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NRK VOORWAARDEN COLLECTIEF TRAJECT ISO 26000 VERKLARING 
 
NRK en NEN hebben de digitale regelhulp 'ISO 26000 – bouwstenen voor MVO' ontwikkeld.  
Deze innovatieve applicatie helpt bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie bij het 
opstellen èn actueel houden van hun zelfverklaring en de verdere borging van het MVO 
gedachtegoed via het Ondernemingsdossier. Met de Zelfverklaring ISO 26000 en de 
onderbouwing daarvan kan over deze onderwerpen intern en extern worden 
gecommuniceerd en gerapporteerd. Vermelding op het Publicatieplatform ISO 26000 van 
NEN is een optie die de NRK adviseert. 
 
Praktische hulp bij het opstellen van de ISO 26000 verklaring 
In samenwerking met het Adviesbureau Berenschot begeleidt de NRK u bij het opstellen en 
borgen van de ISO 26000 zelfverklaring voor uw bedrijf. In een aantal sessies wordt u 
geholpen bij het verzamelen en invullen van de gegevens. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van de regelhulp ISO 26000 van NEN. 
 
Wat kost het u? 
1. In 2015 biedt de NRK dit traject nu aan bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie 

aan voor € 3.000. NRK–leden krijgen een korting van € 500. 
2. 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...). 
 
Wat is het voordeel om mee te doen met het collectieve traject ISO 26000 in 2015: 
1. De doorlooptijd van het project is 6 tot 8 maanden. Bedrijven die meedoen in het traject 

2015 kunnen na de zomer starten en in voorjaar 2016 beschikken over hun 
zelfverklaring. 

2. De groep bedrijven (10 tot 15) is afkomstig uit de rubber- en kunststofindustrie. Dit geeft 
veel nieuwe inzichten en inspiratie plus dat de database met mogelijkheden wordt 
aangevuld. 

3. Met de groep opwerken zorgt voor een hoge kwaliteit en een snel eindresultaat. Ook zijn 
de kosten veel lager dan in een individueel adviestraject. 

4. Begeleiding door NRK en Berenschot bij het opstellen van de zelfverklaring. Berenschot 
heeft in samenwerking met de NRK en NEN in 2014 al 34 NRK bedrijven geholpen met 
het maken van een ISO 26000 zelfverklaring.  

5. In het traject 2015 doen dit keer een collectieve dialoogsessie met klanten en 
toeleveranciers om hen te vragen wat ze van de NRK-bedrijven verlangen en andersom. 

6. 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. 

7. Het resultaat is een zelfverklaring over uw MVO-beleid, uw MVO-ambities en een 
compleet en helder rapport als onderbouwing van de afgegeven zelfverklaring. 

8. Met de Zelfverklaring ISO 26000 en de onderbouwing daarvan kan u over deze 
onderwerpen intern en extern communiceren en rapporteren naar klanten en andere 
stakeholders. Vermelding op het Publicatieplatform ISO 26000 van NEN draagt hieraan 
bij. 

9. 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!  

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik de Ruijter, deruijter@nrk.nl 
Meer informatie op de website van de NRK thema ISO 26000 
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