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Inleiding 

De World Business Council for Sustainable Development (Holliday, Schmidheiny & Watts, 
2002) beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen als de bijdrage die bedrijven 
kunnen en moeten leveren aan duurzame ontwikkeling. Innovatie en transparantie zijn volgens 
hen de grote uitdagingen voor het bedrijfsleven in de duurzaamheidskwestie. Roome (2008) 
stelt echter dat naast innovatieaspecten, ook controleaspecten noodzakelijk zijn bij het 
uitwerken van de strategische optie ‘duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid’. 
Controle slaat volgens hem o.a. op het linken van MVO aan de missie en waarden van het 
bedrijf, op het toewijzen van middelen aan doelen en op het monitoren en meten van 
vooruitgang. Aangezien deze functies vervat zitten in een managementsysteem, lijkt het voor de 
hand liggend dat managementsystemen kunnen bijdragen aan de ontplooiing van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. 

In dit artikel wordt kort ingegaan op de evolutie in managementsystemen (MS) en 
managementsysteemstandaarden (MSS) voor het ondersteunen van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO). Vooraleer dieper in te gaan op de vraag of MVO wel 
gemanaged kan worden en wat daar dan voor nodig is, worden eerst de basiselementen van 
een managementsysteem en het begrip MVO kort gekaderd. Vervolgens wordt een beperkt 
overzicht gegeven van verschillende managementstandaarden die hiervoor gebruikt worden. 
De voor-en nadelen worden besproken. Deze bijdrage eindigt met een blik op de toekomst. 

Begrippenkadering:  
De basiselementen van management systemen 
Het basisconcept van managementsystemen is eenvoudig, Smith (2001) verwoordt het als 
volgt: “it is the means by which any enterprise sets out to achieve its objectives”. 
Managementsystemen zijn met andere woorden hulpmiddelen voor een organisatie om op 
systematische en doordachte wijze een beleid te ontwikkelen en uit te voeren, om processen en 
activiteiten te beheersen.  

De ISO Guide 72: 2001 (richtlijnen voor de verantwoording en ontwikkeling van 
managementsysteemstandaarden) legt vast welke, volgens ISO althans, de basiselementen 
zijn van een managementsysteem. Volgens deze richtlijnen moeten minstens volgende 
elementen vervat zitten in het systeem: beleid, planning, implementatie en uitvoering, controle, 
verbetering en directiebeoordeling. Deze elementen zijn volgens Karapetrovic & Jonker (2003) 
ook terug te vinden in een geïntegreerd managementsysteem. 



Het systeem kan volgens dezelfde richtlijn (ISO, 2001) opgebouwd zijn volgens de PCDA-
benadering (Plan-Do-Check-Act), ook bekend als de Deming-cirkel, of volgens de 
procesbenadering zoals in ISO9001. Streefdoel bij beide aanpakken is de continue verbetering.  

 
Figuur 1: PDCA‐benadering (ISO14001:2004a) 

 

 
Figuur 2: Procesbenadering (ISO9001:2000) 

 

 

MVO: een complex gegeven 

Volgens het Belgische referentiekader maatschappelijk verantwoord ondernemen (ICDO, 
2006), is MVO “een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op 
bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale 
overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te 
nemen, waarbij overleg met stakeholders of belanghebbenden van de onderneming deel 
uitmaakt van dit proces.” In deze definitie zijn zowel het concept van de triple bottom line 
(Elkington, 1997) als het concept van stakeholdermanagement (Freeman, 1984) duidelijk terug 
te vinden. Daarnaast wordt in deze definitie duidelijk de nadruk gelegd op het proceskarakter 
van MVO. MVO is geen staat die je bereikt, het blijft een continu streven.  

Vanuit het standpunt van de bedrijfsleiding kan deze definitie, en dus ook het MVO-concept 
worden opgedeeld in een interne en een externe pijler. Zoals wordt verduidelijkt in figuur 3, 
bestaat deze interne pijler uit het management van de 3 P’s, People, Planet en Profit. De voor 
het bedrijf externe pijler betreft de verantwoording die afgelegd moet worden aan de 
stakeholders en de gehele maatschappij. 

MVO managen, kan dat wel? 

Uit de begripsbepaling komt naar voor dat MVO een complex gegeven is. De brede scope 
maakt het voor organisaties niet evident om dit proces te managen. Anderzijds is het net die 
complexiteit die zorgt dat bedrijven nood hebben aan hulpmiddelen om dit proces in goede 
banen te leiden. Volgens Roome (2008) bestaat een strategische MVO-aanpak immers uit 2 
aspecten. Naast een innoverend karakter en waardecreatie, moet een MVO-strategie ook 
controle omvatten die dan instaat voor de waardebescherming. Door het screenen van 
innovaties op vlak van duurzaamheid enerzijds en door rechtstreeks in te grijpen op risico’s 
verbonden aan de activa anderzijds, komt een onderneming tot een coherente strategie en 
lagere bedrijfsrisico’s en –kosten die op hun beurt bijdragen aan waardecreatie en een verdere 
ontwikkeling van de organisatie.  



Managementsystemen kunnen een hulpmiddel zijn om de screening op vlak van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te systematiseren. Eveneens zullen door een goed 
opgezette performance review, verschillende risico’s vroegtijdig gedetecteerd kunnen worden. 
Door het systematisch beheren en beheersen van processen en activiteiten, kan dus tegemoet 
gekomen worden aan het controle-aspect. Het streven naar continue verbetering, stimuleert 
daarnaast ook de innovatie en het streven om naast ‘geen kwaad te doen’ ook ‘goed te doen’, 2 
kenmerken van MVO volgens Leroy (2007).  

Twee cruciale elementen waarmee rekening moet gehouden worden bij het toepassen van een 
managementsysteem voor MVO zijn volgens de Colle (2006) de complexiteit van het onderwerp 
en de dubbele rol die stakeholders spelen. De complexiteit van het onderwerp kan, zoals 
hierboven werd aangegeven, net een aanleiding vormen om een managementsysteem in te 
voeren. De dubbele rol die stakeholders spelen heeft betrekking op het streven naar 
stakeholderstevredenheid enerzijds en de input die deze stakeholders leveren anderzijds. De 
doelstelling aan de output-zijde, de stakeholderstevredenheid, kan alleen maar vervuld worden 
als de stakeholders voldoende betrokken worden bij de organisatie en bereid zijn mee te 
reflecteren over de invulling van de ‘black box’. Om dit te kunnen bereiken is een goede 
communicatie en wederzijds vertrouwen essentieel. Volgens de Colle (2006) is het daarom 
noodzakelijk dat de organisatie bepaalde principes en regels rond stakeholdersmanagement 
vastlegt en deze communiceert naar de verschillende betrokkenen. Argandoña (2004) is er 
alvast van overtuigd dat het vrijwillig opzetten van een managementsysteem kan helpen om 
ethisch gedrag van en binnen organisaties te ontwikkelen en te behouden. Voorwaarden voor 
succes hierbij zijn onder andere het creëren van een positieve bedrijfscultuur en het 
organiseren van training en opleiding.  

De vele bestaande managementinstrumenten illustreren eveneens de noodzaak en het geloof 
in de beheersbaarheid. 

Bestaande managementinstrumenten 

Volgens een telling van Ligteringen en Zadek (2005) bestaan er wereldwijd meer dan 300 
instrumenten voor de invoering of ondersteuning van een MVO-beleid in organisaties. Een 
aantal van deze standaarden, de meest gekende, zijn weergegeven op figuur 3. 

Korte voorstelling meest bekende standaarden 

Het grootste deel van deze standaarden speelt in op de interne pijler van MVO, het managen 
van People, Planet of Profit-issues. De drie ‘traditionele’ managementsysteemstandaarden, 
ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001, richten zich specifiek op het beheersen van een 
welbepaald aspect, nl kwaliteit milieu en veiligheid. De standaarden kunnen dus bezwaarlijk 
MVO-managementstandaarden genoemd worden.  

Om andere aspecten binnen de sociale component op een gelijkaardige manier te managen, 
werden standaarden ontwikkeld voor het beheren van mensenrechten en werkomstandigheden 
(SA8000) en voor het organiseren van training, opleiding en permanente vorming (Investors In 
People, IIP) Een beperkt aantal standaarden werd specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de 
vereiste van het afleggen van verantwoording aan stakeholders. Wereldwijd gebruiken meer 
dan 2500 organisaties de Guidelines van het Global Reporting Initiative (GRI) om hun 
duurzaamheidsrapport vorm te geven (Corporate Register, 2008). De AA1000 richtlijn werd 
specifiek ontwikkeld waarborgen van de kwaliteit van sociale en ethische verantwoording, 
beoordeling en verslaggeving (Jonker & Nijland, 2001). Deze laatste 4 standaarden (SA8000, 
IIP, GRI en AA1000) worden vaak in één adem genoemd wanneer het gaat over MVO en 



managementsysteemstandaarden. Uiteindelijk blijven ook zij zeer nauw verbonden aan één 
welbepaald deelaspect en slagen ze er met andere woorden evenmin in de volledige scope te 
beslaan. 

Naast internationale initiatieven werden ook op nationaal niveau verschillende standaarden 
ontwikkeld die er wel in slagen het gehele gebied van MVO-management bestrijken. 
Voorbeelden hiervan zijn de Britse SIGMA Guidelines (Sustainability Integrated Guidelines for 
Management) en de Britse BIP 2041 en 2042 voor het implementeren van effectieve CSR en 
Corporate Governance, de in Italië ontwikkelde Q-RES, de Australische AS8000 voor Corporate 
Goverance, … 

 
Figuur 3: Het interne en externe karakter van MVO samen met managementsystemen die op de verschillende aspecten 
inspelen. 

Het ontbreken van de mogelijkheid tot certificatie bij de meeste van de standaarden (SIGMA, Q-
RES, BIP 2041) heeft een dubbel effect op de implementatie en het gebruik van deze laatste 
standaarden. Bedrijven die kiezen voor de implementatie van een managementsysteem, louter 
en alleen voor het behalen van dit certificaat, zullen nìet overgaan tot de toepassing van deze 
guidelines. Hierdoor blijft het fenomeen van window-dressing beperkt, al vormt de afwezigheid 
van certificatie tevens de grootste hinderpaal voor een breed en algemeen gebruik. 

 
Mapping van standaarden 

De bestaande standaarden kunnen uitgezet worden op een matrix met op de horizontale as het 
continuüm tussen een issue-gerelateerde, gespecialiseerde oriëntatie (3P’s) en anderzijds een 
holistische of algemene oriëntatie. Op de verticale as wordt het continuüm tussen nationale en 
internationale aanvaarding en gebruik weergegeven. De hierboven besproken systemen 
worden in kaart gebracht op deze matrix-structuur in figuur 4. 



 
Figuur 4: Mapping van bestaande instrumenten op matrix van scope en aanvaarding 

Uit bovenstaande figuur kan afgeleid worden dat, ondanks het grote aantal bestaande 
instrumenten, geen enkel ervan er in slaagt om generiek te werken en bovendien wereldwijd 
aanvaard te worden. De internationaal aanvaarde systemen zijn tot hiertoe de issue-
gerelateerde managementsystemen. Managementsystemen die mikken op een holistische 
aanpak van de 3 P’s in combinatie met accountability, blijven steken op het nationale niveau. 
Naast een overaanbod aan standaarden maakt dit voor bedrijven de keuze in de te volgen 
standaard nog moeilijker. De noodzaak van een internationaal erkende standaard die de 
volledige scope afdekt wordt hierdoor geïllustreerd. 

ISO 26000: een oplossing in zicht? 

In 2001 stelde het ISO-comité rond consumentenbeleid (COPOLCO) vast dat er een rol was 
weggelegd voor ISO bij de ontwikkeling van een internationale standaard rond MVO. Op het 
multistakeholderforum in Stockholm in 2004 werd verder gedebatteerd over de noodzaak tot de 
ontwikkeling van een ISO-standaard voor MVO. De COPOLCO- vaststelling werd hier 
bevestigd. In 2004 werd dan ook gestart met de ontwikkeling van een MVO-
managementstandaard die het nummer 26000 zal krijgen. Aangezien ISO enkel standaarden 
ontwikkelt waarnaar vraag is vanuit de markt, toont dit aan dat de vraag naar ondersteuning bij 
de implementatie van MVO reëel is (ISO, 2008). ISO (2004b) stelde zich tot doel om met deze 
standaard organisaties te helpen bij het vastleggen van hun sociale verantwoordelijkheid, hen 
praktische ondersteuning te bieden bij de operationalisering van deze verantwoordelijkheid en 
bij de identificatie van en het contact met stakeholders. Daarnaast moet deze standaard helpen 
bij de prestatieverbetering en zorgen voor een toename in klantensatisfactie en –vertrouwen. 
Om hieraan te voldoen zal de standaard consistent zijn met bestaande documenten, verdragen, 
conventies en andere ISO standaarden. Tot slot wil deze standaard bijdragen tot het promoten 
van een eenduidige terminologie. Opvallend is dat deze standaard handelt over ‘social 
responsibility’ (maatschappelijke verantwoordelijkheid) zonder een specifieke verwijzing naar 
het ondernemerschap. Beweegreden hiervoor is volgens ISO (2007) de achterliggende idee dat 
élke organisatie, en dus niet alleen bedrijven maar ook overheden en NGO’s, kan bijdragen aan 
een duurzame samenleving en dat elk type van organisaties hiervoor haar verantwoordelijkheid 
moet opnemen. 

Bij de ontwikkeling van deze zeer ambitieuze standaard, volgt ISO uiteraard de aanbevelingen 
rond ontwikkeling en structuur uit de ISOGuide72. Er wordt getracht zovel mogelijk 



overeenstemming te vinden met reeds bestaande standaarden, instrumenten en charters om de 
implementatie en integratie zo eenvoudig mogelijk te maken. Tijdens de ontwikkeling van deze 
standaard worden naast de ISO Guide 72 zoveel mogelijk de principes van MVO gevolgd. Zo 
geeft de organisatie (ISO, 2008) aan dat het voorzitterschap wordt gedeeld tussen Zweden en 
Brazilië, dat verschillende stakeholdergroepen (bedrijven, NGO’s, overheden, academici en 
anderen) worden uitgenodigd om mee te werken en dat er extra aandacht wordt besteedt aan 
de participatie en consensus van landen in ontwikkeling. Om de participatie van 
stakeholdergroepen met beperkte middelen te bevorderen; werd een specifieke werkgroep 
opgericht. Een andere specifieke werkgroep focust op de communicatie rond deze standaard 
om zo transparantie te verhogen. Beide werkgroepen worden ondersteund door vertaalgroepen 
die zorgen voor een omzetting van alle werkdocumenten naar onder andere Frans, Spaans, 
Arabisch en Russisch. 

Initieel was de publicatie van deze standaard voorzien in 2008. Intussen is de publicatiedatum 
verschoven naar 2010, heel het proces van schrijven en aanpassen heeft dus vertraging 
opgelopen (ISO, 2008). De uitgebreide stakeholdersbetrokkenheid en daaraan verbonden 
consensusvorming spelen hierbij uiteraard een rol. Toch lijkt het proces te lukken, de derde 
working draft bevat grote delen waar al overeenstemming over is bereikt. Het proces van 
consensusvorming wordt vergemakkelijkt doordat deze standaard niet certificeerbaar zal zijn. 
Het ontbreken van dit certificaat kan wel aanzien worden als een zwakte van ISO26000, al geldt 
hier dezelfde argumentatie als bij de andere holistische standaarden. Zoals hierboven werd 
aangegeven kan de afwezigheid van een certificaat window-dressing tegen gaan. Hoewel de 
werkgroepen (ISO, 2008) pretenderen dat deze standaard de volledige scope van MVO zal 
afdekken, werd er toch geopteerd om in de (3e working draft van de) standaard naast de 
algemene principes van MVO, een aantal issues zoals deugdelijk bestuur, 
werkomstandigheden, mensenrechten, bijdrage aan de maatschappij ed uitgebreid te 
bespreken. Deze aanpak, naast algemene principes ook specifieke guidelines rond issues, zou 
bedrijven moeten helpen bij de concretisering van hun MVO-beleid (ISO, 2007). Het gevaar 
bestaat dat de bedrijven zich echter gaan beperken tot de integratie van de besproken thema’s 
en dat de principes dode letter blijven. Dit laatste zou moeten worden tegengegaan door het 
laatste hoofdstuk van de standaard: ‘Guidance for an organization on implementing social 
responsibility’.  

Conclusies 

Samenvattend kan gesteld worden dat managementstandaarden en systemen, zeker een 
hulpmiddel kunnen zijn voor de ontplooiing van de maatschappelijke bijdrage die organisaties 
kunnen leveren. Managementsystemen kunnen de systematiek en de continue verbetering van 
het proces mee helpen bewerkstelligen. De bestaande managementsystemen schieten echter 
nog te kort. Een te sterke focus op issues of een gebrek aan internationale aanvaarding staan 
een effectieve implementatie in de weg. De in ontwikkeling zijnde ISO26000-standaard kan 
hieraan tegemoet komen maar houdt ook een aantal beperkingen in. 
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