische vergaderingen van overleg, dialoog en uitwisseling met de sociale
partners, met inachtneming van het vakbondsstatuut.
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5. Wanneer het wat rustiger is, profiteren van de discussietijd om inhoudelijke aandachtspunten
grondig aan te pakken, vanuit een verder toekomstperspectief met een bredere beschouwing van de
verwachtingen.
6. Het recht om te staken en betogen waarborgen.
7. Medewerkers betrekken bij de analyse van de huidige en toekomstige behoeften qua menselijke
middelen.
8. Regelmatig enquêtes onder het personeel houden, feedback geven en de resultaten, samenvattingen,
interpretaties en verbeteracties publiceren.
9. Werknemers en hun vertegenwoordigers (zoals vakbonden) betrekken in de ontwikkeling van de
plannen, strategieën en doelen, het uittekenen van de processen en de identificatie en uitvoering van
verbeteracties.
10. Medewerkers betrekken bij de besprekingen en beslissingen met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden, verdergaand dan de wettelijke eisen, voorafgaand aan de selectie van materiaal,
de inrichting van de werkplek, organisatieontwikkeling (teamstructuur, arbeidstijden, arbeidsdeling ...).
11. Een verscheiden aanpak gebruiken om personeel te betrekken bij beslissingen over de
arbeidsomstandigheden: interne vergaderingen, bijeenkomsten met leveranciers en / of leveranciers,
bezoeken aan andere openbare of particuliere organisaties, bezoeken aan professionele beurzen,
werkgroepen of overleg, testgroepen…
12. Zoeken naar overeenkomst / consensus tussen managers en personeelsleden voor doelstellingen en
manieren om te meten of ze worden bereikt.
13. Ervoor zorgen dat de personeelsleden de mogelijkheid hebben om feedback te geven over de
kwaliteit van de leiding die zij ontvangen (lijnmanagement) en om verbetermaatregelen voor te stellen.
14. Het bevorderen van een cultuur van open communicatie en dialoog en stimuleren van teamwork.
15. Een proactieve omgeving creëren om ideeën en suggesties van medewerkers te verzamelen en
regelingen te treffen om ze uit te voeren (bijvoorbeeld: het suggestiesysteem voor medewerkers,
werkgroepen, brainstorming).
5. Risico's voor de nalatigheid
• Verslechtering van het sociale klimaat.
• Hoge turnover.
• Toegenomen afwezigheid: burn-out, depressie, arbeidsongevallen,….
6. Prestatiemetingen
• Resultaten van de personeelsenquête
• Aantal acties die voortvloeien uit voorstellen van het personeel
• Aantal vergaderingen met medewerkers over het management van de organisatie
Actiedomein 4: Gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk
1. Definitie
De regelgeving in België is sterk ontwikkeld op dit gebied en behandelt "de bevordering en
instandhouding van het hoogste fysieke, mentale en sociale welzijn van de werknemers en het
voorkomen van schadelijke gevolgen voor de gezondheid door de arbeidsvoorwaarden. Zij slaat ook op
de bescherming van werknemers tegen gezondheidsrisico's en op de aanpassing van de werkomgeving
aan de lichamelijke en geestelijke behoeften van de werknemers. "(ISO 26000)
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,
benadrukt dat het welzijn wordt nagestreefd door maatregelen die betrekking hebben op de:
1. werkveiligheid;
2. bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk;
3. psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder in het bijzonder, geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk;
4. ergonomie;
5. hygiëne op het werk;
6. verfraaiing van de werkplaatsen;
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7. maatregelen die het bedrijf qua leefmilieu neemt, wat betreft hun invloed op de punten 1 tot 6.
De nieuwe wetgeving (2014) over psychosociale risico's op het werk versterkt de verantwoordelijkheid
van de werkgever voor de preventie van burn-out op het werk.
2. Doel
• Het fysiek, mentaal en sociaal welzijn voor medewerkers maximaal bevorderen en handhaven
• Nadelige gezondheidseffecten in verband met de arbeidsomstandigheden voorkomen.
• De werkomgeving aanpassen aan de fysiologische en psychologische behoeften van de werknemers.
3. Vragen
• Hoe analyseert de organisatie de risico’s op het vlak van hygiëne, gezondheid en veiligheid van haar
activiteiten?
• Welke maatregelen worden door de organisatie genomen om aan de eisen van het welzijn op het
werk tegemoet te komen, in de zin van de wet op het welzijn op het werk: veiligheid, gezondheid,
psychosociale zorg, ergonomie, sanitaire voorzieningen, verfraaiing van de werkplek en het milieu?
• Hoe wordt de toegang tot medische diensten voor het personeel verzekerd?
• Hoe betrekt de organisatie het personeel bij en informeert zij haar medewerkers over de gevoerde
acties?
• Voert de organisatie regelmatig audits uit van de ventilatiesystemen (deeltjes, vervuiling)?
4. Voorbeelden
1. De voorschriften betreffende het welzijn op het werk (de code van het welzijn op het werk).
identificeren en opvolgen.
2. Risico analyses uitwerken in preventieve zin.
3. Met een multidisciplinair forum zoals de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
(IDPBW), manieren om te verbeteren zoeken en bespreken.
4. Zorgen voor opleiding en informatie voor alle categorieën van het personeel op alle niveaus.
5. De beginselen van het beheer van het welzijn op het werk begrijpen en toepassen, met inbegrip van
de hiërarchie van de bescherming, namelijk: de eliminatie, de vervanging, technische oplossingen,
administratieve controles, de werkorganisatie en de individuele bescherming.
6. De psychosociale risico's op het werk terug dringen, risico's die stress en ziekte in de hand werken of
veroorzaken.
7. Ervoor zorgen dat de veiligheid van de medewerkers op de werkplek en in de nabijheid van de
werkplek (bijvoorbeeld onveiligheid buurt) wordt gewaarborgd.
5. Risico’s in geval van nalatigheid
• Arbeidsongevallen
• Absenteïsme
• Burn-out
• Verlies van de aantrekkelijkheid van de organisatie.
• Afbraak van het imago in de media
• Pesterijen die niet worden aangepakt
• Turnover
• Stakingen

6. Prestatiemetingen
• Aantal ongevallen per jaar en de evolutie ervan.
• Aantal geëvalueerde psychosociale risico’s.
• Aantal acties ten gunste van het welzijn op het werk.
• Absenteïsme %, aantal stakingsdagen
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• % van het totale personeelsbestand dat deelneemt aan gemengde comités leidinggevendenwerknemers inzake hygiëne en veiligheid op het werk om controle uit te oefenen en om advies te geven
over de programma's voor de gezondheid en veiligheid op het werk.
Actiedomein 5: Ontwikkeling en betrokkenheid van de personeelsleden
1. Definitie
Publieke organisaties integreren de dimensie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
ontwikkeling van het personeel om het bestuur te ondersteunen bij de uitvoering van maatschappelijke
verantwoordelijkheid in de organisatie bij het aanpakken van belangrijke maatschappelijke vragen, zoals
de strijd tegen discriminatie, het balanceren van het gezinsleven en professionele
verantwoordelijkheden, het bevorderen van de gezondheid en het welzijn en de diversiteit van hun
personeel.
Ze ontwikkelen de competenties van het personeel om hun inzetbaarheid te bevorderen. Bruikbaarheid
verwijst naar de ervaring, competenties en kwalificaties die het vermogen van een persoon verhogen in
het verkrijgen en behouden van waardig werk.
2. Doel
• Integratie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van de competenties van
het personeel.
• Verhoging van de inzetbaarheid van medewerkers.
• Aanmoedigen van de personeelsleden om deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven om de
ontwikkeling van elk te verbeteren.
3. Vragen
• Hoe zorgt de organisatie ervoor dat het personeel zich de aspecten van maatschappelijke
verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling eigen maakt om zo deze cultuur te ontwikkelen?
• Wat is de organisatie van plan om de inzetbaarheid van haar medewerkers te ontwikkelen?
• Hoe moet men het maatschappelijk engagement en neutraliteit van het personeelslid in de
uitoefening van zijn ambt opvatten?
4. Voorbeelden
1. Medewerkers een beter inzicht verschaffen in de aspecten van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid, met inbegrip van de principes, de centrale aandachtspunten en de actiegebieden,
met name via de werking van de stafdiensten.
2. Denken aan de criteria van maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de opleidingen, zoals de
afstand tot de plaats van de opleiding, de vervoersmogelijkheden en de voorwaarden en de duur van
het verblijf, de uurroosters ...
3. Infosessies en debatten organiseren over belangrijke maatschappelijke vragen, zoals de strijd tegen
discriminatie, het evenwicht tussen familie en verantwoordelijkheden op het werk, het bevorderen van
de gezondheid, het welzijn en de diversiteit van het personeel.
4. Interne netwerken van contactpersonen inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid opstarten.
5. Gezamenlijke programma’s voor staf / management uitwerken voor de bevordering van de
gezondheid en het welzijn.
6. In overeenstemming met de strategie, de opleidingsplannen ontwikkelen, implementeren en
herbekijken door de maatschappelijke verantwoordelijkheid er in te integreren en in het bijzonder door
ervoor te zorgen dat de opleidingen toegankelijk zijn voor parttime personeelsleden evenals mensen
met zwangerschaps- of vaderschapsverlof.
7. Andere dan curriculumervaringen valoriseren.
8. De leiding herinneren aan het verlof voor missie, persoonlijk verlof, politiek verlof, ... die door de
regelgeving wordt toegekend om maatschappelijke activiteiten uit te oefenen.
9. Functies identificeren die verenigbaar zijn met de positie van de ambtenaar en / of contractuele
(bijvoorbeeld syndicaal afgevaardigde, voorzitter van het OCMW, belangenverstrengeling …).
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5. Risico’s in geval van nalatigheid
• Het personeel is zich te weinig bewust van de problematiek van maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
• De medewerkers zijn niet inzetbaar op dit vlak.
• Tegenstrijdigheden tussen het discours over de maatschappelijke verantwoordelijkheid enerzijds en
de opleidingen die de criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid volledig negeren
anderzijds. Dit heeft als gevolg dat de geloofwaardigheid inzake de inzet van de organisatie voor
maatschappelijke verantwoordelijkheid zwaar wordt aangetast.
• De uitsluiting van bepaalde categorieën van personeel in opleidingsprogramma's voor
maatschappelijke verantwoordelijkheid: parttime, personen met zwangerschapsverlof of
vaderschapsverlof,…
6. Prestatiemetingen
• Aantal sensibiliseringsacties bij het personeel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.
• Het bestaan van een netwerk inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid.
• Totaal aantal uren personeelsopleiding over beleid en procedures met betrekking tot de rechten van
de mens die van toepassing zijn bij hun activiteiten.
• Percentage van het personeel dat regelmatig deelneemt aan gesprekken inzake evaluatie en
loopbaanontwikkeling.
• Percentage van het personeel dat opgeleid is.

37

Centraal aandachtspunt nr. 4: Leefmilieu
1. Definitie
Onder het concept leefmilieu verstaan we de impact van de mens en zijn activiteiten op het milieu en de
maatregelen om deze te verminderen .
De beslissingen en activiteiten van organisaties hebben steevast een impact op het milieu, waar ze ook
gevestigd zijn. Deze effecten zijn verbonden aan het gebruik van de middelen door de organisatie, de
plaats waar de activiteiten van de organisatie doorgaan, de vervuiling en de productie van afval en aan
de impact van haar activiteiten (bijvoorbeeld op natuurlijke biotopen).
Om de effecten op het milieu te verminderen, moeten organisaties een geïntegreerde aanpak uitvoeren
die rekening houdt met de directe en indirecte gevolgen, ook binnen hun invloedssfeer, van hun
beslissingen en activiteiten vanuit een milieustandpunt.

2. Verband met de maatschappelijke verantwoordelijkheid
De samenleving wordt geconfronteerd met vele uitdagingen op het gebied van het milieu, waaronder de
uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, de vervuiling, de klimaatverandering, de vernietiging van
biotopen, de verdwijning van soorten en ecosystemen, alsook de verwaarlozing van stedelijke en
landelijke menselijke vestigingen.
Naarmate de bevolking groeit en de consumptie toeneemt, vormen deze veranderingen meer en meer
een bedreiging voor de veiligheid en de gezondheid van de mens, voor het welzijn van de samenleving
en de toekomstige generaties. Het is noodzakelijk om mogelijkheden te identificeren om het volume en
de niet duurzame productie- en consumptiewijzes te verminderen en te elimineren en ervoor te zorgen
dat het verbruik van hulpbronnen per persoon duurzaam wordt.
De verantwoordelijkheid voor het milieu is een voorwaarde voor het voortbestaan en de welvaart van
de mens en de maatschappij. Het is dan ook een belangrijk aspect van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van elke organisatie en een prioriteit van organisaties die een publieke opdracht
hebben.

3. Principes
De overheidsorganismen en organisaties- hebben dezelfde wettelijke verantwoordelijkheden en
verplichtingen met betrekking tot het milieu als de andere organisaties.
Buiten haar plicht om de wet overeenkomstig de internationale en nationale overeenkomsten na te
leven, moet een overheidsorganisatie organisatie de volgende milieu-uitgangspunten respecteren en
bevorderen:
• de verantwoordelijkheid van de organisatie voor het milieu: de impact van haar activiteiten (en de
impact van de activiteiten binnen haar invloedssfeer) op het milieu minimaliseren.
• het voorzorgsbeginsel: de aantasting van het milieu of schade voor de volksgezondheid door het
ontbreken van kennis over de gevolgen van de genomen maatregelen, voorkomen.
• het beheer van de milieurisico's: duurzame ontwikkeling systematisch in acht nemen om de mogelijke
gevolgen voor het milieu van de activiteiten binnen de organisatie en binnen haar invloedssfeer te
evalueren, te voorkomen en het verminderen, ook vóór de start van een nieuwe activiteit of een nieuw
project.
• het vervuiler-betaalt-principe: de kosten in verband met de negatieve milieueffecten van de
organisatie op zich nemen maar de voorkeur geven aan preventie om de impact van haar activiteiten te
verminderen

38

4. Doel
De bestendigheid van de planeet, de soorten en de samenleving waarborgen in een duurzame omgeving
door de negatieve milieueffecten van haar activiteiten, producten en diensten aan te pakken met beleid
van preventie, en informatieverstrekking en met acties die een positieve weerslag hebben op het
leefmilieu.

5. Inhoud
We kunnen vijf actieterreinen identificeren i.v.m. de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een
organisatie inzake het centrale aandachtspunt van het milieu;
1. verontreiniging voorkomen
2. hulpbronnen duurzaam gebruiken
3. klimaatverandering inperken en zich aanpassen
4. het milieu en de biodiversiteit beschermen en de natuurlijke habitat herstellen
5. duurzaam aankopen

6. Actiedomeinen
Actiedomein 1: verontreiniging voorkomen
1. Definitie
Het gaat hier niet alleen de gevolgen van de directe activiteiten, maar ook over de indirecte effecten op
lange termijn gebruik van producten met inbegrip van het einde van de levenscyclus . Dit houdt verband
met vervuiling van lucht en water (afval), de productie van afbraak, het gebruik en de verwijdering van
giftige en gevaarlijke chemische stoffen, en andere vormen van vervuiling (geluid, geur,
landschapsvernietiging, lichtvervuiling, trillingen, elektromagnetische uitstoot, straling, infectie
dragers…).
2. Doel
• De oorsprong van de verschillende soorten afval die haar activiteiten, producten en diensten kunnen
genereren identificeren en de negatieve effecten ervan beperken.
• Voor het opstarten van een nieuwe activiteit of een nieuw project de milieueffecten evalueren en de
resultaten van deze evaluatie gebruiken in het besluitvormingsproces.
3. Vragen
• Wat zijn de effecten van de activiteiten, producten en diensten van de organisatie op het milieu?
• Hoe wordt de impact van de activiteiten van de organisatie op het milieu gemeten?
• Wat is de capaciteit van de organisatie om de negatieve milieueffecten van haar activiteiten,
producten en diensten te verminderen?
• Hoe en wie bewust maken van de voorkoming van verontreiniging?
4. Voorbeelden
1. Een systeem van eco- en milieuauditsysteem (EMAS) invoeren en grondige en onafhankelijk
gecontroleerde verslagen publiceren over de prestaties van de organisatie op het gebied van het milieu.
2. Afval sorteren.
3. De verschillende bronnen van vervuiling door alle activiteiten, producten en diensten van de
organisatie opspeuren;
4. De geïdentificeerde effecten van het verontreiniging (keuze van de grondstoffen, filters,
waterzuivering ...) beperken en voorkomen.
5. De grote uitstoot van de organisatie monitoren via relevante indicatoren.
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6. Overleggen met lokale gemeenschappen over reële of potentiële emissies en verontreinigende
stoffen, de risico's voor de menselijke gezondheid en de maatregelen die werden genomen of
voorgesteld om de effecten te verminderen.
7. De directe of indirecte verontreiniging verminderen van de activiteiten die zij controleert of waarover
zij invloed uitoefent, vooral door de ontwikkeling en promotie van milieuvriendelijkere producten en
diensten.
8. Publiekelijk onthullen welke hoeveelheden en soorten significant giftig en gevaarlijk materiaal wordt
gebruikt en vrijgegeven, met inbegrip van bekende risico's van deze stoffen op de menselijke
gezondheid en het milieu, en dit in het kader van de normale activiteiten of in geval van een accident.
9. Het gebruik van chemische stoffen die een bekend risico voor de gezondheid of het milieu
systematisch identificeren en vermijden te gebruiken.
10. Het gebruik van deze chemische stoffen door organisaties die in hun invloedssfeer actief zijn
proberen te voorkomen.
5. Risico’s in geval van nalatigheid
• Verslechtering van het imago van de organisatie.
• Noodzaak om toevlucht te nemen tot dure corrigerende maatregelen voor de organisatie of de
samenleving door het gebrek aan anticipatie van de risico's van aantasting van het milieu.
• Verslechtering van de gezondheid van de bevolking.
• Een slechte verstandhouding met de omgeving.
• Gebrek aan communicatie met alle belanghebbenden over de acties die op elke actor een invloed
kunnen hebben.
6. Prestatiemetingen
• Opvolging van de indicatoren van de meest vervuilende consumptie.
• Aantal acties om afval te verminderen.
• Het bestaan van een milieu-beheersplan (EMAS).
• Totaal gewicht van de afval, per type en per wijze van verwerking.
• Significante impact op het milieu van het transport van de producten en andere goederen en
materialen die worden gebruikt voor de organisatie als onderdeel van haar activiteiten en van het
vervoer van haar personeel.
Actiedomein 2: hulpbronnen duurzaam gebruiken
1. Definitie
Om de beschikbaarheid van hulpbronnen in de toekomst te handhaven, moet rekening houden met hun
natuurlijke aanvulling of aanvulling door menselijke tussenkomst. In het geval van niet-hernieuwbare
hulpbronnen (zoals fossiele brandstoffen, metalen en mineralen), moet het gebruik zoveel mogelijk
beperkt worden en door hernieuwbare middelen worden vervangen.
De drie belangrijkste gebieden voor het verbeteren van het gebruik van hulpbronnen zijn:
1. Energie-efficiëntie.
• de energie-efficiëntie programma's uitvoering om de vraag naar energie voor gebouwen, vervoer,
productieprocessen, apparatuur en andere elektronische uitrusting, voor diensten of voor andere
doeleinden te beperken.
• duurzaam gebruik maken van hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie, aardwarmte, waterkracht,
getijden, wind en biomassa
2. Behoud en gebruik van water en de toegang tot water.
Om duurzame toegang tot veilig drinkwater te garanderen, moet water bewaard worden, het verbruik
ervan beperkt en hergebruikt voor eigen activiteiten en het bewaren van water door organisaties
binnen de invloedssfeer van de organisatie gestimuleerd.
3. De behoeften aan grondstoffen terugdringen en de efficiëntie van hun gebruik voor een product of
dienst verbeteren.
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Programma’s uitvoeren om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren en te verminderen om de
impact op het milieu in het kader van de activiteiten of in haar dienstverlening te verminderen alsook
binnen de invloedssfeer van de organisatie .
2. Doel
• Programma’s rond doeltreffend gebruik van energie en duurzaam gebruik van hernieuwbare
hulpbronnen in werking stellen.
• Het gebruik van water beperken en water hergebruiken.
• Het verbruik van grondstoffen verminderen.
3. Vragen
• Welke instrumenten bestaan er voor het meten van het verbruik in de organisatie?
• Analyseert men de posten van zwaar verbruik?
• Worden er middelen ingezet om het energieverbruik te optimaliseren en te verminderen?
• Hoe sensibiliseert men de betrokken actoren?
• Wat zijn de fossiele energiebronnen van de organisatie?
• Welke hulpmiddelen of energiebronnen kunnen vervangen worden?
4. Voorbeelden
1. Het verbruik van energiebronnen, water en grondstoffen identificeren, meten en opvolging om een
beter rendement aan te moedigen.
2. Zorgen voor voldoende onderhoud van installaties voor optimale prestaties.
3. Vervanging op termijn van installaties die veel verbruiken door meer efficiënte energiesystemen
(bijvoorbeeld bij het verwarmen van gebouwen).
4. Liever gerecycled of hergebruikt materiaal gebruiken (bijvoorbeeld gerecycled papier, gebruik van
groenafval, ...).
5. Energie-audits uitvoeren om de prestaties van de organisatie te verbeteren.
6. Alle belanghebbenden sensibiliseren over het energieverbruik van de technologieën die worden
gebruikt (bijvoorbeeld stand-by elektronica, ...).
7. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.
8. Implementeren van een systeem van milieuaudit en –management (EMAS) en grondige en
onafhankelijk gecontroleerde verslagen over de prestaties van de organisatie op het gebied van het
milieu en duurzame ontwikkeling publiceren.
9. Zorgen voor efficiënt, doeltreffend en duurzaam gebruik van transport (voertuigen, carpooling,
fietsen, ...).
10. Een geïntegreerd beleid ontwikkelen voor het beheer van de uitrustingen (computers, centrale
printer en leasingprinters ...), met recycling of veilige verwijdering ervan.
5. Risico’s die met het actiedomein verband houden
• Verspilling van energie en hulpbronnen zoals water kan de voorbeeldrol van de publieke organisatie
schaden.
• Hoge kosten van energie en hulpbronnen hebben invloed op de efficiëntie van de organisatie en dus
ook de die kosten door de gemeenschap worden gedragen.
• Stop zetten van de verwarming van de lokalen vanwege kostenoverschrijdingen van 'energie' posten.
6. Prestatiemetingen
• Monitoring verbruik (water, elektriciteit, stookolie, ...).
• Aantal maatregelen om het verbruik te verminderen.
• Aantal beslissingen in het voordeel van duurzaam gebruik (gerecycleerd papier, bevordering van het
openbaar vervoer, ...).
• Verbruikte materialen in gewicht of volume.
• Percentage van de verbruikte materialen die gerecycled materiaal zijn.
• Het energieverbruik geventileerd per primaire energiebron.
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• Energie die werd bespaard door middel van energie-efficiëntie.
• Initiatieven om producten en diensten te leveren die op hernieuwbare energiebronnen of verbeterd
rendement berusten te gebruiken, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze
initiatieven.
• Percentage van en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water
Actiedomein 3: de klimaatverandering inperken en zich aanpassen.
1. Doel
Iedere organisatie is (direct of indirect) verantwoordelijk voor vormen van de uitstoot van
broeikasgassen (BKG), een erkende oorzaak van de wereldwijde klimaatverandering die haar zal kunnen
beïnvloeden. Een organisatie die zich inzet op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid
moet dus de impact beperken van haar eigen uitstoot, maar ook rekening houden met de effecten van
klimaatverandering op haar activiteiten.
2. Vragen
• Wat zijn de methoden voor het meten van broeikasgassen van de activiteiten, producten en diensten
van de organisatie (bijvoorbeeld de koolstofbalans, ...)?
• Welke methoden worden er opgezet om de uitstoot van broeikasgassen te beperken?
• Wat is het beleid inzake de huisvesting van de organisatie (bijvoorbeeld de toegankelijkheid via
openbaar vervoer, ...)?
• Welk transportbeleid bestaat er in de organisatie: het vervoer van het personeel, de verplaatsing van
de begunstigden ...?
• Wat is de betekenis van de uitstoot van broeikasgassen in de keuzes van de organisatie: het beheer
van gebouwen, aankoop / leasing van uitrusting…?
3. Voorbeelden
1. De bronnen van directe en indirecte uitstoot van geaccumuleerde broeikasgassen identificeren
vermindering en de grenzen van zijn aansprakelijkheid bepalen (bijvoorbeeld verplaatsingen met de
auto en het vliegtuig, verwarming ...)
2. Een mobiliteitsplan voor de organisatie opstellen, carpoolen aanmoedigen evenals het gebruik van
vervoersmiddelen die de uitstoot van broeikasgassen beperken (fietsen ...)
3. Het personeel bewust maken over de gevolgen van klimaatverandering op hun dagelijks leven
(bijvoorbeeld overstromingen, stormen, het effect op de prijzen van voedingsmiddelen uit de landbouw
...).
4. Maatregelen uitwerken om de continuïteit van de activiteit de waarborgen in geval van zware
klimaatverstoringen (vestiging op niet-overstroomde plaatsen, isolatie om temperatuurschommelingen
op te vangen ...)
5. Indien mogelijk, energie besparen binnen de organisatie, door de energie-efficiënte aangekochte of
gehuurde goederen te verkiezen en energie-efficiënte producten en diensten te ontwikkelen
(bijvoorbeeld: installatie van zonnefilters, efficiënte boilers, isoleren van gebouwen, ...)
6. Zorgen voor koolstofneutraliteit door het implementeren van maatregelen om de resterende uitstoot
van broeikasgassen te compenseren, of bijvoorbeeld door het verhogen van koolstof (bijvoorbeeld het
planten van bomen organiseren, ...) of door het ondersteunen van programma's om de uitstoot te
verminderen (bijvoorbeeld het bewustzijn van de individuele ecologische voetafdruk, aanmoedigen van
korte bevoorradingscircuits, bio methanering ...)
7. Rekening houden met de weersverwachting op mondiaal en lokaal niveau om de risico’s te
identificeren en om de aanpassing aan klimaatverandering in de besluitvorming te integreren
(bijvoorbeeld, burgerbescherming, de brandweer en de hulpdiensten, het rampenfonds, het gebruik van
de krijgsmacht…).
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4. Risico’s die met het actiedomein verband houden
• Het leven en de goederen van burgers in gevaar brengen door het gebrek aan voorzienigheid van
gebeurtenissen als gevolg van opwarming van de aarde.
• Activiteiten van de organisatie moeten stopzetten door het gebrek aan voorzienigheid van
gebeurtenissen als gevolg van opwarming van de aarde (bijvoorbeeld: wateroverlast in lokalen,
onaangepaste temperatuur in lokalen…)
5. Prestatiemetingen
• Aantal acties genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
• Het bestaan van plannen om met situaties die verband houden met de klimaatverandering om te gaan
(overstromingen, droogte, ...)
• De uitstoot van NOx, SOx en andere significante luchtemissies naar type en gewicht
Actiedomein 4: bescherming van het milieu, de biodiversiteit en het herstel van de
natuurlijke habitats
1. Definitie
Sinds de jaren 1960 heeft de activiteit van de mens de ecosystemen sneller en ingrijpender veranderd
dan in welke vergelijkbare periode in de geschiedenis dan ook. De toenemende vraag naar natuurlijke
hulpbronnen heeft geleid tot een aanzienlijk en vaak onomkeerbaar verlies van habitat en diversiteit van
het leven op aarde. Grote gebieden (stedelijk zowel als landelijk) werden door de actie van de mens
getransformeerd.
Een organisatie kan zich meer verantwoordelijk gdragen door het milieu te beschermen en de
natuurlijke biotopen en de verschillende functies en diensten die ecosystemen voor hun rekening
nemen (voedsel en water, klimaatregeling, bodemvorming en vrije tijd bijvoorbeeld) te herstellen.
2. Doel
• de biodiversiteit valoriseren en beschermen
• de functies, gegarandeerd door de ecosystemen, valoriseren, beschermen en herstellen
• duurzaam gebruik maken van land en natuurlijke hulpbronnen
• streven naar een gezonde stedelijke en landelijke ontwikkeling vanuit een milieuoogpunt
3. Vragen
• Wat is de ecologische situatie op het grondgebied van de organisatie (stedelijke, residentiële,
industriële zone ...)?
• Kent de organisatie de impact van haar activiteiten, producten en diensten op de fauna en flora?
4. Voorbeelden
• Rekening houden met de impact van de openbare constructies op flora en fauna (gebouwen, wegen,
waterwegen, windkracht op land of in zee...).
• De impact van onderhoudsactiviteiten, zoals gazons afrijden, snoeien, wieden, jacht op ongedierte ...
op fauna en flora beoordelen.
• Partnerschappen met organisaties die zich bezighouden met de bescherming van fauna en flora
uitwerken.
• Het verhogen van het bewustzijn van de leden van de organisatie voor de noodzaak om de
biodiversiteit te beschermen.
5. Risico’s die met het actiedomein verband houden
Vernietiging van fauna en flora in de gebieden die onder de verantwoordelijkheid van de organisatie en
haar invloedssfeer vallen.
6. Prestatiemetingen
• Aantal acties ten gunste van de biodiversiteit.
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• Aantal partnerschappen voor de biodiversiteit.
• Identificatie, omvnag, statuut van de bescherming en waarde van de biodiversiteit van de
watervoorziening en gerelateerde biotopen die significante gevolgen ondervinden van de bevoorrading
en afvoer van water in de organisatie
Actiedomein 5: duurzame aankopen
1. Definitie
Een publieke organisatie kan andere organisaties door haar aanschaf- en aankoopbeslissingen bij
overheidsopdrachten beïnvloeden. Zij kan de productie en de vraag naar meer verantwoorde producten
en diensten stimuleren.
2. Doel
• Bij de aankoopbeslissingen (openbare aanbestedingen ...), rekening houden met de milieuprestaties,
sociale en ethische prestaties van aangekochte producten of diensten, gedurende hun levenscyclus.
• Producten en diensten bevoordelen die de mogelijke gevolgen beperken, verwijzend naar
betrouwbare
en
doeltreffende
etikettering,
onafhankelijk
geverifieerd,
of
andere
verificatieprogramma's, zoals eco-labelling of auditactiviteiten.
3. Vragen
• Hoe houdt de organisatie rekening met milieueffecten in haar aankoopbeleid?
• Hoe kan de organisatie milieu-clausules in haar overheidsopdrachten bepalen met inachtneming van
de regels en de wet op de overheidsopdrachten?
• Wat zijn de dwingende juridische mogelijkheden in openbare aanbestedingen om de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van leveranciers van goederen en diensten te stimuleren?
• In hoeverre stimuleert de organisatie de vraag en de productie van maatschappelijk verantwoordelijke
diensten?
4. Voorbeelden
1. De aanschaf van duurzame apparatuur en / of met een duidelijk ecolabel bevorderen.
2. Een duurzame voeding voor het personeel en de begunstigden (korte keten, seizoensgebonden
producten, ...) door een verantwoord aankoopbeleid bevorderen.
3. Onderhoud en recyclingkosten in de bestekken van overheidsopdrachten (bijvoorbeeld
kopieerapparaat, inktpatroon ...) bepalen.
4. Een aankoopbeleid opzetten op basis van criteria van maatschappelijke verantwoordelijkheid:
ethische, sociale, gelijkheidscriteria, ...
5. Het Belgisch sociaal label eisen in de criteria voor de gunning van overheidsopdrachten.
6. Wederzijds voordelige relaties met de partners afsluiten: partnerorganisaties die milieuvriendelijke
en sociale oplossingen willen uitwerken technisch of financieel ondersteunen.
7. Partners sensibiliseren over maatschappelijke verantwoordelijkheid: opendeurdagen, seminaries,
enz.
8. Audits en controles van partners uitoeren van om hun maatschappelijke betrokkenheid te verifiëren
en hen te helpen zich te verbeteren in hun aanpak.
9. Verantwoord consumentengedrag binnen de organisatie en in de samenleving bevorderen, bv.:
voedsel, verplaatsingen, voedselverkwisting
5. Risico’s die met het actiedomein verband houden
• Het gebruik en de productie van niet-milieuvriendelijke producten bij overheidsopdrachten stimuleren
door het gebrek aan milieu-clausules.
• Het gebruik van niet-milieuvriendelijke producten indirect dekken.
• Opdrachten aan inschrijvers gunnen met negatieve weerslag op het milieu.
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6. Prestatiemetingen
• Percentage van duurzame aankopen t.o.v. het geheel der aankopen
• Percentage van overheidsopdrachten met clausules van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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Centrale aandachtspunt nr. 5: Eerlijke praktijken
1. Definitie
Eerlijke praktijken hebben betrekking op het ethisch karakter (integriteit, eerlijkheid, transparantie) van
de relaties tussen een organisatie en andere organisaties of personen: partners, leveranciers,
onderaannemers, klanten, verenigingen waartoe zij behoort.

2. Verband met de maatschappelijke verantwoordelijkheid
Op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, richten eerlijke praktijken zich op hoe een
organisatie gebruik maakt van haar relaties met andere organisaties om positieve resultaten te
bevorderen. Deze positieve resultaten kunnen worden bereikt door het aannemen van een
voorbeeldfunctie en de bevordering van een bredere toepassing van maatschappelijke
verantwoordelijkheid in de hele invloedssfeer van de organisatie.

3. Principe
Ethisch gedrag is essentieel om legitieme en constructieve relaties tussen organisaties op te stellen en te
onderhouden.

4. Doel
Een ethisch gedrag aannemen in al zijn betrekkingen met andere organisaties en met de burgers om te
zorgen voor duurzame en effectieve partnerschappen.

5. Inhoud
Drie beleidsterreinen behandelen de belangrijkste uitdagingen tussen organisaties.
1. Strijd tegen corruptie
2. Eerlijke concurrentie
3. Toegang tot de gemene goederen

6. Actiedomeinen
Actiedomein 1: Strijd tegen de corruptie
1. Definitie
Corruptie is het misbruik van macht voor persoonlijk gewin. We onderscheiden corruptie (aansturen,
het aanbieden of aanvaarden van steekpenningen, smeergeld, in geld of in natura),
belangenverstrengeling, fraude, witwassen, verduistering, heling, obstructie van de rechtsgang en
omkoping.
2. Doel
Een voorbeeldig ethisch gedrag aannemen in haar betrekkingen met de burgers en andere organisaties.
3. Vragen
• Wat zijn de risico's van corruptie in de organisatie: gevoelige activiteitsectoren en functies?
• Wat zijn de systemen die ter bestrijding van corruptie bestaan?
• Wat is het leiderschapsgedrag dat getuigt van inzet voor de strijd tegen corruptie?
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• Wat doet de organisatie binnen haar invloedssfeer om andere organisaties te overtuigen op dezelfde
manier te handelen?
4. Voorbeelden
1. Kwetsbare gebieden en functies identificeren: overheidsopdrachten, toekenning van subsidies of
financiering in het algemeen, licenties, alle soorten vergunningen.
2. Beleid en praktijken implementeren die strijden tegen corruptie en afpersing (deontologische code,
handvest, workshop oplossen van ethische dilemma's, referentiepersoon).
3. Zorgen voor een billijke en aangepaste vergoeding om het risico van corruptie te vermijden.
4. Promotionele "giften" van potentiële inschrijvers op overheidsopdrachten weigeren.
5. Werknemers stimuleren om schendingen van de voorschriften op het gebied van corruptie te melden
zonder angst voor vergelding: anonimiteit, bewustwording, enz ... (zie Belgische wet op de bescherming
van de klokkenluiders).
6. Een ethische comité oprichten of een verantwoordelijke voor de ethiek aanstellen die zich inzet voor
de implementatie van een gedragscode.
7. Informeren (bijvoorbeeld via intranet) over de aandachtspunten van de gedragscode en de te volgen
procedure in het geval van de vaststelling van oneerlijk gedrag.
8. Ervoor zorgen dat de leidinggevenden een voorbeeld zijn in de strijd tegen corruptie en zorgen voor
engagement, begeleiding en uitvoering van het beleid in de strijd tegen corruptie.
9. Medewerkers bewust maken, bijstaan en opleiden in hun inspanningen om alle vormen van corruptie
uit te roeien en te zorgen voor stimulansen om vooruitgang te boeken.
10. Andere organisaties waarmee de organisatie is gerelateerd aanmoedigen om op dezelfde manier te
handelen.
5. Risico’s in geval van nalatigheid
• Ernstige schade aan de reputatie van de openbare dienst.
• Niet-naleving van het beginsel van gelijke behandeling van de openbare dienst.
• Verlies van efficiëntie en effectiviteit en dus verhoging van de kosten van de openbare
dienstverlening.
• Deelnemen als medeplichtige, zonder het te weten, aan gedrag dat in strijd is met de fundamentele
beginselen verricht door onderaannemers of zelfstandigen.
• Schending van de rechten van de mens.
• Uitholling en aantasting van de democratische politieke processen
• Verarming van de samenleving
• Ongelijkheid in de verdeling van de rijkdom
• Negatieve impact op de economische groei
6. Prestatiemetingen
• Percentage van en totaal aantal strategische domeinen die onderworpen zijn aan de risico's die
verband houden met corruptie.
• Percentage van het personeel dat opleiding heeft gevolgd in anti-corruptie beleid en procedures in de
organisatie.
• Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie.
Actiedomein 2: eerlijke concurrentie
1. Definitie
In vergelijking met commerciële organisaties, zijn publieke organisaties niet vaak in concurrentie.
Sommige publieke sectoren kunnen echter concurrentie ervaren in functie van de politieke organisatie
van het land. Zo staan onderwijs- en zorginstellingen vaak in concurrentie. Werkingssubsidies worden
vaak gekoppeld aan het aantal behandelingen. Het voortbestaan en de kwaliteit van de diensten
kunnen hierdoor worden bedreigd.
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2. Doel
In een competitieve situatie, activiteiten voeren met respect voor de andere organisaties en
samenwerken indien nodig om het algemeen belang te waarborgen en verspilling van publieke
middelen te voorkomen.
3. Vraag
Staat de organisatie in concurrentie? Zijn er andere publieke en private organisaties die dezelfde
opdracht uitvoeren?
4. Voorbeelden
1. Ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen in hetzelfde geografische gebied verschillende en
complementaire cursussen aanbieden.
2. Ervoor zorgen dat in noodgevallen patiënten door de overheid naar het dichtstbijzijnde aangepast
ziekenhuis vervoerd worden.
3. Rekening houdend met de context van de concurrentie met particuliere organisaties, de mogelijkheid
behouden om een service van hoge kwaliteit te leveren tegen een betaalbare prijs voor allen,
bijvoorbeeld maaltijden thuis bezorgen, stages voor kinderen, onthaal voor ouderen, de betaling van
vergoedingen, bankieren, ziekteverzekeringen. ...
4. Zorgen voor de transparantie van de kosten van diensten tussen gemeenten.
5. Risico’s in geval van nalatigheid
• Verlies van efficiëntie en effectiviteit en bijgevolg verhoging van de kosten van de openbare
dienstverlening.
• Verarming van de samenleving
• Schade aan de reputatie van de openbare dienst.
6. Prestatiemetingen
• De resultaten van het vergelijken van de kostenanalyses voor dezelfde producten of diensten tussen
gemeenten.
• Aantal partnerschappen opgericht om een scala van complementaire producten te leveren (school,
gemeentelijke diensten,…)
Actiedomein 3: Toegang tot gemene goederen
1. Definitie
Twee kenmerken zijn essentieel om de publieke goederen en gemene goederen te beschrijven:
De non-exclusiviteit: dit is de toegang van iedereen tot deze goederen.
Rivaliteit: een goed wordt concurrentieel genoemd wanneer de consumptie ervan de hulpbronnen
verminderen. Een goed wordt niet concurrentieel genoemd de hulpbronnen niet aantast.
Een publiek goed is in principe niet-exclusief en niet-competitief. Openbare verlichting, de nationale
defensie, de openbare veiligheid, lokale wegen, scholen gewijd aan de leerplicht moeten inderdaad
toegankelijk zijn voor iedereen en het gebruik ervan schaadt geenszins andere burgers. Een publiek
goed wordt steeds gefinancierd door de staat, dat wil zeggen door de belastingen, de aan burgers
opgelegde verplichting om te profiteren van het goed, zelfs als de productie ervan wordt uitbesteed.
Een gemeen goed is ook niet-exclusief maar soms concurrentieel en soms niet-concurrentieel. De
gemene goederen zijn van vitaal belang, bijvoorbeeld, water is een rivaliserend goed, het gebruik ervan
vermindert de bron, maar is niet exclusief want vitaal. Hetzelfde geldt voor de lucht, een vitaal
gemeenschappelijk niet-exclusief, niet-rivaliserend goed: iedereen moet ademen en individuele
consumptie zal anderen niet schaden. De luchtkwaliteit kan een gemeen goed zijn in concurrentie voor
zover verslechtering van luchtkwaliteit bepaalde categorieën stedelijke bevolking en industriële
gebieden beïnvloedt. Worden genoemd als andere essentiële publieke goederen: bio-ethisch kapitaal,
wouden, zon, energie die moet worden erkend als een globaal gemeen goed. Sommige producten
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kunnen in aanmerking komen als een gemeen goed na een collectief besluit, bijvoorbeeld toegang tot
kennis, kunst, cultuur, vrije software. ...
Gezien de veelheid aan actoren die betrokken zijn bij de levering van collectieve goederen, is het beter
om het beheer hiervan toe te vertrouwen aan de belanghebbende partijen, onder de controle van de
staat.
2. Doel
1. Een onderscheid maken tussen publieke en gemene goederen.
2. Belanghebbenden betrekken bij het identificeren van gemene goederen.
3. Structuren voor het beheer van de gemene goederen helpen oprichten met betrokkenheid van de
belanghebbenden.
3. Vragen
• Welke initiatieven worden genomen om de gemene goederen te identificeren?
• Wat zijn de garanties van de toegang tot de gemene goederen voor iedereen?
• Wat zijn de bestaande beheersstructuren van de gemene goederen?

4. Voorbeelden
1. Bijeenkomsten van belanghebbenden organiseren om gemene goederen te identificeren binnen de
bevoegdheden van de overheid.
2. Zorgen voor contacten met de politieke autoriteit om de erkenning van gemene goederen die door de
belanghebbenden werden geïdentificeerd te verkrijgen.
3. Beheersstructuren opzetten met vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen om het
beheer van de geïdentificeerde gemene goederen op zich te nemen: landmaatschappijen om het milieu
te beschermen: bossen, water, beschermde soorten.
4. Kennisuitwisseling op het internet bevorderen.
5. Een billijke aanpak uitwerken om een privaat goed in een gemeen goed om te zetten: een nieuw
gebrevetteerd productieproces opzetten om goedkope energie ter beschikking te stellen van het publiek
5. Risico’s in geval van nalatigheid
• De toch al kwetsbare bevolkingsgroepen ondermijnen (tarifering)
• Een aantal gemene publieke goederen onbereikbaar maken door een gebrek aan collectief beheer en
de uitputting van grondstoffen.
6. Prestatiemetingen
• Aantal vergaderingen met belanghebbenden om gemene goederen te identificeren binnen de
bevoegdheden van de overheid.
• Aantal door politieke autoriteiten erkende gemene goederen die ondersteund worden door een
openbaar bestuur.
• Aantal private goederen die worden omgezet in gemeen goed (bijvoorbeeld: octrooi).
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Centrale aandachtspunt nr. 6: betrekkingen met de burgers
1. Definitie
De burger is een persoon of groep die gebruik maakt van de voordelen die voortvloeien uit de
beslissingen en activiteiten van de organisatie. Publieke organisaties zijn met name bedoeld om
goederen en diensten te leveren en om informatie te verschaffen om duurzame consumptie en
ontwikkeling te verzekeren, rekening houdend met de kwetsbaren. De aspecten zijn talrijk: sociale
bescherming, veiligheid, arbeidsrecht, onderwijs, duurzame productie en consumptie…

2. Verband met de maatschappelijke verantwoordelijkheid
Maatschappelijke verantwoordelijkheid is nauw verbonden met aandachtspunten van duurzame
consumptie, klachtenmanagement, bescherming van de gezondheid, bescherming van
persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, toegang tot essentiële producten en diensten, het
voldoen aan de behoeften van de kwetsbare en kansarme burgers en onderwijs, aspecten die in dit
domein aan bod komen.

3. Principe en beschouwingen
De principes die verantwoorde praktijken moeten leiden vanuit de legitieme behoeften van de burgers
zijn: het voorzien in de basisbehoeften en het recht van éénieder op een behoorlijke levensstandaard,
met name op het gebied van voedsel, kleding en huisvesting, de voortdurende verbetering van de
levensomstandigheden en de beschikbaarheid van essentiële producten en diensten, met inbegrip van
financiële. Ze omvatten ook het recht om een economische en sociaal rechtvaardige, billijke en
duurzame ontwikkeling te bevorderen net zo goed als de bescherming van het milieu. Deze legitieme
behoeften betreffen: veiligheid, het feit te worden geïnformeerd, het feit van het maken van keuzes,
van gehoord te worden, het bestaan van beroepsmiddelen, onderwijs, een gezond leefmilieu en ook
respect voor het recht op privacy, het voorzorgsbeginsel, de bevordering van de gelijkheid tussen
mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen, de bevordering van een universele opvatting over
goederen en diensten.
Het is essentieel dat elke organisatie bewust wordt gemaakt van de impact van haar activiteiten op het
vermogen van mensen om aan die behoeften te voldoen. Zij moet ook acties vermijden die dit
vermogen in gevaar zou brengen.

4. Doel
• Zich houden aan de geldende voorschriften
• Het respect voor de huidige en toekomstige burgers verdedigenn.
• Ervoor zorgen dat iedereen, met inbegrip van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, de
toegankelijkheid geniet van producten en diensten aangepast aan de behoeften, zonder het risico van
gevaar voor de gezondheid en het welzijn van de burgers.

5. Inhoud
We kunnen vijf actiegebieden identificeren om het respect voor de burgers te bevorderen in verband
met de verantwoordelijkheid:
1. Toegang tot informatie en diensten.
2. De bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de burgers.
3. Klachtenmanagement, bijstand en oplossen van bewaarschriften en geschillen met de burgers.
4. Bescherming van de persoonlijke gegevens en het privé-leven van burgers.
5. Onderwijs en bewustmaking.
50

6. Actiedomeinen
1. Toegang tot informatie en diensten
1. Definitie
Externe communicatie en promotie van diensten is een manier om te zorgen voor transparantie en
informatie over producten en diensten maar ook over de organisatie en de medewerkers die ze
produceren. Burgers kunnen kiezen op basis van hun behoeften en ook op basis van de kenmerken van
de diensten.
Elke organisatie moet ervoor zorgen dat iedereen haar diensten kan aanvragen en ervan gebruik lan
maken .
2. Doel
• Voldoen aan de verwachtingen van de burgers, met inachtneming van de wet en bijdragen aan het
behoud van het leef milieu.
• Bevorderen van een grotere sociale gelijkheid.
• Zorgen voor een brede toegankelijkheid van aangeboden goederen en diensten.
3. Vragen:
• Zijn alle categorieën van potentiële burgers bekend? (belanghebbende analyse)
• Zijn de goederen en diensten bekend bij alle potentiële gebruikers?
• Welke communicatiemiddelen worden gebruikt om het publiek te informeren?
• Hebben alle burgers een gemakkelijke toegang tot goederen en diensten?
• Welke follow-up is er voor vorderingen / klachten?
• Hoe organiseert men voor de burger de toegang tot de diensten?
4. Voorbeelden:
1. Verschillende communicatiemiddelen gebruiken om het publiek van producten en diensten op de
hoogte te brengen: internet, mobiel, contracten, vergaderingen, verenigingen, ...
2. Zorgen voor transparantie op elk product en / of dienst, alsmede op de middelen die gebruikt worden
om deze prestaties te leveren.
3. Zorgen voor toegang tot openbare diensten voor alle categorieën van de bevolking: produceren van
gedrukte brochures voor mensen die geen toegang hebben tot internet; rekening houden met de
woonplaats van personen: gebieden met hoge criminaliteit, afgelegen landelijke gebieden ...
4. Verspreiden van informatie via de politiezones om diefstallen uit woningen en voertuigen te
beperken.
5. Informeren over gratis software om toegang voor iedereen mogelijk te maken.
6. De kosten van de diensten aanpassen aan de sociaaleconomische situatie van de mensen (werklozen,
asielzoekers ...)
7. Zorgen voor aangepaste tellers om gebruikers te helpen hun consumptie te bewaken en hun
praktijken aan te passen aan het beste tarief.
5. Risico’s in geval van nalatigheid
• Sommige categorieën van mensen kunnen worden verstoken van de openbare diensten waar zij recht
op hebben, omdat ze niet de technologie (internet) of technologische kennis hebben of omdat ze in
gebieden wonen die niet bediend worden door de openbare diensten.
• Afbraak van het imago van de organisatie.
• Toename van klachten.
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6. Prestatiemetingen
• Aantal acties om burgers te informeren
• Aantal verschillende kanalen om de gehele bevolking te bereiken (internet, prints, radio, TV, ...)
• Aantal acties om de toegang voor iedereen (AnySurfer, braille documenten,…) te waarborgen
2. Bescherming van de gezondheid en veiligheid van burgers
1. Doel
Informeren van de burgers om hun veiligheid en hun gezondheid ten beste te verzekeren.
2. Vragen:
• Wat zijn de risico's als gevolg van het ontbreken van maatregelen om de veiligheid en de gezondheid
te beschermen?
• Wat is het publiek dat door de voordelen is betrokken?
• Welke informatie is er afgestemd op de verschillende gebruikersprofielen?
• Wat zijn de mogelijkheden voor klachten en beroep?
3. Voorbeelden:
• Gezondheidscontroles in restaurants duidelijk aanplakken.
• Opzetten van een analyse van de risico's voor kwetsbare bevolkingsgroepen en informeren over de
risico’s en de preventie daarvan.
• Gebruik van alleen erkende niet-gevaarlijke materialen en niet-schadelijke chemische stoffen voor de
mens en het milieu (onderhoud groene ruimte ).
4. Risico’s in geval van nalatigheid
In gevaar brengen van de gezondheid en de veiligheid van de burgers:
1. door gebrek aan informatie of
2. door informatie die niet geschikt is.
3. naar aanleiding van het gebruik van producten die schadelijk zijn voor de gezondheid van de burgers.
5. Prestatiemetingen
Aantal actiepunten voor de gezondheid en / of de veiligheid van de burgers te verbeteren.
3. Klachtenmanagement, bijstand en oplossen van bewaarschriften en geschillen met de
burgers.
1. Doel:
De burgers de mogelijkheid bieden om in geval van ontevredenheid een klacht in te dienen.
2. Vragen
• Wat zijn de middelen die ter beschikking staan van de organisatie om ervoor te zorgen kwaliteit van
dienstverlening aan de burger n.a.v. een klacht te waarborgen?
• Welke mogelijkheden tot beroep biedt de organisatie aan tegen haar dienstverlening?
3. Voorbeelden
• Gebruik van nieuwe media om de burgers te informeren over de verschillende diensten die
beschikbaar zijn om hen meer steun en een beter gebruik te waarborgen.
• Zorgen voor toegankelijkheid van de ondersteuning.
• Opzetten van een klachtenmanagement om de dienstverlening te verbeteren
4. Risico’s in geval van nalatigheid
• Verhoging van de geschillen met de belanghebbenden.
• Verhoogde burgerontevredenheid die uitgezonden wordt in de media.
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• Het imago van de organisatie verslechtert
5. Prestatiemetingen
• Het bestaan van een klachtenmanagement.
• Het bestaan van een klanten charterof handvest
• De resultaten van de tevredenheidsenquêtes bij de burger.
• Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes met betrekking tot
marketingcommunicatie.
4. Bescherming van de persoonlijke gegevens en het privé-leven van burgers
1. Doel
• Opzoeking beperken tot informatie die essentieel is voor de verbetering van de dienstverlening en
geen interactie met het privéleven van de burgers.
• De toegang van de private sector tot de privégegevens in handen van publieke organisaties beperken.
2. Vragen
• Welke informatie heeft de organisatie nodig voor haar dienstverlening?
• Welke beschermingsgaranties bieden de databases aan gebruikers?
• Welke geïdentificeerde regels maken het respect voor de privacy mogelijk?
3. Voorbeelden
• Vergaderingen van pannels van burgers organsieren om de onontbeerlijke informatie voor de
dienstverlening te selecteren.
• Opstarten van statistische studies over de burgers door erkende overheden.
• Ervoor zorgen dat er geen onnodige en verboden communicatie door de organisatie gebeurt van de
gegevens van burgers.
• Het publiek informeren over de verspreiding van de gegevens die worden gebruikt en waarborgen
bieden tegen ongeoorloofde openbaarmaking.
• Implementeren van een systeem waarmee elke burger zich gemakkelijk kan laten verwijderen uit
databases.
• Zorgen voor de veiligheid van de databases.
• Zorgen voor het opvolgen en anticiperen van maatregelen om de risico's voor de veiligheid van de
persoonlijke gegevens, het gebruik van sociale netwerken te verminderen,…
4. Risico’s in geval van nalatigheid
Openbaarmaking van persoonlijke gegevens voor commerciële of frauduleuze doeleinden.
5. Prestatiemetingen
• Aantal acties voor de beveiliging van gegevens.
• Het bestaan van een security audit inzake data en systemen.
• Aantal klachten over persoonlijke gegevens en het privé leven
5. Opvoeding en bewustmaking
1. Doel
• Het de gebruikers mogelijk maken om het belang van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in te
zien en de kenmerken en het gebruik van de goederen en diensten die zij consumeren te begrijpen om
een duurzame en verantwoorde consumptie te stimuleren.
• De informatie aan het sociaal-culturele milieu van de bevolking aanpassen om een klare en
begrijpelijke boodschap aan iedereen aan te bieden.
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2. Vragen:
• Welke delen van de bevolking worden door de dienstverlening betrokken?
• Welke informatie wordt verstrekt?
• Welke communicatiekanalen dienen er te worden gebruik ?
3. Voorbeelden:
1. Publicatie in gespecialiseerde tijdschriften.
2. Enquêtes opstarten om het juiste gebruik van goederen na te gaan en tot een ander gedrag aan te
sporen.
3. Burgers informeren om hen in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken over de producten
op basis van verantwoord consumptiegedrag en hun eigen verwachtingen.
4. Voorstellen van games, testen, instructie-simulaties om de burgers van het juiste gebruik van
goederen en diensten bewust te maken.
4. Risico’s in geval van nalatigheid
• De schade aan het milieu en de gezondheid van de burgers vergroten door onvoldoende informatie te
verstrekken over de eigenschappen en het gebruik van goederen en diensten die zij gebruiken.
• Extra kosten voor de bescherming van het milieu en de gezondheid van de bevolking veroorzaken.
• De kosten van het afvalbeheer verhogen.
• Een ongezond voedingspatroon bevorderen.
5. Prestatiemetingen
• Het bestaan van een tool om de diensten ten beste te kennen en te gebruiken.
• De frequentie van het gebruik van de tool.
• Monitoring van de bevolking die het minst de diensten gebruikt.
• Aantal acties ten gunste van de opvoeding van de burgers.
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Centrale aandachtspunt nr. 7: Gemeenschappen en lokale
ontwikkeling
1. Definitie
De allereerste taak van een openbare organisatie is tegemoet te komen aan een scala van behoeften
van de samenleving waarin zij actief is op het lokale, nationale of internationale niveau. Een publieke
organisatie is echter een fysieke entiteit die zich inplant in een specifieke geografische locatie met een
herkenbare sociale omgeving. De term "gemeenschap" verwijst naar het geografische gebied waar een
woonwijk of een andere menselijke vestiging is gevestigd, in de fysieke nabijheid van de zones waarop
de orgnisatie impact heeft . In het algemeen kan de term "gemeenschap" evenwel ook verwijzen naar
een groep personen die fysiek op afstand van elkaar wonen waarbij de ondernomen actie gunstige
gevolgen kan hebben voor de reputatie van de organisatie.

2. Verband met de maatschappelijke verantwoordelijkheid
De betrokkenheid bij de gemeenschappen versterkt sociale banden en zal een bijdrage leveren aan het
welzijn en de levenskwaliteit voor iedereen. Organisaties die respectvol omgaan met de gemeenschap
en haar instellingen weerspiegelen de democratische en burgerlijke waarden en versterken die.

3. Principes
De organisatie moet zichzelf beschouwen als een integraal onderdeel van de gemeenschap en niet als
onderscheiden wanneer zij voornemens is om zich in de samenleving in te werken en bij te dragen tot
de lokale ontwikkeling.
Tijdens de ontwikkeling van actieplannen voor de gemeenschappen, zal de organisatie mogelijkheden
ontdekken voor een dialoog met een breed scala aan belanghebbenden. Bovendien is het van belang
over te gaan tot de identificatie en raadpleging van kwetsbare, marginale, gediscrimineerde of
ondervertegenwoordigde groepen en, indien mogelijk, deze te ondersteunen.

4. Doel
Een verantwoordelijke relatie ontwikkelen met de gemeenschappen waarin zij actief is gebaseerd op:
• de erkenning van de waarde van de gemeenschap;
• de bewustwording van de kruisbestuiving die kan plaats vinden;
• de kennis van de specifieke problemen van die gebieden en gemeenschappen;
• de identificatie en evaluatie van de effecten van de organisatie;
• de wil om bij te dragen tot de ontwikkeling van deze gebieden en gemeenschappen op politiek,
economisch en sociaal-cultureel vlak;
• de definitie van de investering die zij wil doen om deel te nemen aan de creatie van rijkdom en
inkomen;
• de bereidheid om deel te nemen aan het opstarten van gunstige projecten voor de regionale
ontwikkeling en de gemeenschappen.

5. Inhoud
We kunnen zeven actieterreinen voor lokale ontwikkeling identificeren:
1. De betrokkenheid bij de gemeenschap
2. Opvoeding en Cultuur
3. Jobcreatie en competentieontwikkeling
4. De ontwikkeling van de technologie en toegang tot technologie
5. Creatie van rijkdom en inkomen
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6. Gezondheid
7. Investeringen in sociale projecten

6. Actiedomeinen
Actiedomein 1: De betrokkenheid bij de gemeenschap
1. Doel
Geworteld zijn in zijn grondgebied door zijn acties, betrokkenheid en het gedrag ten opzichte van de
gemeenschap.
2. Vragen
1. Hoe meet de organisatie de effecten van haar activiteit op haar grondgebied, positief en negatief,
economisch, sociaal en milieu gerelateerd ?
2. Welke rijkdommen van het grondgebied gebruikt de organisatie speciaal? Hoe beheert zij die?
3. Welke relatie heeft de organisatie met de acteurs van haar grondgebied en in het bijzonder de
gemeenschappen?
4. Hoe is de organisatie betrokken bij reacties op de uitdagingen waaraan het grondgebied waar ze
gevestigd is het hoofd dient te bieden?
5. Als we vandaag de organisatie zouden moeten inplanten, zouden we dat dan hier doen en waarom?
3. Voorbeelden
1. De effecten van de organisatie in de gebieden waar zij actief is evalueren door het verzamelen van
interne gegevens of door het interviewen van betrokkenen. Bijvoorbeeld:
a. De locatie van de leveranciers en dienstverleners.
b. De locatie van haar klanten.
c. Het volume van het verkeer dat wordt gegenereerd.
d. De directe betrokkenheid van de organisatie in de lokale instanties.
e. De locatie van de woonplaatsen van medewerkers.
f. Hun wijze van vervoer.
g. Hun betrokkenheid bij het gemeenschapsleven.
h. De impact van de stagiairs en hun leerproces.
2. De representatieve maatschappelijke groeperingen raadplegen om prioriteiten voor investeringen in
de samenleving en de ontwikkeling van activiteiten in de gemeenschap te bepalen.
3. Aanwezig zijn, indien mogelijk en wenselijk, in lokale verenigingen met het doel bij te dragen aan het
algemeen welzijn en de ontwikkeling van de doelen van de gemeenschappen.
4. Transparante relaties met lokale overheden en politieke vertegenwoordigers handhaven.
5. Mensen stimuleren om vrijwilligerswerk te doen om de gemeenschap te dienen en te ondersteunen.
6. Deelnemen aan de uitvoering van ontwikkelingsprogramma's.
7. De standpunten van de gemeenschap verzamelen op het vlak van openheid, transparantie en ethisch
gedrag van de organisatie (strikt voldoen aan de beginselen en waarden van de openbare diensten,
zoals gelijkheid, continuïteit, etc.).
8. De perceptie van de instelling met betrekking tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
media-aandacht evalueren.
9. Uitwisselen van kennis en informatie met derden (conferenties, interventies in nationale en
internationale colloquia, partnerschap onderzoek en ontwikkeling).
10. De democratische participatie van de burgers op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal vlak
stimuleren (bijvoorbeeld openbare lezingen, overleg of besluitvorming over de mogelijke impact van de
organisatie op de veiligheid of mobiliteit).
11. Het maatschappelijk engagement van de burgers, andere belanghebbenden en de medewerkers
ondersteunen.
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4. Risico’s in geval van nalatigheid
• De effecten van de organisatie niet op haar juiste waarde evalueren.
• Niet erkend worden als een lokale speler en dus beschouwd worden als een onpersoonlijke publieke
organisatie die los staat van de plaatselijke realiteit.
• Schade toebrengen aan het imago van de publieke organisatie met betrekking tot haar primaire taak.
5. Prestatiemetingen
• Het bestaan van de impactmetingen op de directe omgeving (verkeer, lawaai, ...).
• Aantal acties ten gunste van de lokale gemeenschap (ter beschikking stellen van lokalen, groene
ruimten, ...).
• Aantal contacten met lokale verenigingen.
Actiedomein 2: Opvoeding en Cultuur
1. Doel
Opvoeding en cultuur vormen de basis van de sociaaleconomische ontwikkeling en maken deel uit van
de identiteit van de gemeenschap. Het behoud en de bevordering van de cultuur en het bevorderen van
opvoeding in overeenstemming met respect voor de rechten van de mens hebben een positief effect op
de sociale cohesie en sociale ontwikkeling.
2. Vragen
• Hoe bewijst de organisatie dat ze betrokken is bij het bevorderen van opvoeding en in de bevordering
en het behoud van de cultuur op het grondgebied van de vestiging?
• Welke acties worden door de organisatie uitgevoerd om het bewustzijn te verhogen en werknemers
aan te moedigen om haar grondgebied en haar omgeving te ontmoeten?
3. Voorbeelden
1. De regelgeving identificeren en toepassen die van toepassing in de gebieden en bij de
gemeenschappen waarin zij actief is.
2. De specifieke behoeften van haar gebieden en gemeenschappen inzake opvoeding en cultuur
identificeren.
3. De lokale partners die projecten uitvoeren identificeren.
4. Activiteiten of projecten om opleiding en culturele activiteiten te bevorderen (zoals het organiseren
van opendeurdagen en rondleidingen, deelname aan jury's realiseren of eraan deelnemen.
5. Proactief contacten onderhouden met onderwijs- en culturele instellingen.
6. De betrokkenheid van de leden van de organisatie bij de lokale kringen, netwerken van groepen en
individuen op het gebied van onderwijs en culturele activiteiten ontwikkelen.
7. De participatie van werknemers in opleidings- en culturele activiteiten stimuleren en faciliteren.
8.Het publieke bewustzijn opkrikken m.b.t. de impact van de organisatie op de levenskwaliteit
(bijvoorbeeld in onderwijs, gezondheidszorg, ondersteuning van sportieve en culturele activiteiten,
deelname aan humanitaire operaties, specifieke acties ten behoeve van kansarmen, culturele
activiteiten open voor het publiek, enz.).
9. Locaties voor culturele expressie of tentoonstelling van werken van kunstenaars ter beschikking
stellen.
10. Deelnemen aan het onderhoud en / of herstel van cultureel erfgoed en, in voorkomend geval, het
gebruik van traditionele kennis en technologieën van de inheemse gemeenschappen bevorderen.
11. De deelname van de werknemers aan de culturele activiteiten vergemakkelijken door de werktijden
aan te passen, door financiële tussenkomst om de toegangskosten te verminderen, de ter beschikking
stelling van apparatuur of plaats, …
4. Risico’s in geval van nalatigheid
• Niet erkend worden als een speler in de lokale gemeenschap en dus beschouwd worden als een
publieke organisatie zonder voeling met de realiteit.
• Het imago van de publieke organisatie m.b.t. haar primaire taak schaden.
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5. Prestatiemetingen
• Aantal partnerschappen met lokale belanghebbenden inzake opvoeding en cultuur.
• Aantal activiteiten ter bevordering van opvoeding en cultuur (tentoonstellingen, link met scholen,…).
Actiedomein 3: Jobcreatie en competentieontwikkeling
1. Doel
Werkgelegenheid is een internationaal erkend doel en gekoppeld aan de sociaaleconomische
ontwikkeling. Door het creëren van banen kunnen alle organisaties een bijdrage leveren aan de
vermindering van de armoede en de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling.
De ontwikkeling van competenties is een essentieel onderdeel van de bevordering van de
werkgelegenheid en het helpen van mensen om fatsoenlijk en productief werk te garanderen. Het is van
vitaal belang voor de sociaaleconomische ontwikkeling.
2. Vragen
• Hoe draagt de organisatie bij tot het creëren van banen en de competentieontwikkeling op het eigen
grondgebied?
• Hoe houdt zij rekening met de impact op de werkgelegenheid of competentieontwikkeling van haar
activiteiten en keuzes ?
3. Voorbeelden
1. De gegevens over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de competenties integreren in het
strategisch denken van de organisatie, in het bijzonder inzake investerings- en
ontwikkelingsbeslissingen, technologische keuzes, potentiële outsourcing en het beheersen van de
werklast.
2. De 'arbeidspool' analyseren en lokale werknemers aanwerven van door ze voor haar activiteiten op te
leiden.
3. De lokale partners identificeren die projecten kunnen opstarten.
4. Voeren van of deelnemen aan activiteiten of projecten om de werkgelegenheid en competenties te
ontwikkelen.
5. Proactieve relaties onderhouden met actoren die zich met tewerkstelling en opleiding bezig houden.
6. De economische impact op de samenleving op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau
evalueren (bijvoorbeeld creatie of aantrekking van de activiteiten van kleine buurt bedrijven, de aanleg
van wegen of de ontwikkeling van het openbaar vervoer dat ook nuttig is voor bestaande economische
actoren).
4. Risico’s in geval van nalatigheid
• Niet erkend worden als een speler in het veld en dus beschouwd worden als een onpersoonlijke
publieke organisatie zonder voeling met de realiteit.
• Het imago van de publieke organisatie m.b.t. haar voornaamste taak schaden.
5. Prestatiemetingen
• Aantal partnerschappen met lokale belanghebbenden om werkgelegenheid en competenties te
bevorderen.
• Procedures voor lokale personeelswerving en het aandeel van het topkader afkomstig uit de lokale
gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties.
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Actiedomein 4: Technologieontwikkeling en toegang tot technologie
1. Definitie
Gemeenschappen en hun leden hebben, onder andere, nood aan een vrije en veilige toegang tot de
moderne technologie.
Toegang tot informatie is de sleutel tot het overwinnen van verschillen tussen landen, regio's,
generaties, geslachten, etc.
2. Doel
• Bijdragen tot de ontwikkeling van de gemeenschappen, in het bijzonder van kwetsbare
bevolkingsgroepen om de sociale cohesie en de interpersoonlijke relaties te onderhouden door het
verminderen van de digitale kloof.
• Bijdragen tot de verbetering van de toegang tot deze technologieën door middel van opleiding,
partnerschappen en andere acties.
3. Vragen
Hoe draagt de organisatie bij tot de ontwikkeling van het gebied waarin zij actief is, om de beheersing
van de technologische knowhow van de bevolking, de toegang tot technologie en hun ontwikkeling te
bevorderen?
4. Voorbeelden
1. De impact van de organisatie bepalen op het grondgebied en in de gemeenschappen waarin zij actief
is m.b.t. het verwerven van technologische kennis door de bevolking en de toegang tot de
technologieën: kennismaking met computers voor ouderen, financiële steun voor de aankoop van
computerapparatuur, beperkte gratis internet toegangspunten ...
2. De impact van de organisatie bepalen op de grondgebieden en in de gemeenschappen waarin zij
actief is m.b.t. de ontwikkeling van technologieën: elektronische identiteitskaart, Global Positioning
Satellite GPS (Galileo), verspreiding van nieuwe technologieën op basis van ontwikkeling inzake
meteorologie, ruimte ...
3. De bijdrage bestuderen van de organisatie tot de ontwikkeling van technologie met een sociale lage
kost, gemakkelijk te reproduceren en met een sociale impact op het verbeteren van de
levensomstandigheden van kwetsbare bevolkingsgroepen: ondersteuning van verkoop van openbare
verouderd materiaal, hulp bij de aankoop van technologieën aangepast aan personen met een
handicap, enz.
4. Partnerschappen met organisaties zoals universiteiten en onderzoekslaboratoria opbouwen om de
wetenschappelijke en technologische ontwikkeling ten behoeve van de bevolking te verbeteren.
5. De specifieke problemen van hun territorium en gemeenschappen identificeren inzake toegang tot
technologie en de verspreiding van deze technologieën op aanvraag bevorderen.
6. Proactief samenwerken met onderwijsorganisaties en instellingen voor de verspreiding van de
technologische cultuur.
5. Risico’s in geval van nalatigheid
• Bijdragen tot de digitale kloof binnen de bevolking en daarmee de uitsluiting van een categorie van de
bevolking bevorderen.
• Het imago van de publieke organisatie m.b.t. tot haar belangrijkste missie schaden.
• Initiatief inzake technologische innovatie beperken tot overwegend commerciële motieven.
6. Prestatiemetingen
• De impact van de organisatie meten op het gebied van technologische ontwikkeling.
• Aantal acties en partnerschappen om de verspreiding van de technologie en de toegankelijkheid voor
iedereen te verbeteren.
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Actiedomein 5: Creatie van rijkdom en inkomen
1. Definitie
Concurrerende en gediversifieerde ondernemingen en coöperatieve vennootschappen zijn een
belangrijke troef voor het scheppen van welvaart in elke gemeenschap. Door te helpen om rijkdom en
inkomen te creëren op lokaal niveau en door een evenwichtige verdeling van de voordelen van de
economische activiteit te bevorderen onder de leden van de gemeenschap, kunnen organisaties
bovendien een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de armoede.
De overheid baseert zich op organisaties die aan hun verplichtingen om belastingen in te betalen
voldoen om de opbrengsten van de economische activiteit te herverdelen.
2. Doel
• De oprichting van lokale bedrijven en non-profit organisaties als werkaanbieders ondersteunen.
• Door het aankoopbeleid de lokale economie bevorderen.
3. Vragen
• Hoe draagt de organisatie bij tot het creëren van rijkdom op haar grondgebied?
• Welke initiatieven ontwikkelt de organisatie om de creatie van lokale bedrijven en non-profit
organisaties te ondersteunen?
• Identificeert de organisatie potentiële lokale leveranciers?
• Waaraan wijst de organisatie haar potentiële inkomsten toe?
4. Voorbeelden
• De sociaaleconomische impact bepalen van het behoren tot een gemeenschap.
• De specifieke problemen van haar omgevingsgebieden en gemeenschappen in het scheppen van
rijkdom en inkomen definiëren.
• Identificatie van de lokale partners met dewelke acties en / of apparaten om rijkdom en inkomen te
creëren kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
• De aantrekkelijkheid van de regio ontwikkelen, via de oprichting van samenwerkingsverbanden met
andere publieke of private organisaties indien nodig, bijvoorbeeld door bus, tram –of treinhaltes in de
buurt van een school, …
5. Risico’s in geval van nalatigheid
• Niet erkend worden als een speler in de lokale gemeenschap en dus beschouwd worden als een
publieke organisatie zonder voeling met de realiteit.
• Het imago van de publieke organisatie m.b.t. haar belangrijkste taak schaden.
6. Prestatiemetingen
• Het bestaan van impactmetingen van de aanwezigheid van een organisatie.
• Kennis van het belang van de organisatie in termen van tewerkstelling in de regio (percentage van
directe en indirect banen)
• Beleid, methoden en deel van uitgaven die gerealiseerd worden met lokaal gevestigde leveranciers op
belangrijke bedrijfslocaties
Actiedomein 6: Gezondheid
1. Definitie
Gezondheid is een essentieel onderdeel van het sociale leven en is erkend als een van de rechten van de
mens. Gevaren voor de volksgezondheid kunnen ernstige gevolgen hebben voor gemeenschappen en
kan hun ontwikkeling belemmeren.
Alle organisaties kunnen overwegen om bij te dragen aan de gezondheid van de gemeenschappen.
Een gezonde gemeenschap beperkt de lasten voor de publieke sector en draagt bij tot het welzijn van de
bevolking.
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2. Doel
• Het recht op gezondheid respecteren en bijdragen tot de bevordering van de gezondheid, tot het
voorkomen van bedreigingen van de gezondheid en van ziekte en het beperken van eventuele schade
voor de gemeenschap.
• Bijdragen aan de verbetering van de toegang tot de gezondheidszorg
3. Vragen
• Hoe waakt de organisatie erover om de nadelige gevolgen voor de gezondheid van haar activiteiten te
verminderen?
• Hoe bevordert de organisatie de gezondheid door het voorkomen of, waar nodig, het inperken van de
eventuele schade die op haar grondgebied?
• Helpt ze om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren?
4. Voorbeelden
1. Bepalen van de impact van de organisatie op de gezondheid.
2. De bijdrage die een organisatie kan leveren aan de gezondheid van de gemeenschappen bestuderen.
3. De specifieke behoeften van haar gebieden en gemeenschappen inzake de gezondheidszorg en de
toegang tot de gezondheidszorg identificeren .
4. De lokale partners bepalen om samen acties en / of programma’s mee te ontwikkelen die bijdragen
tot de gezondheid van de gemeenschappen en / of de toegang tot de gezondheidszorg
vergemakkelijken.
5.Gezondheidsrisico's
en
ongevallen
van
burgers
en
personeelsleden
voorkomen
(preventieprogramma's, hulp in de strijd tegen het roken, opvoeding inzake gezond eten, …)
5. Risico’s in geval van nalatigheid
Bijdragen aan de verslechtering van de gezondheid van de bevolking.
6. Prestatiemetingen
• Het bestaan van de gezondheidsmeting in het geografische gebied
• Aantal preventieprogramma’s voor het personeel en / of voor de burgers.
Actiedomein 7: Investeringen in maatschappelijke projecten
1. Definitie
De investering in de samenleving treedt op wanneer de organisaties hun middelen investeren in
initiatieven en programma's om de sociale aspecten van het gemeenschapsleven te verbeteren.
Investeringen in de samenleving gebeuren meestal ten gunste van projecten die levensvatbaar zijn op
de lange termijn en bijdragen tot duurzame ontwikkeling.
Informatie-uitwisseling, overleg en onderhandeling met lokale belanghebbenden zullen ervoor zorgen
dat een de vastlegging en de uitvoering van de investeringen in de samenleving op participatieve wijze
gebeurt.
2. Doel
• Bijdragen tot de behoeften en sociale prioriteiten van de gemeenschappen waarin de organisatie
actief is, met inachtneming van de door de lokale en nationale beleidsmakers bepaalde prioriteiten.
• De betrokkenheid van de gemeenschappen in het ontwerp en de uitvoering van projecten
aanmoedigen want dit kan helpen om deze projecten te laten overleven en gedijen wanneer de
organisatie zelf niet langer betrokken is.

3. Vragen
• Hoe zal de organisatie rekening houden met de sociale behoeften van de lokale gemeenschap en hoe
reageert zij hierop?
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• Hoe zal de organisatie de milieu-, sociale en economische prestaties van elk van zijn
investeringsprojecten evalueren?
• Hoe zorgt zij voor het duurzame karakter van de immateriële en materiële investeringen en dat de
afhankelijkheid van de gemeenschap ten opzichte van de organisatie vermindert?
4. Voorbeelden
1. Luisteren naar belanghebbenden om behoeften te evalueren en prioriteiten voor het gebied en de
gemeenschap vast te stellen.
2. De lokale partners, dragers van sociale projecten identificeren.
3. Zorgen voor financiële en andere steun door het organiseren van sociale of culturele evenementen, ...
4. De sociaal zwakkere burgers ondersteunen (bijvoorbeeld door de toegang te verschaffen aan de
kwetsbare lokale bevolking aan het restaurant van de publieke organisatie).
5. De mate van afhankelijkheid van de gemeenschap ten aanzien van de organisatie bepalen om
rekening te houden met het permanente karakter van de projecten door de responsabilisering van de
gemeenschap.
6. Internationale ontwikkelingsprojecten steunen.
5. Risico’s in geval van nalatigheid
Schadelijk voor het imago van de publieke organisatie m.b.t. haar allereerste taak van het bevorderen
van de sociale samenhang en het bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de
gemeenschap.
6. Prestatiemetingen
• Totale investeringen in sociale projecten.
• Aantal investeringen in sociale projecten.
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TITEL II
Het toepassen van het ZEMV - Synthese1
Deel 1 – De ontwikkeling van het
Actieplan
Overheidsorganisaties moeten een aantal praktijken introduceren als ze een strategie willen aannemen
waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid (MV) geïntegreerd zit:








de impact van hun activiteiten op de samenleving en het leefmilieu evalueren
de prioritaire actiegebieden prioriteren binnen de Centrale aandachtspunten
de verwachtingen van hun stakeholders in kaart brengen
hun invloedssfeer vaststellen
de relaties tussen de actoren in kaart brengen: tussen hen en de samenleving, tussen hen en
hun stakeholders, tussen hun stakeholders en de samenleving
een actieplan hieromtrent lanceren
een communicatiesysteem en een dialoog tot stand brengen met al hun stakeholders om hun
verwachtingen vast te stellen en verantwoording afleggen voor hun acties.

Dez praktijken zullen worden beschreven in 18 stappen verspreid over 5 fases. Hun doel is om het
makkelijker te maken om een MV-aanpak te introduceren in een overheidsorganisatie.

Fase 1: de voorbereiding van de MV-aanpak
Stap 1: de MV-zelfevaluatiegroep samenstellen
Het is wenselijk om alle leidinggevenden te betrekken bij het toepassen van de MV-aanpak. Bovendien
zal men moeten bepalen welke contactpersonen er zich binnen de organisatie om MV bekommeren en
voor deze aanpak willen ijveren. Dat kan de reeds aangeduide MV-verantwoordelijke zijn, de
coördinator van de cel Duurzame Ontwikkeling, de HR-verantwoordelijke, de preventieadviseur, de
logistiek verantwoordelijke, de verantwoordelijke voor reeds geïntroduceerde duurzame
ontwikkelingstools (EMAS, ISO 14000, ...) of eender welke medewerker die zich wil inzetten voor een
dergelijke aanpak. Er kan een oproep worden gelanceerd in de organisatie aan de hand van een
profielbeschrijving (zie bijlage A). Het ideale scenario is een groep samenstellen met een evenwichtige
verhouding tussen leidinggevenden en personeelsleden.

Stap 2: de scope van de aanpak vaststellen
Maatschappelijke verantwoordelijkheid moet een zaak zijn van de hele organisatie die in een bepaalde
vestiging is ondergebracht. Voor overheidsorganisaties met meerdere gedecentraliseerde vestigingen
valt het te overwegen om een globale MV-aanpak of een MV-aanpak voor elke vestiging te
introduceren. Het zal waarschijnlijk van pas komen om een onderscheid te maken tussen de
1

Voor een volledige presentatie van het toepassen van het ZEMV zie de Gids van de deelnemer voor de
implementatie, FOD P&O – DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling

63

gemeenschappelijke acties die betrekking zullen hebben op de organisatie in haar geheel en de acties
die betrekking zullen hebben op bepaalde vestigingen in het bijzonder.
Toch wordt afgeraden om de aanpak toe te passen op een proces of een activiteit van de organisatie.
Dat zou de aanpak namelijk weinig geloofwaardig maken bij de stakeholders.

Stap 3: vaststellen van de motivering van de directie
Het kan nuttig zijn om even stil te staan bij de motivering van de leidinggevenden met betrekking tot het
engagement voor deze aanpak. De omvang van de aanpak, de ambitie en de aard van de acties die
zullen plaatsvinden, dat alles zal afhangen van de motivering van de directie. Er kunnen verschillende
soorten motivering worden aangehaald, zonder aanspraak te maken op volledigheid:
 De leidinggevenden zijn zich ervan bewust dat maatschappelijke verantwoordelijkheid integraal
deel uitmaakt van de openbare dienstverleningstaak die de organisatie heeft en dat het
wenselijk is om die bekommernis door te trekken naar de activiteiten van de organisatie die
geen verband houden met haar hoofdtaak (bv. het leefmilieu, de sociale clausules van
overheidsopdrachten, ...).
 De leidinggevenden beseffen dat de organisatie bij heel wat stakeholders geen goed imago
heeft en dat dat imago vlug moet worden opgepoetst.
 Het verslechterde socio-economische klimaat leidt ertoe dat de overheidsdiensten een
prominentere rol krijgen in het behoud van de levenskwaliteit van de burgers.

Stap 4: de belangrijkste succesfactoren van een aanpak m.b.t. MV
vaststellen
Definitie:
De essentiële elementen waar rekening mee moet worden gehouden om van de integratie van MV in de
strategie van de organisatie een succes te maken. Dit kunnen zowel bestaande elementen zijn waar men
op steunt als elementen die nog niet onder controle zijn.
Voorbeelden:
Dit zijn een aantal van de belangrijkste succesfactoren:
 de motivering waar de medewerkers al dan niet blijk van geven
 het is de gewoonte in de organisatie om te werken via transversale projecten
 de beschikbaarheid van budgettaire of andere middelen
 het introduceren van een kwaliteitsaanpak met het CAF (sensibilisering met betrekking tot MV
bij overheidsorganisaties)
 de mogelijkheid om te interageren met de voornaamste stakeholders.

Stap 5: vaststellen risico's er verbonden aan een MV-aanpak
Risico's kan men beschouwen als obstakels die de integratie van MV in de strategie van de organisatie
zouden kunnen bemoeilijken, belemmeren of doen mislukken.
Risico's zijn onder andere:
 de moeilijkheid om de medewerkers te sensibiliseren over de MV-aanpak
 het risico op overlapping met de hoofdtaak van een andere overheidsorganisatie
 afdwalen naar louter filantropische of liefdadigheidsacties
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Voor een of meerdere risico's waarvan men meent dat ze belangrijk of zelfs uitermate belangrijk zijn,
kan er een specifieke maatregel genomen worden in het maatschappelijk actieplan om het succes ervan
te waarborgen.

Fase 2: de stakeholders: identificatie, weging en verwachtingen
Een grondige kennis hebben van de stakeholders is een van de belangrijkste zaken in een MV-aanpak.
In deze fase zal men de stakeholders op vrij volledige wijze identificeren en hen prioriteren.
Door rekening te houden met hun verwachtingen zullen de toekomstige maatschappijgerichte acties
ook relevanter worden.

Stap 6: het overzicht opstellen van de acties verricht op het vlak van MV
die verband houden met de Centrale aandachtspunten
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Stap 7: vaststellen van de missies, kernactiviteiten en de centrale
aandachtspunten waar de maatschappelijke impact van de organisatie
betrekking op hebben, evenals de maatschappelijke impact van de
organisatie buiten haar hoofdtaken
1. de missies van de organisatie in kaart brengen
2. de kernactiviteiten (of macroprocessen) van de organisatie in kaart brengen door te opnieuw te
beginnen met een ondersteunende activiteit voor de interne diensten
3. de activiteiten in kaart brengen die verband houden met de maatschappelijke impact (1) buiten
de hoofdtaken van de organisatie. De maatschappelijke impact van de organisatie buiten haar
hoofdtaken hangt nauw samen met Centraal aandachtspunt 7: "Gemeenschap en lokale
ontwikkeling"
4. het Centraal aandachtspunt uit bijlage 1 in kaart brengen waar de maatschappelijke impact van
de kernactiviteit (of het macroproces) hoofdzakelijk betrekking op heeft. Centraal
aandachtspunt 1 ("Bestuur van de organisatie") wordt besproken in de laatste fase van de
methodologie, tijdens de evaluatie

Tabel 1: Missies, activiteiten van de organisatie en betrokken Centrale aandachtspunten
Missie(s)

Kernactiviteiten of macroprocessen

Centrale aandachtspunten waar de
maatschappelijke impact van de
kernactiviteiten betrekking op heeft

ONDERSTEUNING
Maatschappelijke
impact
buiten
de
hoofdtaak/hoofdtaken
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Stap 8: de stakeholders identificeren
Hier draait het erom te bepalen wie de actoren zijn die aan de definitie van een stakeholder
beantwoorden:
"Stakeholders zijn individuen en/of organisaties die een impact hebben op de activiteiten, producten
en diensten van een organisatie en/of die een impact kunnen ondervinden van de activiteiten,
producten en diensten van die organisatie." Bron: AA1000SES-norm (stakeholders engagement
standard 2011)
Overheidsorganisaties identificeren doorgaans de volgende grote categorieën van stakeholders:
- de politieke autoriteit
- de burgers/klanten (individuen, groepen van individuen of organisatie)
- het personeel van de organisatie
- de partners
- de leveranciers
- de samenleving.

Voorbeelden van vragen die men zich moet stellen om zijn stakeholders te identificeren
Categorie van stakeholders
Vragen
Autoriteit
 Wie heeft er een injunctierecht ten
aanzien van mijn organisatie?
 Aan wie moet ik verantwoording
afleggen?
e
De burgers/klanten (van het 1 plan)
 Wie zijn de ontvangers van mijn
producten en diensten?
 Kunnen die burgers/klanten een
positieve of een negatieve impact
hebben op mijn organisatie?
Het personeel van de organisatie
 Moet je een onderscheid maken tussen
verschillende
personeelscategorieën
waarvoor er een verschillende aanpak
nodig is?
 Spelen
de
vakbonden
of
personeelsverenigingen een specifieke
rol?
 Kunnen die verenigingen een positieve
of een negatieve impact hebben op mijn
organisatie?
De partners
 Wie zijn onze partners met wie we
samenwerken om gemeenschappelijke
doelstellingen
te
bereiken
door
wederzijdse
voordelen
te
bewerkstelligen?
 Wie zou de organisatie kunnen helpen
om een bepaalde impact aan te pakken?
 Hebben die partners een positieve of
een negatieve impact op mijn
organisatie?
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De leveranciers van het 1e plan



Wie zijn de individuen of organisaties die
mijn organisatie producten of diensten
leveren?
Hebben die leveranciers een positieve of
een negatieve impact op mijn organisatie?



De leveranciers van het 2e plan (c) en de
uiteindelijke klanten (van het 2e plan)



Door wie worden mijn leveranciers
bevoorraad?
 Zijn mijn burgers/klanten organisaties
die zelf klanten hebben?
 Hebben
mijn
partners
zelf
(burgers)/klanten? En wie zijn die?
Voorbeelden van vragen die men zich moet stellen om de maatschappelijke stakeholders te
identificeren die een impact ondervinden van de activiteiten van de organisatie of die zelf een
impact hebben op die activiteiten
Waar het bij MV per definitie om gaat is categorieën van burgers of organisaties identificeren die
noch rechtstreeks klant zijn van de producten of diensten van de organisatie, noch leverancier,
noch partner van de organisatie. Ze kunnen echter wel profiteren van of gevolgen ondervinden van
de activiteiten van de organisatie.
Bv.
snackbars
in
de
buurt
van
scholen
Deze stakeholders zullen altijd weinig impact uitoefenen op de activiteiten van de
organisatie, zelfs al kunnen ze zelf een vrij grote impact ondervinden van die organisatie.
Bv.
gevolgen
van
de
sluiting
van
de
school
op
de
snackbars
Het zal steeds een moeilijke zaak zijn om hen een belangrijke strategische weging toe te
kennen. Daarom moet men speciale aandacht aan hen besteden, anders loopt men het
risico dat men hen negeert
De samenleving
 Kan men de categorieën van burgers
identificeren (buren, handelaars uit de
buurt, openbaar vervoer, internationale
contacten, ...) die verwachtingen hebben
ten aanzien van de organisatie?
 Welke
categorieën
van
burgers
ondervinden een impact van mijn
organisatie? Zijn die impacten positief of
negatief voor die burgers?
 Kunnen die categorieën van burgers een
positieve of een negatieve impact
hebben op mijn organisatie?
Tabel 2: de stakeholders per categorie
Categorie van stakeholders
Stakeholders
Autoriteit
De burgers/klanten van het 1e plan
Het personeel van de organisatie
De partners
De leveranciers van het 1e plan
De leveranciers van het 2e plan (leveranciers van
de leveranciers) en de uiteindelijke klanten (van
het 2e plan)
De samenleving
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Stap 9: belang van de Centrale aandachtspunten voor de organisatie en
voor de stakeholders
Het doel van deze stap is om het belang te evalueren van de Centrale aandachtspunten vanuit het
standpunt van de organisatie enerzijds en vanuit dat van haar stakeholders anderzijds. Gelet op de
moeilijkheid om de mening van de stakeholders te vragen zal er een zelfevaluatie worden gemaakt. Die
zal gebeuren in groepjes van 3 of 4 personen en zal vervolgens tijdens de voltallige sessie besproken
worden.
Tabel 3 als volgt invullen:
1. Identificeer voor elk Centraal aandachtspunt dat in tabel 1 staat welke in tabel 2 vermelde
stakeholders betrokken zijn.
2. Evalueer de belangrijkheid van elk Centraal aandachtspunt voor de organisatie.
1: geringe belangrijkheid
2: gemiddelde belangrijkheid
3: grote belangrijkheid
3. Evalueer de belangrijkheid van elk Centraal aandachtspunt voor de betrokken stakeholders.
1: geringe belangrijkheid
2: gemiddelde belangrijkheid
3: grote belangrijkheid
4. Tel bij wijze van samenvatting de belangrijkheid van het Centrale aandachtspunt voor de organisatie
en voor de stakeholders op
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Tabel 3: belangrijkheid van de Centrale aandachtspunten voor de organisatie en de stakeholders
1
Missie(s)

2
Kernactiviteiten of
macroprocessen

3
Centrale
aandachtspunten waar
de maatschappelijke
impact van de
kernactiviteiten
betrekking op heeft

4
Stakeholders op wie de
Centrale
aandachtspunten
betrekking hebben

5
Belangrijkheid
van het
Centrale
aandachtspunt
voor de
organisatie

6
Belangrijkheid
van het
Centrale
aandachtspunt
voor de
stakeholder

7
Samenvatting:
belangrijkheid
van het
Centrale
aandachtspunt
voor de
organisatie en
de
stakeholders
(5+6)

ONDERSTEUNING

Maatschappelijke
impact buiten de
hoofdtaak/hoofdtaken
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De gegevens uit tabel 8 kunnen geïllustreerd worden door de matrix van belangrijkheid van de centrale
aandachtspunten voor de organisatie en haar stakeholders.
Matrix van belangrijkheid van de Centrale aandachtspunten

Belangrijkheid voor de stakeholders

3

2

1

1

2

3

Belangrijkheid voor de organisatie

Stap 10: de verwachtingen van de stakeholders met betrekking tot de
belangrijkste Centrale aandachtspunten inschatten
Taak met subgroepen
1. De belangrijkste Centrale aandachtspunten vermelden (tabel 3 – kol. 7)
2. Schat de verwachtingen van de stakeholders met betrekking tot deze Centrale aandachtspunten in
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Tabel 9: verwachtingen van de stakeholders met betrekking tot de belangrijkste Centrale aandachtspunten
1
Missie(s)

2
Kernactiviteiten of
macroprocessen

3
Belangrijkste Centrale
aandachtspunten

4
Stakeholders op wie de
belangrijkste Centrale
aandachtspunten
betrekking hebben

5
Verwachtingen van deze stakeholders

ONDERSTEUNING

Maatschappelijke
impact buiten de
hoofdtaak/hoofdtaken
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Stap 11: de impact van de organisatie op de stakeholders en de impact
van de stakeholders op de organisatie evalueren
De stakeholders worden gerangschikt, enerzijds in functie van de impact die de organisatie heeft op
deze stakeholders en anderzijds in functie van de impact die deze stakeholders hebben op de
organisatie. De categorie van de "samenlevingsstakeholders" zal afzonderlijk geanalyseerd worden
zodat ze volkomen relevant en belangrijk blijft binnen deze MV-aanpak.
1) Zet in kolom 1 en 2 de lijst met de per categorie gerangschikte stakeholders (tabel 2).
2) Evalueer in de kolom 3 de mate waarin de stakeholder een impact ondervindt van de activiteit
van de organisatie: Sterk (S) of gering (g)
3) Evalueer in de kolom 4 de mate waarin de stakeholder een impact heeft op de activiteit van de
organisatie: Sterk (S) of gering (g)
4) Ken in de kolom 5 een globaal strategisch belang toe aan de stakeholder, rekening houdend
met de sterke of geringe mate waarin hij een impact ondervindt of een impact heeft:
a. De 2 antwoorden zijn "Sterk"(S)  voorkeursstakeholder  weging 3
b. Het ene antwoord is "sterk" (S), het andere is "gering"(g)  standaard- of normale
stakeholder  weging 2
c. De 2 antwoorden zijn "gering" (g)  "minder belangrijke" stakeholder  weging 1
Tabel 5: impact van de organisatie op de stakeholders, van de stakeholders op de organisatie en
globale impactscore (de vermelde gegevens zijn als voorbeeld gegeven)
Kolom 1
Categorie van
stakeholders

Kolom 2
Stakeholder

Kolom 3
Impact van
de
organisatie
op de
stakeholders
Sterk

Kolom 4
Impact van
de
stakeholders
op de
organisatie
Sterk

Kolom 5
Globale
impactscore

Autoriteit

Politieke voogdij

Burger A

Sterk

Sterk

3

Burger B

Sterk

gering

2

gering

gering

1

3

Kabinet

De
burgers/klanten
van het 1e plan

De uiteindelijke Burger C
klanten (van het
2e plan)

Het
personeel
van
de
organisatie
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De partners

Organisatie C

gering

gering

1

Organisatie A

Sterk

Sterk

3

Buren
Handelaars uit de buurt

gering
Sterk

gering
gering

1
2

Openbaar vervoer

Sterk

Sterk

2

De leveranciers
van het 1e plan

De leveranciers
van het 2e plan

Samenleving

Stap 12: de invloedssfeer van de organisatie evalueren
Een notie die van bijzonder belang is in de context van maatschappelijke verantwoordelijkheid en die
uitgewerkt werd in ISO 26000, is die van "invloedssfeer". Dit slaat op een vorm van uitgebreide
verantwoordelijkheid die de organisatie heeft. Een initiatief in het kader van maatschappelijke
verantwoordelijkheid blijft namelijk niet louter beperkt tot de organisatie zelf en haar activiteiten. De
organisatie is onvermijdelijk deels mee verantwoordelijk voor de impact die de activiteiten van haar
stakeholders veroorzaken.
Bij overheidsopdrachten bijvoorbeeld zou het, door het ontbreken van sociale clausules, kunnen
voorvallen dat nationale leveranciers zich gaan bevoorraden in landen waar het verbod op kinderarbeid
dode letter is.
Overheidsorganisaties, hebben, als ze dat kunnen, de plicht om invloed uit te oefenen op dat soort
leveranciers om hen zoveel mogelijk ertoe aan te zetten best practices te hanteren op het vlak van de
internationale arbeidsregelgeving. Ze hebben een pedagogische plicht. Soms zorgen de omstandigheden
of de context ervoor dat een organisatie haar vermogen om invloed uit te oefenen in meerdere of
mindere mate ingeperkt ziet (multinational, sterke politieke dimensie, …). De organisatie moet bepalen
voor welke van haar stakeholders er pedagogische maatregelen op hun plaats kunnen zijn en welke er
beïnvloed kunnen worden, bijvoorbeeld door hen te begeleiden, hen op te leiden, door de beschikbare
informatie te delen en door zich samen met hen in te zetten.
De invloedssfeer vaststellen zal op een later moment zinvol blijken, wanneer er onder de uit te voeren
acties een onderscheid moet worden gemaakt tussen:
 de acties die betrekking hebben op de rechtstreekse impacten die de organisatie heeft, d.w.z.
de impacten die de organisatie rechtstreeks teweegbrengt en die operationele acties zullen
vereisen;
 de acties die als doel hebben de onrechtstreekse impacten in te perken, d.w.z. de impacten die
een stakeholder teweegbrengt binnen de prestatieketen. In dat geval zal de organisatie eerder
inzetten op lobbyingwerk of op pedagogische en sensibiliseringsactiviteiten en op het delen van
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informatie met de actoren die ze wenst te beïnvloeden, met als doel het inperken van die
impacten, waar de organisatie zelf geen controle over heeft.
Een stakeholder kan dus het voorwerp uitmaken van een operationele actie, een overtuigingsactie, of
van beiden.
Voorbeeld:
Leverancier A van het 1e plan
Leverancier B van het 2e plan
Operationele actie
Sociale clausules opnemen in
de overheidsopdracht
Overtuigingsactie
De leverancier overtuigen om De onderaannemer van de
een milieunorm na te leven leverancier,
die
in
een
(EMAS, ISO 14000, …)
opkomend land gevestigd is,
overtuigen om het verbod op
kinderarbeid na te leven
Voorbeelden van vragen die men zich moet stellen om de invloedssfeer vast te stellen
 Op welke van alle geïdentificeerde stakeholders kan de organisatie een invloed uitoefenen?
 Kan men de mate van invloed die de organisatie kan uitoefenen op deze stakeholders evalueren?
Ken een score tussen 0 en 3 toe.
0: geen enkele invloed
1: geringe invloed
2: gemiddelde invloed
3: sterke invloed
Tabel 6: invloedssfeer van de organisatie en mate van invloed
Categorie van
stakeholders

Stakeholder

Autoriteit

Politieke
voogdij

Mate van invloed die de
organisatie heeft op de
stakeholder

Kabinet
De
Burger A
burgers/aanvanke Burger B
lijke klanten
De uiteindelijke Burger C
klanten (van het
2e plan)
Het
personeel
van
de
organisatie
De partners

Organisatie C

De leveranciers
van het 1e plan
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De leveranciers
van het 2e plan

Noteer in de volgende tabel de stakeholders die het meest beïnvloedbaar zijn door de organisatie (mate
van invloed 3)
Tabel 7: de stakeholders die het meest beïnvloedbaar zijn door de organisatie
Categorie

Stakeholder
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Fase 3: de prioritaire actiegebieden m.b.t. maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Stap 9: de potentiële actiegebieden (AG) m.b.t. MV voor de organisatie
identificeren
Taak met subgroepen
Vul tabel 8 als volgt in:
1. Vermeld op basis van tabellen 3 en 5 de missies en de kernactiviteiten (of macroprocessen), de
Centrale aandachtspunten en de betrokken stakeholders, de belangrijkheid van de Centrale
aandachtspunten en de impactgegevens.
2. Raadpleeg de fiches "Centrale aandachtspunten en actiegebieden" (bijlage 2)
3. Bekijk de verwachtingen die in tabel 4 werden ingeschat met betrekking tot de belangrijkste
Centrale aandachtspunten.
4. Identificeer maximaal 10 prioritaire actiegebieden.
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Tabel 13: prioritaire actiegebieden

Belangrijkheid Ca voor
O en S

Globaal

Stakeholders waar de
kernactiviteit
betrekking op heeft

S op O

+ matrix van belangrijkheid van de Centrale aandachtspunten (Ca)
Missie
Kernactiviteiten (of
Ca waar de
macroprocessen)
kernactiviteit
betrekking op heeft

Bron: tabel 5
"Impact"
O op S

Bron: tabel 8 "Belangrijkheid van de Centrale aandachtspunten voor de organisatie en de stakeholders"

Zie de actiegebieden van de
Centrale aandachtpunten

Prioritaire actiegebieden

ONDERSTEUNING

Maatschappelijke impact
buiten de
hoofdtaak
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Fase 4: Het maatschappelijk actieplan (MA)
Stap 14: de operationele maatschappijgerichte acties voor de prioritaire
actiegebieden formuleren
1. Selecteer de 10 prioritaire actiegebieden van tabel 8.
2. Formuleer een te verrichten actie op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor elke
geselecteerde stakeholder met betrekking tot de geselecteerde maatschappelijke actiegebieden.
Tabel 9: operationeel maatschappelijk actieplan
De prioritaire maatschappelijke
actiegebieden voor de organisatie

De operationele
maatschappijgerichte acties

Stakeholders op wie de
acties betrekking
hebben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stap 15: formuleren van maatschappijgerichte overtuigingsacties voor
stakeholders die in de invloedssfeer van een organisatie met een hoge
mate van invloed zitten (3)
1. Herneem tabel 7 (de stakeholders die het meest beïnvloedbaar zijn door de organisatie) (kolom 1).
2. Formuleer overtuigingsacties.
Tabel 10: maatschappelijk actieplan met als doel te overtuigen
Beïnvloedbare stakeholder

Overtuigingsactie
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Stap 16: het maatschappelijk actieplan opstellen dat opgenomen moet
worden in het strategische plan van de organisatie
Herneem de geformuleerde operationele maatschappijgerichte acties (tabel 9) en de
maatschappijgerichte overtuigingsacties (tabel 10) en neem ze op in een maatschappelijk actieplan dat
binnen de 2 jaar moet worden verwezenlijkt.
Herneem een of meer eventuele acties voor het beheer van de risico's geïdentificeerd (tabel 5).
Tabel 11: maatschappelijk actieplan van de organisatie
Maatschappelijk actieplan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stap 17: het maatschappelijk actieplan valideren samen met de
betrokken stakeholders, inclusief het personeel (optioneel)
Naargelang van de middelen waarover de organisatie beschikt, is het aangeraden om het actieplan te
laten valideren door de stakeholders. In dat geval
1. moeten de geïdentificeerde AG's en het belang ervan worden gevalideerd en moet de lijst
indien nodig worden aangepast;
2. moet het actieplan worden gevalideerd en moet het indien nodig worden aangepast.
Met het oog daarop worden de stakeholders bijeengebracht in een panel en/of schriftelijk
geraadpleegd.

Stap 18: het volledige maatschappelijke actieplan (operationeel en met
als doel te overtuigen) voorstellen aan het voltallige personeel
Stap 19: het actieplan uitvoeren
Het actieplan zal de volgende 2 jaar worden uitgevoerd en de organisatie zal de uitvoering van de acties
opvolgen.
De projectfiches voor de acties zullen worden opgesteld rekening houdend met de prestatie-indicatoren
die voor elk AG worden voorgesteld in de brochure.
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Deel 2 - Na de uitvoering van het
maatschappelijk actieplan
Fase 5: de uitvoering van het MA en het bestuur van de
organisatie m.b.t. de maatschappelijke uitdagingen evalueren
Stap 20: een diagnose maken van de organisatie wat betreft het bestuur
op het vlak van MV
Hierbij stellen we ons volgende vraag: ‘Hoe is de uitvoering van het maatschappelijk actieplan en de
integratie ervan in het bestuur van de organisatie verlopen? ‘

Instructies om tabel 12 in te vullen:
Laat de MV-zelfevaluatiegroep het "evaluatierooster inzake bestuur" (tabel 10) invullen.
A) Identificeer de sterke punten en de verbetergebieden van de organisatie met betrekking tot de 9
actiegebieden van het bestuur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Missie, visie en waarden
Leiderschap
Strategie en planning van de integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Invoering van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Prestatiemeting
Verbetering van de organisatie
Toepassing van het principe van de verantwoordingsplicht
Relaties met de stakeholders
Naleving van wetten

B) Verbeteracties formuleren om de integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid in het
bestuur van de organisatie te verbeteren
Tabel 12: evaluatierooster inzake bestuur
BESTUUR
Actiegebied
Vragen
1.
Principes,  Hoe heeft de organisatie haar waarden geïdentificeerd? Zijn ze in
visie, waarden
overeenstemming met de grote principes van maatschappelijke
verantwoordelijkheid?
 Worden ze door alle medewerkers gedeeld? Om welke waarden gaat het?
 Kennen de stakeholders ze?
 Hebben de leidinggevenden een voorbeeldrol wat deze waarden betreft?
 Zit de logica van de acties van de overheidsdiensten in deze waarden vervat?:
burgerschap (rechten en plichten), gelijkheidsprincipe, aandacht voor
doelgroepen in een kwetsbare situatie, nastreven van het algemeen belang,
langetermijnvisie, ...
 Houden deze waarden rekening met de grote gedragsprincipes uit ISO 26000
(verantwoordingsplicht, transparantie, ethisch gedrag, erkenning van de
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belangen van de stakeholders, naleving van het wettigheidsprincipe,
inachtneming van de internationale normen, respect voor de rechten van de
mens)?
 Zijn de waarden en het engagement van de organisatie zichtbaar voor alle
stakeholders? Bestaan er prestatie-indicatoren om dat te meten?
 Op welk niveau is de organisatie betrokken bij een aanpak inzake duurzame
ontwikkeling (directie-generaal, diensten of departement, globaal)?
 Hoe is de organisatie van plan om binnen haar invloedssfeer actie te
ondernemen om de invoering van de principes van duurzame ontwikkeling te
bevorderen?
Sterke punten

Verbetergebieden

Acties
2. Leiderschap

 Wat doet het management om de personeelsleden aan te moedigen om de
waarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid te integreren in hun
dagelijks gedrag?
 Hoe toont de directie haar engagement ten gunste van duurzame ontwikkeling
of hoe is ze van plan dat engagement te tonen?
 Wat doet de directie om te waarborgen dat ondervertegenwoordigde groepen
(vrouwen, raciale of etnische groepen, ...) toegang hebben tot leidinggevende
functies?
Sterke punten

Verbetergebieden

Acties
3. Strategie en
planning van
de integratie
van MV







Hoe heeft de organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
vastgesteld?: wijze waarop haar beslissingen en activiteiten een effect
hebben op anderen en op het leefmilieu en wijze waarop ze omgaat met
de verwachtingen van de samenleving op lange termijn
Worden de elementen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
geprioriteerd volgens hun relevantie en belangrijkheid?
Wordt er bij het uitwerken van de strategie rekening gehouden met de
belangrijkste en relevantste elementen?
Hoe worden de doelstellingen die het engagement op het vlak van
maatschappelijke verantwoordelijkheid weerspiegelen vastgesteld?

Sterke punten

Verbetergebieden

Acties

4.
Invoering
van MV




Hoe worden de impacten van de activiteiten van de organisatie op de
Centrale aandachtspunten en de actiegebieden geïnventariseerd?
Welke reportingtools bestaan er in de organisatie om na te gaan of de
strategie waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid geïntegreerd
zit, doeltreffend wordt begrepen en ingevoerd?

Sterke punten

Verbetergebieden

Acties
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5.
Prestatiemeting







Hoe gaat de organisatie na of de activiteiten zoals gepland verlopen, en
hoe stelt ze crises en ongewone gebeurtenissen vast?
Welke relevante tools zijn er om de sturing van de organisatie te
verzekeren en de evolutie daarvan te voorzien (interne boordtabellen,
analytische boekhouding per product, interne controle, ...)?
Welke indicatoren lijken er relevant voor een duurzaam beheer van de
organisatie?
Kan men met die tools nagaan of de middelen die op economisch, sociaal
en leefmilieu worden ingezet onder controle zijn en of de organisatie
duurzaam is?
Worden de resultaten van de activiteiten in termen van impact gemeten?

Sterke punten

Verbetergebieden

Acties
6. Verbetering
van
de
organisatie




Hoe voert de organisatie een aanpak ter verbetering van haar werking in?
Wat is de rol van de stakeholders bij de beoordeling van de prestaties van
de organisatie op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Sterke punten

Verbetergebieden

Acties
7.
Toepassing
van het principe
van
de
verantwoordings
plicht







Welk belang hecht de organisatie aan de noodzaak om verantwoording af
te leggen aan haar stakeholders?
Hoe identificeert de organisatie de communicatiekanalen en de aard van
de informatie in functie van de verschillende stakeholders?
Voert de organisatie een beleid van volledige transparantie van alle
economische, sociale en milieugegevens die verband houden met haar?
Hoe verspreidt ze die informatie? Is met name de communicatie in het
kader van de contractuele processen (leveranciers) transparant en
volledig?
Hoe beoordeelt de organisatie de doeltreffendheid van haar externe
communicatie?
Sterke punten

Verbetergebieden

Acties
8. Relaties met
de
stakeholders








Tracht de organisatie de actoren die (rechtstreeks of onrechtstreeks)
belang hebben bij haar activiteiten te identificeren? Zo ja, op welke
manier?
Hoe zijn de relaties met externe partners die geen rechtstreekse invloed
op haar activiteiten hebben geregeld?
Is de dialoog met alle stakeholders transparant en eerlijk? Hoe worden de
verwachtingen vastgesteld?
Hoe wordt de informatie over de verwachtingen van de stakeholders
behandeld? Wordt ze geprioriteerd over de tijd heen?
Worden deze verwachtingen geïntegreerd in de strategie en de planning
van de organisatie?
Moedigt de organisatie haar stakeholders aan om zich te engageren op
het vlak van duurzame ontwikkeling?
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Evalueert de organisatie het standpunt van haar externe stakeholders
over haar activiteiten? (bijvoorbeeld via enquêtes)

Sterke punten

Verbetergebieden

Acties
9. Naleving van
wetten





Hoe gaat de organisatie na of ze in overeenstemming is met de juridische
en reglementaire vereisten in het kader van maatschappelijke
verantwoordelijkheid?
Hoe gaat de organisatie na of de internationale normen en
reglementeringen worden nageleefd bij de activiteiten van haar
leveranciers, onderaannemers, etc.?
Hoe tracht de organisatie haar stakeholders te beïnvloeden, zodat ze
ethische voorschriften volgen op economisch, sociaal of milieuvlak?

Sterke punten

Verbetergebieden

Acties

Stap 21: een actieplan opstellen voor het bestuur van de organisatie met
het oog op een betere integratie van de maatschappijgerichte acties
Tabel 13: verbeteringsplan voor het bestuur
De verbeteringsacties voor het bestuur van de organisatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Stap 22: het personeel en de stakeholders bijeenbrengen en de
uitvoering van de maatschappijgerichte acties evalueren
1. Stel een evaluatievragenlijst op voor de stakeholders en het personeel die de volgende
beoordelingsschaal bevat, die voor elke actie moet worden gehanteerd
Tabel 14: Beoordelingsschaal voor de maatschappijgerichte prestaties van de organisatie
Fase

Score

Beoordelingsschaal voor de maatschappijgerichte
prestaties van de organisatie
Er is geen enkele actie ondernomen op dit vlak. We beschikken over 0
weinig tot geen informatie.
We hebben een actieplan opgesteld.

1

DO
(ONTWIKKELEN)

We hebben het actieplan toegepast/uitgevoerd.

2

CHECK

We controleren of we de juiste dingen op de juiste manier doen.

3

PLAN (PLANNEN)

(CONTROLEREN)
ACT

Op basis van de verrichte controles voeren we indien nodig 4
aanpassingen door.

(AANPASSEN)
PDCA

Elke actie wordt gepland, uitgevoerd, gecontroleerd en regelmatig 5
aangepast. We leren van de anderen. We zitten in een cyclus van
voortdurende verbetering op dit vlak.

2. Er zal ook gevraagd worden om een commentaar met uitleg over de toegekende evaluatie.
3. Zamel de antwoorden in en vat ze samen.
4. Stel de resultaten voor op een bijeenkomst van het personeel en de stakeholders.
N.B. Er zal rekening worden gehouden met de geprefereerde manier van dialogeren die de
stakeholder(s) te kennen heeft/hebben gegeven.
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Glossarium
Benchmark
Resultaat van een uitstekend niveau (soms bestempeld als "beste van de klas", zie "Vergelijkende
analyse"). Maatstaf om vergelijkingen te maken met het prestatieniveau dat erkend is als norm van
uitmuntendheid voor een specifiek proces
Bestuur van de organisatie
Systeem aan de hand waarvan een organisatie beslissingen neemt en toepast met als doel haar
doelstellingen te bereiken
Dialoog met de stakeholders
Activiteit die wordt ondernomen om opportuniteiten te creëren voor een dialoog tussen de organisatie
en één of meer van haar stakeholders, met als doel de beslissingen van de organisatie toe te lichten
Duurzame ontwikkeling
Ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van het heden zonder dat het vermogen van de
toekomstige generaties om aan hun behoeften te voldoen in het gedrang wordt gebracht.
Duurzame ontwikkeling tracht de doelstellingen van een hoge levens-, gezondheids- en welzijnskwaliteit
te verzoenen met de doelstellingen van sociale rechtvaardigheid en tracht daarbij ook het vermogen van
de aarde om het leven in al zijn diversiteit te herbergen te bewaren. Die sociale, economische en
milieudoelstellingen zijn onderling afhankelijk en hebben een versterkende invloed op elkaar. Duurzame
ontwikkeling kun je zien als een manier om uiting te geven aan de ruimere verwachtingen van de
samenleving in het algemeen.
EFQM (European foundation for Quality management)
De European Foundation for Quality Management of EFQM® is een in Brussel gevestigde Europese
stichting. Ze werd opgericht in 1988 door 14 Europese bedrijven met de steun van de Europese
Commissie. Deze non-profitorganisatie heeft als doel een methodologisch kader te promoten waarmee
haar leden hun kwaliteitsniveau kunnen beoordelen en zich kunnen verbeteren. Haar zelfevaluatiemodel
steunt op 9 principes (die niet allemaal dezelfde weging krijgen). De versie 2013 van het EFQM®-model
stelt een managementkader voor dat voldoet aan de verwachtingen van organisaties die naar duurzame
ontwikkeling streven en die hun anapaak inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid structuur willen
geven volgens de aanbevelingen uit de norm ISO 26000. Dit model, dat focust op anticiperen, innoveren
en prospecteren, strategie, ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakt aanspraak op
gediversifieerde benaderingen om te komen tot een duurzame uitmuntendheid wat alle aspecten van de
prestaties betreft.
EMAS (Eco-Management and audit scheme)
Het EMAS is een milieuzorginstrument voor bedrijven. Het doel is de prestaties van bedrijven op het
vlak van het leefmilieu te evalueren en voortdurend te verbeteren. EMAS was voordien voorbehouden
voor de industriële sector, maar werd in 2001 beschikbaar voor alle privé en publieke economische
sectoren.
Ethisch gedrag
Gedrag dat strookt met de aanvaarde principes van een juist of correct gedrag in de context van
een specifieke situatie en dat in overeenstemming is met de internationale gedragsnormen (zie
'internationale gedragsnormen').
Gelijkheid van man en vrouw
Billijke behandeling van vrouwen en mannen. Het gaat hier om een gelijke behandeling of, in bepaalde
gevallen, om een behandeling die verschillend is, maar als gelijkwaardig wordt beschouwd in termen
van rechten, voordelen, plichten en kansen.
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GRI (Global Reporting Initiative)
Het Global Reporting Initiative (GRI) kwam eind 1997 tot stand met als taak richtlijnen inzake duurzame
ontwikkeling die wereldwijd kunnen worden toegepast uit te werken en verslag uit te brengen over de
economische, milieu- en sociale prestaties. Aanvankelijk was het voor bedrijven bedoeld. Later werd
het ook beschikbaar voor gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Aan het GRI, dat
werd ontwikkeld door de Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) in
samenwerking met het milieuprogramma van de Verenigde Naties, wordt actief meegewerkt door
bedrijven, NGO's, boekhoudkundige organisaties, verenigingen van zakenmensen en andere
stakeholders uit de hele wereld. De GRI-versie die op dit moment (sedert 2013) van kracht is, heet G4.
De bedoeling is dat deze versie geleidelijk aan de G3- en G3.1.-richtlijnen vervangt.
Impact van de organisatie
Positieve of negatieve verandering ondergaan door de samenleving, de economie of het leefmilieu die
volledig of gedeeltelijk voortvloeit uit de vroegere en huidige beslissingen van een organisatie.
Invloedssfeer
Reikwijdte/omvang van de politieke, contractuele, economische of andere relaties aan de hand waarvan
een organisatie in staat is om de beslissingen of activiteiten van personen of andere organisaties te
beïnvloeden
Kwetsbare bevolkingsgroep
Individuen die sociaal uitgesloten dreigen te worden als resultaat van een proces dat gebaseerd is op
factoren en dit op 2 verschillende niveaus:
A) op individueel niveau:
een
laag
onderwijsniveau
een
onzekere
arbeidssituatie
en
gebrek
aan
werkgelegenheid
isolement
een
ontoereikend
niveau
van
sociale
bescherming
slechte
levensomstandigheden
een
verslechtering
van
de
gezondheidstoestand
- etc.
B)
op
contextueel
en
macrosociaal
niveau:
industriële
herstructureringen
- verandering van de productieactiviteit
Bij het fenomeen van uitsluiting ziet men dat er zich geleidelijk aan 5 factoren cumuleren. De laatste
daarvan is de toekenning van sociale uitkeringen. Het desintegratieproces bestaat uit 3 fases:
fragilisering
steun
van
de
overheid
- het buiten de norm vallen.
Kwetsbare groep
Groep van individuen die een of meerdere eigenschappen delen die de basis vormen van discriminatie
of van ongunstige omstandigheden op sociaal, economisch, cultureel, politiek of gezondheidsvlak en die
de individuen in kwestie ervan weerhouden over de middelen te beschikken waarmee ze hun rechten
kunnen doen gelden of gelijke kansen kunnen krijgen
Leefmilieu
Natuurlijke omgeving waarin een organisatie werkzaam is. Wordt gevormd door de lucht, het water, de
grond, de natuurlijke hulpbronnen, de fauna, de flora, de mensen en de externe ruimte, inclusief de
interacties tussen al deze componenten. In deze context reikt het leefmilieu van binnenin de organisatie
tot mondiaal niveau.
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid van een organisatie wat betreft de impacten van haar beslissingen en activiteiten
op de samenleving en op het leefmilieu, die tot uiting komt in ethisch en transparant gedrag, dat
bijdraagt tot duurzame ontwikkeling, inclusief de gezondheid en welzijn van de samenleving houdt
rekening met de verwachtingen van de stakeholders; leeft de geldende wetten na en is ook in
overeenstemming met de internationale gedragsnormen; is geïntegreerd in de hele organisatie en
wordt toegepast in haar relaties; De activiteiten omvatten producten, diensten en processen. De
relaties stroken met de activiteiten van de organisatie binnen haar invloedssfeer.
PDCA (Plan-Do-Check-Act)
De kwaliteitscirkel van Deming is een illustratie van de PDCA-kwaliteitsbeheermethode (Plan-Do-CheckAct). Deze cirkel is een mnemotechnisch middel waarmee men op eenvoudige wijze de fases vindt die
men moet volgen om de kwaliteit in een organisatie te verbeteren.
De methode omvat 4 fases. Elke fase leidt tot de volgende fase. Het doel van de methode is een
positieve spiraal tot stand brengen. Door die te introduceren kan de kwaliteit van een product, een
werk, een dienst, enz. voortdurend verbeterd worden:
- Plan: voorbereiden, plannen (wat men gaat uitvoeren)
- Do: ontwikkelen, realiseren, toepassen (meestal begint men met een testfase)
- Check: controleren, verifiëren
- Act (of Adjust): handelen, aanpassen, reageren (als er werd getest in de Do-fase, dan doet men
de uitrol tijdens de Act-fase)
ROI (Return on Investment)
ROI is een acroniem van de Engelse term 'return on investment' (rendement op investering). Het begrip
'ROI' komt zeer vaak voor in de context van het meten van de rendabiliteit van marketingacties om de
campagnekosten in verband te brengen met de gegenereerde commerciële activiteit. De ROI wordt vaak
uitgedrukt met het gegenereerde zakencijfer (bv. 1 geïnvesteerde euro heeft een zakencijfer van 5 euro
opgebracht).
In de overheidssector kan het zeer nuttig zijn om de ROI van de acties van de overheid te meten.
Bijvoorbeeld: welke besparingen heeft men gerealiseerd op het vlak van volksgezondheid door middel
van vaccinatiecampagnes of een verhoogde controle van restaurants?
Sociale dialoog
Een onderhandeling, raadpleging of gewoon een uitwisseling van informatie tussen de
vertegenwoordigers van de regeringen, de werkgevers en de werknemers over onderwerpen van
gemeenschappelijk belang met betrekking tot het economisch en sociaal beleid
Stakeholder
Individu dat of groep die een belang heeft in de beslissingen of activiteiten van een organisatie.
De stakeholders zijn de individuen, groepen van individuen of organisaties die een impact hebben op de
activiteiten, de producten en de diensten van een organisatie en/of die een impact kunnen ondervinden
van die activiteiten, producten en diensten.
TQM (Total Quality Management)
Het permanent inzetten van alle middelen om de kwaliteit van de producten en diensten de
tevredenheid van zijn stakeholders alle aspecten van de werking van de organisatie zijn integratie in de
omgeving
voortdurend
te
verbeteren.
Transparantie
Toegankelijkheid van de informatie over de beslissingen en de activiteiten die een effect hebben op de
samenleving, de economie en het leefmilieu en bereidheid om die informatie op duidelijke,
nauwkeurige, gepaste, eerlijke en complete wijze te communiceren.
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Verantwoordingsplicht
Toestand die voor een organisatie inhoudt dat ze in staat is verantwoording af te leggen voor haar
beslissingen en activiteiten aan haar bestuursorganen, haar overheden en ruimer genomen, haar
stakeholder.

Waakzaamheidsplicht
Globale en proactieve aanpak voor het identificeren, die ernaar streeft om de reële en potentiële
negatieve sociale, milieu- en economische effecten die voortvloeien uit de beslissingen en activiteiten
van een organisatie voor de volledige duur van een van haar projecten of activiteiten te vermijden of te
verminderen
Werknemer
Individu dat zich in een relatie bevindt die erkend is als zijnde een 'arbeidsrelatie', in de praktijk of in de
nationale wetgeving. De term 'ambtenaar' wordt ook gebruikt in de zin van 'rijksambtenaar'.
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