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Prioriteitenmatrix Moekotte Groep B.V.  
Bij het bepalen van de prioritering per onderwerp is er gekeken naar het huidige beleid en de 
activiteiten die Moekotte uitvoert. Daarnaast gebruikt Moekotte ‘the four way test’ ten grondslag 
Van haar MVO-beleid.  
 
‘The four way test’ is in 1932 bedacht door Herbert J. Taylor en is succesvol uitgegroeid tot een van 
het meest gebruikte uitgangspunt betreft moreel verantwoord handelen. De vier regels gelden als 
ethische code en richtlijn voor de gehele organisatie:  

 Is het oprecht? 

 Is het billijk voor alle betrokkenen? 

 Bevordert het onderling vertrouwen? 

 Komt het alle betrokkenen ten goede? 
 
Tevens is “the four way test” in acht genomen tijdens het bepalen van de relevantie, significantie en 
prioritering. In onderstaand tabel wordt kort weergegeven wat er met deze drie begrippen wordt 
bedoeld.  
 

 
Relevantie Significantie Prioritering 

Het onderwerp is 
van toepassing op 

de organisatie 
d.m.v. wetgeving, 

stakeholders of 
producten en 

diensten. 

Mate van het effect 
van de activiteiten 

en besluiten van de 
organisatie op 

duurzame 
ontwikkeling. 

De prioriteit van 
actie. Wat er nog 

gedaan moet 
worden om het 

gewenste resultaat 
te bereiken. 
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* Gradatie op basis van:  H (hoog), M (gemiddeld), L (laag) 

 

 

1.Bestuur van de organisatie  
1. Bestuur van organisatie Behoorlijk bestuur is zowel 

een MVO-kernthema als een 
randvoorwaarde voor alle 
MVO-onderwerpen. De 
organisatie streeft naar een 
besturingssysteem om 
toezicht uit te oefenen.  

Doeltreffende besturing is van 
belang om rekenschap af te 
leggen en transparant te zijn 
tegenover onze stakeholders. 
Dit resulteert in rechtsorde en 
het voldoen aan de 
gedragsnormen.    

H De ISO 9001 en 14001 is 
geïntegreerd in het 
bedrijfsmanagementsysteem 
om te voldoen aan de wet- en 
regelgeving.   

H De nieuwe ISO richtlijnen 
hebben enkele veranderingen 
doorgevoerd die door 
Moekotte worden 
geïmplementeerd om de 
nieuwe ISO 9001  en 14001 
certificaten te behalen. 

H Het behalen van de nieuwe 
ISO 9001 en 14001 
certificering en het creëren 
van aandacht  voor 
duurzaamheid en MVO.   

2. Mensenrechten  
1. Gepaste zorgvuldigheid 
(due dilligence) 

Feitelijke en effecten op 
mensenrechten te 
identificeren om 
verantwoordelijkheid en 
gedrag te beïnvloeden. 

Moekotte levert haar diensten 
hoofdzakelijk in Nederland, 
waardoor Moekotte en haar 
klanten zijn gehouden aan de 
Nederlandse wet- en 
regelgeving.  

L De mensenrechten zijn 
vastgelegd in de Nederlandse 
wet- en regelgeving.  

L Moekotte voldoet aan de 
Nederlandse wet- en 
regelgeving.  

L n.v.t. 

2. Risicosituaties met 
betrekking tot 
mensenrechten 

Uitdagingen en dilemma’s 
m.b.t. mensenrechten en 
omstandigheden waarin 
schending een vergrote 
factor kan zijn.  

Op dit moment wordt er geen 
zaken gedaan met landen 
waarin Moekotte voor 
dilemma’s staat i.v.m. de 
mensenrechten. 

L De mensenrechten zijn 
vastgelegd in de Nederlandse 
wet- en regelgeving. 

L Er wordt jaarlijks een 
leveranciersbeoordeling 
uitgevoerd waarin leveranciers 
en onderaannemers worden 
getoetst.   

L n.v.t. 

3. Vermijden van 

medeplichtigheid 

Het vermijden van 
onrechtmatige daden ten 
opzichte van de 
maatschappij, de economie 
en het milieu.  

Moekotte doet geen zaken met 
partijen die mensenrechten 
schenden.   

L Transparante communicatie en 
rekening houden met de 
belangen van stakeholders 
wordt als belangrijk 
beschouwd. 

M Moekotte wil zich onthouden 
van medeplichtigheid. Zij 
voeren 
leveranciersbeoordelingen uit 
en zijn bezig me het opstellen 
van een anti-corruptie en 
omkopingsbeleid.  
 
 

M Het opstellen van een anti-
corruptiebeleid. 
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4. Het oplossen van 
klachten 

Klachtenprocedures rondom 
schending van 
mensenrechten dienen 
aandacht te krijgen en onder 
de aandacht te worden 
gebracht.  

Klachten rondom schending 
van mensenrechten kunnen 
worden gedaan bij de interne 
en externe 
vertrouwenspersoon.  De 
rechten zijn voor een groot 
gedeelte geborgd in de wet- en 
regelgeving.  

L Schending van mensenrechten 
creëert een ongewenste 
cultuur waarbij medewerkers 
zich niet optimaal kunnen 
ontplooien.    

M Medewerkers dienen zich 
bewust te zijn van de gedrags- 
en omgangsvormen en zich 
hieraan te houden. De 
gedragscodes dienen actueel te 
zijn en er dient een regeling 
voor meldingen van 
onachtzaamheden opgesteld te 
worden.   

M Periodiek herzien 
huishoudelijk reglement incl. 
gedragscode en het 
implementeren van een 
klokkenluidersregeling.   

5. Discriminatie en 
kwetsbare groepen 

Onderscheid, uitsluiting of 
voorkeur waardoor gelijke 
kansen of behandeling teniet 
worden gedaan. 

De relatie met medewerkers en 
klanten staan hoog in het 
vaandel. Moekotte is zich 
bewust van haar impact op de 
stakeholders. 

M Moekotte onthoudt zich van 
discriminatie, in welke vorm 
dan ook. Zij hanteert  hierin 
een “zero tolerance” beleid. 

L Medewerkers zijn gehouden 
aan een gedragscode.  

M Kwetsbaarheid bespreekbaar 
kunnen maken door 
aanbieden van een interne en 
externe vertrouwenspersoon.   

6. Burger- en politieke 
rechten 

Deze rechten omvatten een 
breed scala aan 
onderwerpen, o.a. recht op 
leven, persoonlijke veiligheid, 
vrijheid, zorgvuldige 
rechtsgang, meningsuiting, 
vrijheid etc. 

Moekotte respecteert de 
geldende wet- en regelgeving 
in Nederland, en houdt zich 
hier aan. Dit wordt ook 
verwacht van alle stakeholders. 

M Moekotte hecht  waarde aan 
vrijheid van meningsuiting. 
Moekotte stimuleert een open 
communicatie binnen de 
organisatie.   

M In het huishoudelijk reglement 
is een gedragscode 
opgenomen. Open 
communicatie wordt 
gestimuleerd  en medewerkers 
kunnen terecht bij een 
vertrouwenspersoon.  

M Periodiek herzien 
huishoudelijk reglement incl. 
gedragscode. 

7. Economische, 
maatschappelijke en 
culturele rechten 

Deze rechten omvatten zaken 
als recht op onderwijs, 
vrijheid van vereniging, 
huisvesting, medische zorg, 
sociale bescherming, vrijheid 
van godsdienst etc.  

Moekotte respecteert  de 
rechten en neemt 
verantwoordelijkheid om 
gepaste zorgvuldigheid te 
betrachten. Het personeel 
wordt doorlopend bijgeschoold 
door middel van opleidingen en 
cursussen. Bescherming van 
vrijheid etc. worden nageleefd 
beschreven zoals in de wet- en 
regelgeving.  

M Bieden van doorgroei- en 
opleidingsmogelijkheden aan 
medewerkers zorgt voor 
kennisbehoud. Het bieden van 
sociale bescherming en vrijheid 
van godsdienst is volgens de 
wet- en regelgeving geborgd.  

M Continueren van ons huidige 
beleid.  

L Continueren van ons huidige 

beleid. 
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8. Fundamentele 
principes en 
arbeidsrechten 

Tot deze principes behoren 
vrijheid van vereniging, 
afschaffen kinderarbeid en  
uitbannen gedwongen arbeid 
en discriminatie.  

Moekotte respecteert de wet- 
en regelgeving en onthoudt 
zich van discriminatie en 
gedwongen arbeid.  

H De wet- en regelgeving en de 
bepalingen in de cao Metaal en 
Techniek worden nageleefd.  

L Continueren van ons huidige 
beleid. 

L Continueren van ons huidige 
beleid. 

3. Arbeidspraktijk  

1. Werkgelegenheid en 
arbeidsrelaties 

De organisatie levert een 
bijdrage door het bieden en 
waarborgen van 
werkgelegenheid en passend 
werk.  

Moekotte richt zich op 
continuïteit door het spreiden 
van markten en verhogen van 
het kennisniveau. Passend en 
vervangend werk is 
opgenomen in het 
bedrijfsbeleid. 

H Het respecteren van de 
arbeidsrelatie en de rechten en 
plichten benoemd in de wet, de 
cao de arbeidsovereenkomst 
en de KAM zorgsystemen.  

L Moekotte respecteert en 
voldoet aan de wet- en 
regelgeving. 

L n.v.t. 

2.Werkomstandigheden 
en sociale bescherming 

Werkomstandigheden betreft 
alle vormen van vergoeding, 
pauzes, vakanties etc. Sociale 
bescherming omvat alle 
wettige garanties zoals 
arbeidsongevallen, ziekte etc.  

Moekotte volgt de cao voor 
Metaal & Techniek, 
voorwaarden van de Uneto VNI 
en is ISO 9001, 14001 en VCA** 
gecertificeerd.  

H Moekotte conformeert zich aan 
de cao en de wet- en 
regelgeving. Kwaliteit en 
veiligheid wordt geborgd in ons 
KAM managementsysteem.  

H Continueren van ons huidige 
beleid 

M Continueren van ons huidige 
beleid.   

3. Sociale dialoog Onderhandelingen en 
informatie-uitwisseling 
tussen overheden, 
werkgevers en 
arbeidskrachten over 
belangen. 

 

Moekotte is gehouden aan de 
cao Metaal & Techniek, wet- en 
regelgeving. 

M Moekotte kent meerdere 
overlegstructuren. 
Vergaderingen die frequent 
voorkomen zijn o.a. MT-, KAM-, 
WNO-en PV overleg. De leden 
zijn gekozen op basis van 
functieprofielen. Zo is in het 
werknemersoverleg (WNO) van 
elke afdeling (en van elke 
vestiging) minimaal 1 
vertegenwoordiger.  

M Het betrekken van de 
medewerkers bij de 
bedrijfsvoering en het op de 
hoogte houden van de 
medewerkers d.m.v. een 
personeel bulletin, intranet  en 
werkoverleggen. 

L Het blijven betrekken van de 
medewerkers door op de 
hoogte te houden van 
ontwikkelingen via de 
personeel bulletin, intranet  
en werkoverleggen.  
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4. Gezondheid en 
veiligheid op het werk 

Het bevorderen en 
handhaven van fysiek, 
mentaal en sociaal welzijn en 
het voorkomen van schade 
aan gezondheid veroorzaakt 
door 
arbeidsomstandigheden.  

Gezondheid en veiligheid staat 
hoog in het vaandel en 
Moekotte is voortdurend bezig 
de risico’s zo minimaal mogelijk 
te houden.  

H Onzorgvuldig en onoplettend 
handelen kan leiden tot milieu, 
veiligheid en 
gezondheidsrisico’s.  

H De ISO 9001 en 14001 borgt de 
richtlijnen rondom kwaliteit en 
milieu. Hierin wordt aandacht 
besteed aan RI&E, BPM’s en 
het voorkomen en 
onderzoeken van VGM-
ongevallen.  

M Gezondheid en veiligheid op 
het werk blijven aankaarten 
tijdens de tool box meetings 
en het naleven van de ISO 
9001, 14001 en VCA** 

5. Persoonlijke 
ontwikkeling en training 
op de werkplek 

Omvat het vergroten van het 
persoonlijk vermogen door 
functioneren en gezondheid 
te verbeteren. Het omvat ook 
toegang tot politieke, 
economische en 
maatschappelijke kansen.  

Moekotte is betrokken bij de 
ontwikkeling en het welzijn van 
haar medewerkers. In een 
opleidingsplan is de behoefte 
van werknemers en Moekotte 
weergegeven.   

M Het bieden van opleidingen en 
trainingen zorgt voor 
continuïteit van de organisatie 
en de inzetbaarheid van ons 
personeel. Medewerkers 
hebben dezelfde kansen en 
rechten.  

H Medewerkers hebben de 
mogelijkheid opleidingen en 
trainingen te volgen, voor de 
eigen en ontwikkeling van de 
organisatie. 

L Continueren van ons huidig 
beleid. 

4. Milieu  
1. Voorkomen van 
milieuvervulling 

Milieuprestaties verbeteren 
en het voorkomen van 
milieuvervuiling.  

Moekotte is zich bewust van 
mogelijke gevolgen voor het 
milieu en is hier bewust mee 
bezig d.m.v. de ISO 14001.  

H Moekotte richt zich op het 
voorkomen en beperken van 
milieuvervuiling, met speciale 
aandacht voor recycling, 
reststoffenverwerking, energie- 
en waterverbruik.   

H Huidig beleid voortzetten en 
het behalen van de nieuwe ISO 
14001 norm. 

H Continueren huidig beleid en 
behalen nieuwe ISO 14001 
norm.  

2. Duurzaam gebruik van 
hulpbronnen 

Het verantwoord gebruik van 
niet-hernieuwbare 
hulpbronnen te combineren 
met of te vervangen door 
duurzame, hernieuwbare 
hulpbronnen door o.a. 
innovatie technologieën toe 
te passen.  

Moekotte meet en registreert 
energie, water en andere 
gebruikte hulpbronnen kopen 
producten zo duurzaam 
mogelijk in. Het wagenpark 
wordt verduurzaamd door de 
inzet van auto’s met een laag 
verbruik, en hybride 
voertuigen. 
 

H Leveranciers  worden 
beoordeeld tijdens de 
leveranciersbeoordelingen. 
Medewerkers zijn gehouden 
aan de verplichting en 
verantwoordelijkheid  
ongewenste situaties te 
voorkomen.  

H De resultaten van het verbruik 
van energie, water en andere 
hulpbronnen worden 
geregistreerd en jaarlijks 
meegenomen in de 
directiebeoordeling om 
doelstellingen te bewaken en 
te meten.  

M Continueren huidig beleid en 
behalen nieuwe ISO 14001 
norm.  
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3. Mitigatie en adaptatie 
van klimaatverandering 

Het minimaliseren van eigen 
broeikasgasemissies 
(mitigatie), als het opstellen 
van plannen om zich voor te 
bereiden op een veranderend 
klimaat (adaptie).  

Moekotte houdt rekening met 
de veranderende klimaat en 
weersomstandigheden en 
besteed aandacht aan de 
vergroting  van het bewustzijn 
rondom dit thema.  

H Het in kaart brengen van de 
risico’s en het vergroten van 
het bewustzijn minimaliseert 
de kans op milieuschade en 
onverwachtse situaties rondom 
veranderde 
weersomstandigheden.  

H Toolbox meetings worden 
gehouden om project 
specifieke onderwerpen 
nogmaals aan te kaarten en het 
bewustzijn te vergroten. In de 
RI&E worden alle risico’s 
geïnventariseerd.  

H Continueren van het huidig 
beleid. 

4. Bescherming van het 
milieu, biodiversiteit en 
herstel van natuurlijke 
leefgebieden 

Het handelen te richten op 
het beschermen van het 
milieu en herstellen van 
natuurlijke leefgebieden die 
ecosystemen bieden. 

Behalve bovengenoemde 
aspecten heeft Moekotte geen 
directe invloed op de 
natuurlijke leefgebieden en het 
ecosysteem. 

L Er is geen directe invloed op de 
leefgebieden. 

L Er is geen prioritering voor dit 
onderwerp. 

L n.v.t. 

5. Eerlijk zakendoen  
1. Anti-corruptie Het misbruik van 

toevertrouwde macht voor 
persoonlijke winst. Hieronder 
valt omkoperij, witwassen, 
verduistering, fraude, 
belangenconflicten etc.  

Moekotte bestrijdt omkoping 
en corruptie.  

H Omkoping en corruptie heeft 
effect op het imago en de 
samenwerkingsverbanden van 
de organisatie. Van 
stakeholders wordt geëist  dat 
ze zich onthouden van 
dergelijke zaken.   

H Er is momenteel geen actief 
beleid tegen omkoping en 
corruptie. 

H Het opstellen en 
implementeren van een anti-
corruptiebeleid.  

2. Verantwoorde 
politieke betrokkenheid 

Het verbieden van ongepast 
invloed zoals manipulatie, 
intimidatie en dwang.  

Moekotte onthoudt zich van 
politieke invloeden en dreiging 
of dwang ten gunste van 
bepaalde doelen. 

H Moekotte vind een 
transparante communicatie 
met haar stakeholders erg 
belangrijk. Dit om eerlijk zaken 
doen te bevorderen. Er zijn 
geen directe contacten met 
politieke partijen.  

M Momenteel is er geen beleid of 
richtlijnen op gesteld om 
activiteiten rondom dreiging en 
dwang te bepleiten.     

H Het opnemen van politieke 
invloeden en dreiging van 
dwang in het anti-
corruptiebeleid.  

3. Eerlijke concurrentie Het scheppen van een 
klimaat die anti-
concurrentiegedrag 
tegengaat en de organisatie 
zich hiervan onthoudt. 

Moekotte communiceert open 
naar haar klanten en 
concurrenten en houdt zich aan 
de geldende wet- en 
regelgeving.  

M De markt van Moekotte omvat 
een scala aan concurrenten. Ze 
voeren een eerlijke 
concurrentie middels de 
geldende wet- en regelgeving.  

M Er wordt gehandeld volgens de 
wet- en regelgeving rondom 
eerlijke concurrentie. 
Omkoping en corruptie wordt 
niet getolereerd. 

M n.v.t.  
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4. Het bevorderen van 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in 
de waardeketen 

Door invloed uit te oefenen in 
de inkoop- en 
verkoopvoorwaarden kan de 
organisatie MVO beïnvloeden 
en stimuleren. 

Moekotte benoemd eisen in 
haar inkoopbeleid m.b.t. 
veiligheid, gezondheid, welzijn 
en milieu aspecten.  

M Moekotte vindt het belangrijk 
aandacht te besteden aan deze 
punten. Er wordt verwacht dat 
klanten, leveranciers en onze 
medewerkers bewust omgaan 
met milieu, veiligheid, welzijn 
en gezondheidsaspecten.  

M Moekotte kent meerdere 
overlegstructuren waar dit een 
vast agendapunt is. Daarnaast 
wordt dit uitgebreid behandeld 
tijdens de jaarlijkse KAM 
bijeenkomsten van de diverse 
vestigingen. 

M Continueren van het huidig 
beleid. 

5. Respect voor 
eigendomsrechten 

Deze dekken zowel fysiek als 
intellectueel eigendom, o.a. 
auteursrechten, patenten, 
morele rechten etc.  

Moekotte heeft respect voor 
het eigendomsrecht en zullen 
onrechtmatige inbreuken  in 
geen enkele vorm accepteren 
of toepassen.  

M Wij bieden onze stakeholders 
eerlijke kansen en verwachten 
dit ook andersom, zodat we 
een  eerlijke competitie aan 
kunnen gaan.   

M Moekotte wil eerlijk en 
rechtvaardig handelen en zal 
dit ook laten zien in haar 
omgang met stakeholders.  

M De manier van omgang met 
stakeholders blijven 
voortzetten. 

6. Consumenten aangelegenheden  
1. Eerlijke marketing, 
feitelijke en 
onbevooroordeelde 
informatie en eerlijke 
werkwijzen bij het sluiten 
van contracten 

Het waarborgen van 
feitelijke, eerlijke en 
onbevooroordeelde 
informatie over producten en 
diensten voor de klant.  

De informatie die wordt 
verstrekt is transparant en 
voldoet aan onze kwaliteits- en 
milieueisen. Kwetsende of 
misleidende gegevens worden 
niet door Moekotte 
gecommuniceerd.  

M Dit aspect heeft zowel invloed 
op het imago van Moekotte als 
de bedrijfsvoering en belangen 
van onze stakeholders. 
Zorgvuldige 
informatieverstrekking is van 
belang.  

M Geen betrokkenheid bij 
discriminerende en onjuiste 
praktijken en 
informatievoorziening.  

M Opnemen in het anti-
corruptiebeleid. 

2. Het beschermen van 
de consumenten-
gezondheid en -veiligheid 

Het beschikbaar stellen van 
producten en diensten die 
veilig zijn en geen 
onaanvaardbare risico’s met 
zich meebrengen.  

Moekotte is ISO 9001 en 14001 
gecertificeerd, waardoor 
milieu- en 
kwaliteitsverplichtingen zijn 
gewaarborgd.  

H Milieu en kwaliteit is van 
belang op onze bedrijfsvoering 
en heeft invloed op onze 
stakeholders, met name onze 
klanten en medewerkers.  

H Nieuwe certificering van de ISO 
richtlijnen behalen.  

M Het behalen van de nieuwe 
ISO certificering 

3.  Duurzame consumptie Consumeren van producten 
en middelen in een tempo 
overeenkomstig met 
duurzame ontwikkeling.  

Moekotte stelt milieu eisen aan 
haar leveranciers betreffend 
het leveren van diensten en 
producten. De eigen 
bedrijfsvoering gaat volgens de 
ISO 14001. 

M Duurzame consumptie , milieu 
en veiligheid wil Moekotte 
garanderen aan haar 
stakeholders door te voldoen 
aan de ISO 14001 en VCA**. 

M Continueren van het huidige 
milieubeleid.   

M Nieuwe ISO 14001 certificaat 
behalen.  
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4. Dienstverlening aan 
consumenten, 
ondersteuning, oplossen 
van klachten en 
geschillen 

Bezig houden met behoeften 
van consumenten na het 
leveren van het product 
d.m.v. garanties, 
ondersteuning  etc.  

De klachtenafhandeling en –
registratie is opgenomen in het 
bedrijfsmanagementsysteem. 
Garanties en technisch 
onderhoud is onderdeel van de 
diensten.  

M Juiste klachtenafhandeling 
bevorderd de tevredenheid en 
de kwaliteit van de  producten. 
Dit maakt  continuïteit 
mogelijk.  

M Klachtensysteem onder 
medewerkers verduidelijken en 
afwijkingen blijven melden om 
problemen tijdig en zorgvuldig 
op te lossen.  

M Het toelichten en bespreken 
van het klachtensysteem 
tijdens de KAM 
bijeenkomst(en).  

5. Privacy en 
gegevensbescherming 
van consumenten 

Consumentenrechten 
beschermen door 
beperkingen op te leggen aan 
informatieverzameling en 
manier waarop de informatie 
wordt verkregen, beveiligd en 
gebruikt.  

Moekotte bewaard enkel 
gegevens die volgens de wet 
zijn toegestaan. Deze worden 
opgeslagen in het systeem die 
enkel toegankelijk is voor 
bevoegden.   

M Het zorgvuldig opslaan van 
(persoonlijke) gegevens kunnen 
directe of indirecte gevolgen 
hebben voor de stakeholders. 

M Het garanderen van de 
veiligheid van de 
persoonsgegevens. 

M Het periodiek controleren 
van de veiligheid en 
toegankelijkheid van ons 
systeem en het nemen van 
maatregelen tegen 
datalekken.  

6. Toegang tot essentiële 
voorzieningen 

De overheid kan niet alle 
basisbehoeften zoals 
gezondheidzorg en openbare 
voorzieningen leveren. Een 
organisatie kan hieraan 
bijdragen door transparantie 
en gelijke kansen.   

Moekotte is VCA** 
gecertificeerd en biedt haar 
medewerkers de mogelijkheid 
deel te nemen aan een jaarlijks 
preventief medisch onderzoek 
(PMO).  

M Medewerkers hebben 
vrijblijvend toegang tot de 
arbodienst en het deelnemen 
aan de jaarlijkse PMO. 

L De PMO, externe 
vertrouwenspersoon en de 
Arboarts zijn beschikbaar 
vanuit de arbodienst.  

L Voortzetten huidig beleid.  

7. Voorlichting en 
bewustzijn 

Consumenten in staat stellen 
goed geïnformeerde, 
bewuste en 
verantwoordelijke 
aankoopbeslissingen te 
maken en op de juiste wijze 
te consumeren.  
 
 
 
 

Klanten worden geïnformeerd 
door middel van een offerte 
en/of een open calculatie om 
de kosten, producten en 
werkwijzen inzichtelijk te 
maken.  

L Hierdoor is de klant in staat een 
verantwoordelijke 
aankoopbeslissing te maken. 

L Moekotte is transparant over 
haar offerte, calculatie en 
werkwijzen.  

L n.v.t. 
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7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap  
1. Betrokkenheid bij de 
gemeenschap 

Proactief verlenen van hulp 
ten gunste van de 
gemeenschap en het milieu. 
Culturele, maatschappelijke 
en politieke rechten dienen 
te worden gerespecteerd.  

Moekotte vind het belangrijk 
maatschappelijke projecten te 
ondersteunen. Ze  sponsoren 
o.a. sportclubs en - 
evenementen,  studie 
aangelegenheden en culturele 
instellingen.  

M Door het sponsoren van deze 
instellingen worden culturele 
en maatschappelijke projecten 
realiseerbaar. 

L Het voortzetten van het huidige 
beleid rondom sponsoring en 
betrokkenheid. 

L n.v.t. 

2. Opleiding en cultuur Behoud en bevordering van 
cultuur en opleiding in 
overeenstemming met 
respect voor de 
mensenrechten.  

Medewerkers worden 
gestimuleerd zich te 
ontwikkelen. Dit wordt 
vastgelegd in het 
opleidingsplan.  

M Ontwikkeling en opleiding 
stimuleert de continuïteit en 
inzetbaarheid van de 
medewerkers.  

M De actualiteit van het 
opleidingsplan waarborgen.  

M n.v.t. 

3. Het scheppen van 
werkgelegenheid en het 
ontwikkelen van 
vaardigheden 

Het ontwikkelen van 
vaardigheden en het 
bevorderen van 
werkgelegenheid om passend 
en productief werk te krijgen 
en vitaal belang voor 
economische en 
maatschappelijke 
ontwikkelingen.  

Moekotte legt contacten met 
opleidingsinstanties om de 
doorstroom en betrokkenheid 
te vergroten en te stimuleren.  

M Het bieden van 
werkgelegenheid en 
ontwikkeling bevordert de 
kennisintensiviteit en staat aan 
de basis voor een duurzame 
relatie met medewerkers.  

H Contact onderhouden met 
onderwijsinstellingen voor het 
bieden van stages.  

L Contact houden met 
onderwijsinstellingen en het 
bieden van stages.  

4. Ontwikkeling en 
toegang tot technologie 

Actief zijn door 
gespecialiseerde kennis, 
vaardigheden en technologie 
op zodanige manier toe te 
passen dat (HR) ontwikkeling 
en technische kennis wordt 
bevorderd.  

Moekotte houdt rekening met 
maatschappelijke- en 
milieuproblemen en voert 
technologische en organi-
satorische ontwikkelingen en 
verbeteringen door.  

M Innovatieve technologieën 
kunnen helpen 
maatschappelijke problemen 
op te lossen en bij te dragen 
aan de maatschappij in de 
ruimste zin van het woord.  

M Het actief volgen van 
technologische, organi-
satorische ontwikkelingen. 
Moekotte hanteert een zelf 
ontwikkelde bedrijfsapplicatie 
waaruit personele, kwaliteit, 
milieu en veiligheid gegevens te 
generen zijn. 
 

M Blijven ontwikkelen en 
verbeteren van de huidige 
technologische systemen en 
kennis. 



 

 

Onderwerp/vraag Toelichting Relevantie  * Significantie  * Prioritering * Voorgenomen acties 
 

 

   11 

* Gradatie op basis van:  H (hoog), M (gemiddeld), L (laag) 

 

5. Creatie van welvaart en 
inkomsten 

Het scheppen van een 
omgeving waarin 
ondernemerschap duurzame 
voordelen met zich 
meebrengt d.m.v. integreren 
van lokale bevolking, groepen 
en organisaties. Het nakomen 
van belastingplicht om 
welvaart te verbeteren.  

Door haar organisatie constant 
te vernieuwen en haar 
producten te diversifiëren en te 
laten aansluiten bij de 
marktvraag zorgt Moekotte 
voor een duurzame 
bedrijfsvoering gericht op 
continuïteit. 
Moekotte heeft een convenant 
met de belastingdienst 
afgesloten zodat naleving van 
de belastingwetten is 
gewaarborgd.    

L Goede arbeidsvoorwaarden en 
uitstekende scholingsmogelijk-
heden zorgen voor een 
optimale groei en welvaart 
voor het personeel. 
Moekotte heeft een mate van 
vertrouwen en transparantie 
opgebouwd die geresulteerd 
hebben in een convenant.  

L n.v.t. L n.v.t. 

6. Gezondheid Respecteren recht op 
gezondheid en bijdrage  
leveren aan het bevorderen 
van gezondheid en 
voorkomen van schade en 
ziektes. Door o.a. deelnemen 
campagnes, steunen 
openbare voorzieningen etc.  

Moekotte stelt VGM-
projectplannen op wanneer er 
sprake is van grote of 
risicovolle projecten. Dit om 
schade aan gezondheid zo veel 
mogelijk te voorkomen. 
Daarnaast voeren ze een actief 
re-integratiebeleid in 
samenwerking met de 
arbodienst. 

H Het opstellen van de VGM-
projectplannen zorgen ervoor 
risico’s tijdig in kaart worden 
gebracht en de veiligheid en 
gezondheid van de 
medewerkers worden 
beschermd. Een actieve re-
integratie heeft een positief 
effect op de inzetbaarheid van 
het personeel. 

M Voortzetten huidig beleid. L n.v.t. 

7. Maatschappelijke 
investering 

Investeren van middelen voor 
het verbeteren van 
maatschappelijke aspecten 
d.m.v. subsidies, 
vrijwilligerswerk of donaties.   

Moekotte sponsort cultuur- en 
sportinstellingen om een 
bijdrage te leveren aan de 
maatschappij zonder doel 
commercieel voordeel te halen.  

M Het sponsoren ondersteunt in 
het aanbieden van 
maatschappelijke activiteiten 
die de saamhorigheid 
bevorderen. 

H Voortzetten huidig beleid. L n.v.t.  

 


