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Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor 

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van een 

Organisatie (MVO), dat organisaties ondersteunt 

in de invulling van hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. De richtlijn helpt met het 

herkennen van MVO binnen de invloedsfeer van 

de organisatie en stimuleert het identificeren en 

betrekken van relevante stakeholders. Op deze manier 

kan een breed gedragen duurzaamheidsstatement 

worden opgesteld. ISO 26000 benoemt zeven MVO 

kernthema’s waaraan organisaties aandacht kunnen 

besteden.

lidbedrijven van de NRK hebben de 

afgelopen twee jaar hun zelfverklaring 

ISO 26000 ondertekend als stevig fundament 

onder hun MVO-beleid.

Begin 2017 start de NRK samen met Berenschot en NEN 

opnieuw met een collectief implementatietraject. Dat wordt 

extra interessant omdat ook verf-, tapijt- en textielbedrijven 

kunnen meedoen, net als de aangesloten partners van MVO 

Nederland!

Bedrijven met een ISO 26000 zelfverklaring profileren zich 

daarmee en hebben een prima basis voor gesprekken met 

klanten, personeel en inspecties. Dat levert hen waardering, 

trotse medewerkers en omzet op. Naast de uitgebreide ISO 

zelfverklaring kunnen lidbedrijven ook de NRK gedragscode MVO 

ondertekenen.
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Meer weten?

Kijk op www.nrk.nl 

onderdeel activiteiten 

of mail:

Erik de Ruijter 

deruijter@nrk.nl  

Wat is het voordeel om 
nu mee te doen?

De eerste lichting NRK-bedrijven heeft voor u het 

pionierswerk gedaan en een database van 360 mogelijke 

MVO actiepunten bijeengebracht. Die mag u ook gebruiken.

Opnieuw willen we met een grote groep werken. Dit geeft 

veel nieuwe inzichten en inspiratie plus dat de database met 

mogelijkheden wordt aangevuld.

Met de groep opwerken zorgt voor een snel eindresultaat. 

We doen een collectieve dialoogsessie met klanten 

en toeleveranciers om hen te vragen wat ze van de 

NRK-bedrijven verlangen en andersom.

NRK en NEN hebben voor ISO 26000 een regelhulp 

gemaakt die is gekoppeld aan het Ondernemingsdossier. 

Dat betekent efficiënt werken en beheer van acties op één 

plaats!

Een interessant onderdeel van het project is de optie voor 

bedrijven om de Gedragscode MVO te ondertekenen. Met 

deze korte gedragscode kunt u snel aan klanten en andere 

stakeholders laten zien dat u op een solide manier inhoud 

geeft aan uw MVO-beleid.

Mee doen?
Wilt u ook met een ISO 26000 zelfverklaring aan klanten 

en werknemers laten zien dat u maatschappelijk nuttige 

en duurzame producten levert? Transparant zijn over uw 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? 

Meld u dan aan voor de volgende NRK-groep ISO 26000. 

Mail Yolanda Boeters (boeters@nrk.nl). We gaan van start 

zodra er minimaal 15 deelnemers zijn.

Wat kost het u?

Op basis van minimaal 15 

deelnemers kan de NRK dit traject 

voor € 2.500 aanbieden. 

Het kost u ca. 5 mandagen aan 

sessies en een aantal dagen 

huiswerk (dit verdelen we 

over de bedrijven, dus hoe 

meer bedrijven, hoe minder 

huiswerk...).

De inhoud van uw zelfverklaring 

vereist uiteraard goedkeuring 

door de directie en steun van MT 

en andere medewerkers.

NRK adviseert uw zelfverklaring 

op het NEN platform te 

publiceren. Dat kost € 270 per 

jaar. 

Rekent u maar eens uit wat het 

kost als u dit alleen in uw eigen 

organisatie doet...



De NRK behartigt de belangen van 
de rubber- en kunststofindustrie 
(omzet 8 miljard Euro, 95% MKB, 
werkgelegenheid ongeveer 
35.000). De bedrijven leveren een 
grote variatie aan onderdelen, 
modules en eindproducten voor 
toepassingen in de industrie 
en handel, bouwnijverheid, 
verpakkingsindustrie en 
consumentenproducten. De export 
bedraagt ruim 65% en groeit de 
laatste jarengemiddeld met 7%. 

Bij de NRK zijn ca. 470 bedrijven 
aangesloten geclusterd in 20 
brancheverenigingen. Onder het 
motto “Duurzaam Ondernemen. Blij 
met rubber- en kunststofproducten!” 
geeft de NRK prioriteit aan 
een gezond klimaat voor de 
maakindustrie, concurrentiekracht, 
innovatie en kennisoverdracht, 
scholing en vakopleiding, 
energiebesparing, milieubevordering 
en recycling, de eigen Branche-CAO, 
imagoverbetering en het stimuleren 
van het gebruik van rubber- en 
kunststofproducten.
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Goede afspraken over producten, 
diensten en werkwijzen zijn 
belangrijk. Is veiligheid in het geding, 
dan zijn ze zelfs van levensbelang. 
Zoals afspraken over speeltoestellen, 
kinderkleding, noodverlichting 
of ontruimingsplannen. Maar er 
worden ook afspraken gemaakt 
over schuldhulpverlening, 
klantcontact en natuurlijk MVO. In 
Nederland is NEN het kennisnetwerk 
voor normontwikkeling en 
normtoepassing. NEN helpt bedrijven 
en andere partijen om onderling 
heldere en toepasbare afspraken 
te maken. NEN vertegenwoordigt 
Nederlandse bedrijven en partijen 
om samen met normalisatiecentra 
in andere landen afspraken te 
maken op Europees en zelfs 
mondiaal niveau. Bij NEN werken 270 
medewerkers.

De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl) stimuleert 
ondernemers bij duurzaam, 
agrarisch, innovatief en 
internationaal ondernemen. 
Met subsidies, het vinden van 
zakenpartners, kennis en het voldoen 
aan wet- en regelgeving. RVO.nl 
werkt in opdracht van ministeries en 
de Europese Unie.

Berenschot is een onafhankelijk 
organisatieadviesbureau met 
375 medewerkers wereldwijd. Al 
ruim 75 jaar verrassen wij onze 
opdrachtgevers in de publieke en 
private sector met slimme en nieuwe 
inzichten. We verwerven ze en maken 
ze toepasbaar. Dit door innovatie 
te koppelen aan creativiteit. Steeds 
opnieuw. Klanten kiezen voor 
Berenschot omdat onze adviezen 
hen op een voorsprong zetten. 
Ons bureau zit vol inspirerende 
en eigenwijze individuen die allen 
dezelfde passie delen: organiseren. 
Ingewikkelde vraagstukken omzetten 
in werkbare constructies. Door ons 
brede werkterrein en onze brede 
expertise kunnen opdrachtgevers 
ons inschakelen voor uiteenlopende 
opdrachten. En zijn we in staat om 
met multidisciplinaire teams alle 
aspecten van een vraagstuk aan te 
pakken.
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