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Scope  
 
De zelfverklaring is van toepassing op de organisatie van Moekotte Groep B.V. te Enschede. Voor het 
verkrijgen van inzicht in de huidige situatie is het zelfonderzoek verricht. Hiermee is inzichtelijk 
geworden op welke manier invulling wordt gegeven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO).  
 
“The four way test” 
‘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 hele Moekotte Groep:  

 Is het oprecht? 

 Is het billijk voor alle betrokkenen? 

 Bevordert het onderling vertrouwen? 

 Komt het alle betrokkenen ten goede? 
 
Naam van de organisatie 
Moekotte Groep B.V. (hierna te noemen Moekotte) 
 
De belangrijkste activiteiten (merken, producten en/of diensten) van de organisatie 
De Moekotte Engineering en Installatie Groep is al meer dan 45 jaar een grote speler op het gebied 
van de Industriële ICT, Panelen- en Modulenbouw en Elektrotechniek. Tot haar klantenkring behoren 
vooraanstaande bedrijven in een breed scala van industrieën: van milieu tot chemie en van papier 
tot food en pharma, waterschappen en utiliteit.  
 
Moekotte is op projectbasis actief op de terreinen Industriële ICT, Elektrotechniek en Panelen- en 
modulebouw. Tot de Moekotte Groep behoren de Moekotte vestigingen in Enschede, Veendam, 
Apeldoorn en het Duitse Meetris in Münster. 
 
In welke landen de organisatie actief is 
Wereldwijd 
 
Locatie hoofdkantoor 
Twekkeler Es 45 in Enschede 
 
Heeft de organisatie andere divisies, werkmaatschappijen, dochterondernemingen enz.? 
Z-tech, Oldenzaal  
 
Op welke onderdelen van de organisatie is de zelfverklaring van toepassing 
Moekotte Groep B.V. met alle hieronder ressorterende werkmaatschappijen waarin Moekotte Groep 
een 100% belang heeft. 
 
Het jaar waarop de zelfverklaring van toepassing is 
Mei 2016  
 
Rapportageperiode en geldigheidsduur 
De zelfverklaring en het ten grondslag liggende onderzoek worden periodiek geëvalueerd en 
beoordeeld op actualiteit. Indien nodig worden wijzigingen toegepast.



 

 

Nr. Vraag Toelichting Bron 

 

MVO-principes  

1 De organisatie legt rekenschap af over haar effecten op de 
maatschappij, de economie en het milieu.  
 
Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan 
dit principe te geven? 
 
Moekotte legt rekenschap af over: 
   de effecten van haar bedrijfsvoering op de maatschappij, 
het milieu en de economie en in het bijzonder over de 
eventuele negatieve effecten; 
   de maatregelen die Moekotte heeft genomen om herhaling 
van die negatieve effecten te voorkomen; 
 

Moekotte waarborgt de rekenschap met betrekking tot de effecten 
op de maatschappij, de economie en het milieu door 
bedrijfsmanagementsystemen te hanteren waarin ISO 9001 en ISO 
14001 zijn verankerd. Dit om de wet- en regelgeving te waarborgen 
en negatieve effecten op de organisatie, milieu en economie te 
voorkomen.  
 
Afwijkingen en negatieve effecten worden gemeld en via een 
centraal registratiesysteem bijgehouden. Op basis van de 
geconstateerde afwijkingen worden corrigerende en preventieve 
maatregelen opgesteld om negatieve effecten in de toekomst te 
voorkomen.  
  
Daarnaast is Moekotte aantoonbaar VCA** gecertificeerd.  
 
De directie stimuleert een open communicatie met haar 
medewerkers middels de personeelsbulletin, intranet en 
werkoverleggen.   
 

 Handboek  
010 Alg, 019Alg, 
020Alg, 021Alg   
(niet openbaar) 

 

 Beleidsverklaring 
Moekotte Groep 
 

 http://www.moekotte
.nl/nl/Over-
ons/Certificeringen 

 

2 De organisatie is transparant over besluiten en activiteiten die 
een effect hebben op de omgeving.  
 
Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan 
dit principe te geven? 
 
Moekotte is transparant over: 
   het doel, de aard en de plaats van haar activiteiten; 
   wie het meerderheidsbelang in haar organisatie heeft; 

Moekotte is transparant over de besluitvormingen, de 
doelstellingen en de locaties van waaruit de organisatie werkt. 
Moekotte is een familiebedrijf waarin een open communicatie 
wordt gehanteerd, en waarin ook het meerderheidsbelang 
transparant wordt gecommuniceerd.  
 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in 
functieomschrijvingen en zijn intern inzichtelijk, evenals de 
besluitvorming volgens de ISO 9001 en ISO 14001. Ook in 

 Handboek 
Functies, 008Alg, 
021Alg, INS 200-02  
(niet openbaar) 
 

 Beleidsverklaring 
Moekotte groep 

 
 

http://www.moekotte.nl/nl/Over-ons/Certificeringen
http://www.moekotte.nl/nl/Over-ons/Certificeringen
http://www.moekotte.nl/nl/Over-ons/Certificeringen


 

 

Nr. Vraag Toelichting Bron 

 

   de manier waarop besluiten tot stand komen; 
   welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij die 
functies horen in het kader van de besluitvorming; 
   wie welke functie binnen haar organisatie heeft in het 
kader van de besluitvorming; 
   hoe haar MVO-prestaties worden geëvalueerd; 
   haar MVO-prestaties op significante onderwerpen; 
   haar financiële prestaties; 
   waar haar financiële middelen vandaan komen; 
   de gevolgen van haar beleid en haar organisatiebeslissingen 
en -activiteiten op de omgeving (belanghebbenden, de 
maatschappij, het milieu enz.); 
   wie Moekotte als haar stakeholders beschouwen; 
   de manier waarop deze stakeholders zijn geselecteerd; 
   hoe deze stakeholders worden betrokken bij de 
organisatie; 
   anders, namelijk: dit principe is onderdeel van de 
kernwaarden van haar organisatie. 
 
Deze informatie is: 
   Openbaar en gemakkelijk beschikbaar. 
   Begrijpelijk voor haar stakeholders. 
   Tijdig, feitelijk juist, duidelijk en objectief. 
 
 
 
 
 
 

besluitvormingen worden stakeholders betrokken door gebruik van 
klanttevredenheidsonderzoek en wanneer gewenst borging van 
afspraken in overeenkomsten.  
 
Maatschappelijke, economische en milieuprestaties worden 
periodiek getoetst door middel van de directiebeoordeling.  
Daarnaast wordt in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in 
kaart gebracht wat de risico’s zijn en welke te nemen maatregelen 
genomen moeten worden ter verbetering van de 
veiligheidssituatie. Hierin staan de stakeholders centraal.  
 
Moekotte stelt meerjarige milieudoelstellingen waaraan jaarlijks 
concrete KPI’S worden gehangen. Periodiek wordt de uitvoering en 
de voortgang besproken, waarnaar de uitkomsten worden 
opgenomen in de directiebeoordeling en/of het KAM-jaarplan.  
 
Het jaarlijkse financiële jaarverslag deponeert Moekotte bij het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel.  
 

 Kamer van 
Koophandel 
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3 De organisatie gedraagt zich ethisch.  
 
Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan 
dit principe te geven? 
 
Moekotte: 
   maakt haar kernwaarden en principes bekend; 
   richt haar bestuursstructuren op een manier in die ethisch 
gedrag bevordert (bijvoorbeeld door het voorkomen van 
belangenverstrengeling); 
   benoemt en past normen voor ethisch gedrag toe, die 
aansluiten bij haar eigen doelstellingen en activiteiten en bij 
NEN-ISO 26000; 
   bemoedigt het naleven van deze normen aan; 
   maakt de gedragsnormen bekend die worden verwacht van 
verschillende mensen in en om 
de organisatie (bijvoorbeeld bestuur, medewerkers, 
leveranciers, contractanten, eigenaren en managers); 
   voorkomt of lost belangenconflicten op in de hele 
organisatie die zouden kunnen leiden tot onethisch gedrag; 
X    stelt toezicht- en beheersingsmechanismen in om ethisch 
gedrag te monitoren, te ondersteunen en te versterken 
   stelt mensen binnen en buiten haar organisatie in staat 
onethisch gedrag te melden, zonder angst voor represailles; 
   herkent en pakt situaties waarin lokale wet- en regelgeving 
niet bestaat, of conflicteert met ethisch gedrag aan;  
   leeft internationaal erkende normen van ethisch gedrag bij 
medisch onderzoek na; 
   respecteert het welzijn van dieren. 

Moekotte is duidelijk over haar kernwaarden en principes. Deze 
zijn te lezen in haar missie, visie en doelstellingen. Daarnaast heeft 
Moekotte haar gedragsnormen vastgelegd in het Huishoudelijk 
Reglement, die bij indiensttreding kenbaar wordt gemaakt aan de 
werknemers. Hierin staan de rechten en plichten m.b.t. gedrag en 
veiligheid beschreven.   
Medewerkers worden geacht zich aan deze voorschriften te 
houden. In geval van conflicten of onethisch gedrag kunnen zij 
terecht bij de interne en/of externe vertrouwenspersoon. De 
externe vertrouwenspersoon is aangesteld vanuit de arbodienst. 
Zij ondersteunen tevens bij het naleven van ethisch gedrag bij 
medisch onderzoek.  
 
Bij het overtreden van de gedragscodes wordt er volgens het 
sanctiebeleid gehandeld.  
 
Daarnaast is Moekotte aangesloten bij branchevereniging Uneto 
VNI en daarmee gehouden aan bepaalde gedragsregels.  
 
Moekotte legt de focus op een duurzame relatie met haar 
stakeholders door middel van een eerlijke, open en transparante 
communicatie.  
 

 Handboek 
022Alg  
(niet openbaar) 
 

 Huishoudelijk 
Reglement  
(niet openbaar) 
 

 www.moekotte.nl/nl/
over-ons 
 

 

http://www.moekotte.nl/nl/over-ons
http://www.moekotte.nl/nl/over-ons
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4 De organisatie respecteert de belangen van stakeholders en 
speelt hierop in.  
 
Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan 
dit principe te geven? 
 
Moekotte: 
   weet wie haar stakeholders zijn; 
   erkent en waardeert haar stakeholders en reageert op 
bezorgdheid van stakeholders; 
   onderkent dat stakeholders de activiteiten van haar 
organisatie kunnen beïnvloeden; 
   heeft vastgesteld of stakeholders in staat zijn in contact te 
treden om invloed uit te oefenen en dat hier rekening mee 
gehouden wordt; 
X    weegt de belangen van haar stakeholders in het licht van 
bredere maatschappelijke verwachtingen; 
   houdt rekening met de belangen van stakeholders 
waarmee geen formele relatie bestaat; 
 

Moekotte weet wie haar stakeholders zijn en heeft deze intern 
geïdentificeerd (zie vraag 9). Moekotte erkend en waardeert de  
bezorgdheid en belangen van haar stakeholders. Door deze 
belangen te onderkennen, wordt er een beter draagvlak gecreëerd 
om gezamenlijk gestelde doelen te behalen.  
 
De communicatie is laagdrempelig en vindt zowel formeel als 
informeel plaats. De wensen en eisen van de klant worden 
gewaarborgd door contact en betrokkenheid. Daarnaast wordt de 
klanttevredenheid gemeten aan de hand van het KAM-proces en 
als onderdeel van de directiebeoordeling.  
 
Medewerkers kunnen  afwijkingen en verbetervoorstellen indienen 
om continu te kunnen verbeteren. 
 
  

 Handboek  
010Alg 
(niet openbaar) 
 

 Beleidsverklaring 
Moekotte Groep 
 

 KAM-app  
Verbetervoorstellen / 
afwijkingen   
(niet openbaar) 

 

5 De organisatie respecteert de geldende wet- en regelgeving.  
 
Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan 
dit principe te geven? 
 
Moekotte: 
   stelt zich op de hoogte van de toepasselijke wet- en 
regelgeving; 
   leeft wetgeving na in alle landen waar Moekotte actief is, 

Moekotte stelt de gehele organisatie op de hoogte van de 
toepasselijke wet- en regelgeving en waarborgt dat deze wordt 
nageleefd door zich te certificeren voor de ISO 9001, 14001 en 
VCA**. 
 
Ook is Moekotte gecertificeerd voor F-gassen en SCIOS.  
 
Periodiek worden er interne en externe  audits uitgevoerd om te 
bepalen of er nog wordt voldaan aan de gestelde eisen. De 

 Handboek  
018Alg, 021Alg 
(niet openbaar) 
 

 Beleidsverklaring 
Moekotte Groep 
 

 cao Metaal en 
Techniek 
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ook als handhaving vanuit de overheid gebrekkig is; 
   treft maatregelen om ervoor te zorgen dat haar relaties en 
activiteiten in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving; 
   informeert medewerkers over recente en relevante wet- en 
regelgeving en hoe zij deze kunnen naleven; 
   beoordeelt periodiek of de organisatie nog voldoet aan 
wet- en regelgeving; 
   anders, namelijk: de cao Metaal en Techniek. 
 

uitkomsten worden vastgelegd en indien nodig worden er 
maatregelen getroffen. 
 
Moekotte hanteert de cao Metaal en Techniek en de wet- en 
regelgeving  voor de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers. 
Moekotte is tevens lid van de branchevereniging Uneto VNI.  

 Uneto VNI 
 

 http://www.moekotte
.nl/nl/Over-
ons/Certificeringen 

 
 

6 De organisatie respecteert de internationale gedragsnormen.  
 
Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan 
dit principe te geven? 
 
Moekotte: 
   respecteert minimaal de internationale gedragsnormen in 
landen waar wetgeving het milieu of de maatschappij 
onvoldoende beschermt of conflicteert met internationale 
gedragsnormen; 
   heroverweegt haar relaties en activiteiten in gebieden 
wanneer de internationale gedragsnormen niet worden 
nageleefd; 
   probeert relevante organisaties en autoriteiten te 
overtuigen conflicten van wet- en regelgeving met 
internationale gedragsnormen op te lossen; 
   voorkomt dat ze medeplichtig zijn aan het schenden van de 
internationale gedragsnormen door andere organisaties; 
 
 

Moekotte respecteert te allen tijde de internationale 
gedragsnormen. Dit is terug te zien in de manier van zaken doen. 
Daarnaast heeft Moekotte eisen opgesteld waaraan leveranciers 
en onderaannemers moeten voldoen, dit is opgenomen in het 
handboek en de inkoopvoorwaarden.  
 
Moekotte houdt rekening met haar stakeholders. Het is hierbij van 
belang eerlijk en vertrouwelijk zaken te kunnen doen waarin alle 
betrokken partijen gelijkwaardig behandeld worden. Dit maakt het 
mogelijk duurzame relaties aan te gaan.    
 

 Handboek  
PRO 060  
(niet openbaar) 

 

 www.moekotte.nl/nl/
over-ons 
 

 Inkoopvoorwaarden 
 

 Verkoopvoorwaarden 
 

http://www.moekotte.nl/nl/Over-ons/Certificeringen
http://www.moekotte.nl/nl/Over-ons/Certificeringen
http://www.moekotte.nl/nl/Over-ons/Certificeringen
http://www.moekotte.nl/nl/over-ons
http://www.moekotte.nl/nl/over-ons
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7 De organisatie respecteert en erkent de universele 
mensenrechten.  
 
Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan 
dit principe te geven? 
 
Moekotte : 
   respecteert deze rechten in alle landen, culturen en 
situaties; 
   onderneemt stappen in situaties waarin de mensenrechten 
worden geschonden in het kader van haar bedrijfsvoering, de 
waardeketen en/of haar invloedssfeer; 
   maakt geen misbruik van of haalt geen voordeel uit 
situaties waarin de mensenrechten onvoldoende zijn 
beschermd; 
   respecteert de internationale gedragsnormen; 
 

Zoals omschreven bij vraag  6 respecteert Moekotte de 
internationale gedragsnormen en wet- en regelgeving. 
Leveranciers worden beoordeeld op eisen met betrekking tot 
milieu, kwaliteit en veiligheid.  
 
De MVO kenmerken beschrijven de wijze waarop Moekotte zaken 
doet en haar diensten levert. Hierbij wordt rekening gehouden met 
zowel het bedrijfsbelang als het stakeholdersbelang. Ook  stelt 
Moekotte alles in staat, wat binnen haar macht ligt, om het 
schenden van mensenrechten tegen te gaan. Het communiceren 
en implementeren van een anti-corruptie en omkopingsbeleid is 
hier een voorbeeld van.  
 

 Handboek  
PRO 060, INS 060-02 
(niet openbaar) 
 

 Huishoudelijk 
reglement  
(niet openbaar) 

 

 www.moekotte.nl/nl/
over-ons 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moekotte.nl/nl/over-ons
http://www.moekotte.nl/nl/over-ons
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Stakeholders 

8 Hoe heeft uw organisatie haar stakeholders geïdentificeerd 
(wie zijn daarbij in wat voor vorm geraadpleegd)? 

Identificatie van de stakeholders is door de directie van Moekotte 
vastgesteld.  

 Technisch directeur 
Moekotte 

 

9 Wie zijn de stakeholders van uw organisatie? De stakeholders zijn hieronder beschreven. Er is niet gerubriceerd 
naar invloed en/of belang: 
 

 Klanten 

 Aandeelhouders 

 Bank 

 Belastingdienst 

 Personeel 

 Toeleveranciers 

 Overheden 

 Omwonenden  

 Branchevereniging Uneto VNI 

 Concurrenten 

 Arbeidsinspectie 

 Recyclingbedrijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Technisch directeur 
Moekotte 
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10 Waarom en waarbij betrekt uw organisatie haar stakeholders 
(geef voorbeelden van de manier waarop uw organisatie dat 
heeft gedaan)? 
 
Moekotte betrekt haar stakeholders om: 
   inzicht te krijgen in de impact van haar besluiten en 
activiteiten op specifieke stakeholders;  
   er achter te komen of haar positieve impact op de 
omgeving kan worden vergroot en negatieve impact kan 
worden verminderd; 
X    er achter te komen of haar claims met betrekking tot 
maatschappelijke verantwoordelijkheid geloofwaardig worden 
gevonden; 
X    haar MVO-prestaties te beoordelen; 
   mogelijke conflicten tussen haar eigen belangen, die van 
haar stakeholders en de algemene maatschappelijke 
verwachtingen te bespreken en zo mogelijk op te lossen;  
   aan bepaalde wettelijke verplichtingen ten opzichte van 
stakeholders te voldoen; 
   transparant te zijn in wat ze doen (haar activiteiten en 
besluiten); 
   waar mogelijk partnerschappen te vormen die voor 
Moekotte en haar stakeholders voordelen bieden; 
X    anders, namelijk:  

Moekotte vindt het belangrijk haar stakeholders te betrekken om 
zo een duurzame en betrouwbare relatie op te bouwen. In haar 
communicatiestructuur wordt o.a. de interne en externe 
communicatie weergegeven.  
 
Moekotte betrekt haar stakeholders door periodieke 
klanttevredenheidsonderzoek en leveranciers- en 
onderaannemersbeoordelingen. Op deze manier Moekotte haar 
positieve impact op de omgeving vergroten en de negatieve impact 
verminderen.  
 
Moekotte is transparant over haar activiteiten, besluiten en 
doelstellingen. Daarnaast houdt Moekotte zich aan de gestelde 
wet- en regelgeving. Dit doet Moekotte door zich te certificeren 
voor de ISO 9001, 14001 en de VCA**. 
 

 Handboek  
010Alg, 013Alg 
(niet openbaar) 
 

 Beleidsverklaring 
Moekotte Groep   
   

 http://www.moekotte
.nl/nl/Over-
ons/Certificeringen 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

http://www.moekotte.nl/nl/Over-ons/Certificeringen
http://www.moekotte.nl/nl/Over-ons/Certificeringen
http://www.moekotte.nl/nl/Over-ons/Certificeringen
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MVO-kernthema’s 

11 Geef aan of u bij het bepalen van relevante onderwerpen heeft 
gekeken naar: 
 
   De eigen activiteiten en besluiten. 
   Activiteiten en besluiten van organisaties in de 
waardeketen en invloedssfeer van uw organisatie. 
   Dagelijkse activiteiten en bijzondere situaties. 
 

De prioriteitenmatrix is gebruikt om de relevantie, significantie en 
prioriteit  van de MVO thema’s te bepalen. Hieruit zijn enkele 
kernthema’s naar voren gekomen. Hierin is gekeken naar de eigen 
activiteiten binnen de waardeketen, invloedssfeer en dagelijkse 
activiteiten.  

 Prioriteitenmatrix  
 

12 Welke onderwerpen zijn relevant? 
 

De volgende onderwerpen zijn voor Moekotte relevant:  

 Besluitvormingsprocessen en  -structuren 
Bestuur van de organisatie 

 Mensenrechten 
Fundamentele principes en arbeidsrechten 

 Arbeidspraktijk 
Werkgelegenheid en arbeidsrelaties 
Werkomstandigheden en sociale bescherming 
Gezondheid en veiligheid op het werk 

 Milieu 
Voorkomen van milieuvervuiling 
Duurzaam gebruik van hulpbronnen 
Mitigatie en adaptie van klimaatverandering 

 Eerlijk zakendoen 
Anti-corruptie 
Verantwoord politieke betrokkenheid 

 Consumenten aangelegenheden 
Het beschermen van de consumentengezondheid en – veiligheid 

 Betrokkenheid bij ontwikkeling van de gemeenschap 
Gezondheid 

 

 Prioriteitenmatrix 
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13 Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de 
significante onderwerpen? 
 
   De mate waarin het onderwerp effect heeft op uw 
stakeholders en duurzame ontwikkeling. 
   Het effect van het wel of niet nemen van extra actie(s) op 
dit onderwerp. 
X    De mate van bezorgdheid van uw stakeholders over het 
onderwerp. 
   De maatschappelijke verwachtingen van wat verantwoord 
gedrag is met betrekking tot deze effecten op dit onderwerp. 
 

Ook is de prioriteitenmatrix gebruikt om de significantie van de 
MVO onderwerpen te bepalen. Hierbij is gekeken naar het effect 
op haar stakeholders en de verwachtingen die de maatschappij 
heeft ten aanzien van MVO.  

 Prioriteitenmatrix 
 

14 Welke onderwerpen zijn significant? 
 

 Besluitvormingsprocessen en  -structuren 
Bestuur van de organisatie 

 Arbeidspraktijk 
Werkomstandigheden en sociale bescherming 
Gezondheid en veiligheid op het werk 
Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek 

 Milieu 
Voorkomen van milieuvervuiling 
Duurzaam gebruik van hulpbronnen 
Mitigatie en adaptie van klimaatverandering 

 Eerlijk zakendoen 
Anti-corruptie 

 Consumenten aangelegenheden 
Het beschermen van de consumentengezondheid en – veiligheid 

 Betrokkenheid bij ontwikkeling van de gemeenschap 
Het scheppen van werkgelegenheid en het ontwikkelen van 
vaardigheden 
Maatschappelijke investering 

 Prioriteitenmatrix 
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15 Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de 
prioritaire onderwerpen? 
 
   Uw prestaties afgezet tegen wet- en regelgeving en 
internationale (gedrags-)normen. 
X    Uw prestaties afgezet tegen de ‘state of the art’ en ‘best 
practices’. 
   De mate waarin het onderwerp bijdraagt aan of afbreuk 
doet aan uw doelstellingen. 
   De kosten versus de baten van het ondernemen van actie 
op het onderwerp. 
X    De tijd die het kost om de gewenste resultaten te bereiken. 
X    De kostenimplicaties wanneer het onderwerp niet snel 
wordt aangepakt. 
   Het gemak en de snelheid waarmee acties kunnen worden 
uitgevoerd – de ‘quick wins’ 
 

De prioriteitenmatrix is gebruikt om de prioriteit per MVO 
onderwerp in kaart te brengen.. De wet- en regelgeving is in acht 
genomen en er is gekeken naar de mate waarin het onderwerp 
afbreuk doet aan de doelstellingen met in acht neming van de ‘the 
four way test’.   

 Prioriteitenmatrix 
 

16 Welke onderwerpen hebben prioriteit? 
 

 Besluitvormingsprocessen en  -structuren 
Bestuur van de organisatie 

 Milieu 
Voorkomen van milieuvervuiling 
Mitigatie en adaptie van klimaatverandering 

 Eerlijk zakendoen 
Anti-corruptie 
Verantwoorde politieke betrokkenheid 
 
 
 
 
 

 Prioriteitenmatrix 
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17 Tot welke acties heeft dit geleid of gaat u nemen? Uit de prioriteitenmatrix zijn enkele acties naar voren gekomen die 
ondernomen moeten worden om de MVO aspecten te waarborgen 
en verbeteren, namelijk: 

 Behalen nieuwe certificering ISO 9001 en 14001; 

 Anti-corruptie en omkopingsbeleid; 

 Klachtensysteem communiceren en bespreken tijdens KAM-
bijeenkomst; 

 Contact onderhouden met onderwijsinstellingen voor o.a. 
stages.  
 

 Prioriteitenmatrix 
 

18 Toelichting op prioriteitsstelling (leg ook uit waarom bepaalde 
onderwerpen wel en niet zijn meegenomen): 
 

Moekotte heeft de prioriteiten gelegd op onderwerpen die veel 
voorkomen binnen de bedrijfsvoering en bedrijfstak. Hierin zijn 
met name aspecten zoals  milieu, kwaliteit, werkomstandigheden, 
persoonlijke ontwikkeling en anti-corruptie belangrijk. Daarnaast 
zijn zaken zoals mensenrechten, sociale dialoog en eerlijke 
concurrentie geregeld in de wet- en regelgeving.  
 

 Prioriteitenmatrix 
 

19 Geef aan welke stakeholders - en op welke wijze - u heeft 
betrokken bij het identificeren van relevante, significante en 
prioritaire onderwerpen: 

Bij het identificeren van de relevantie, significantie en prioriteit is 
er gebruik gemaakt van o.a. de directiebeoordeling en de wet- en 
regelgeving. In de directiebeoordeling zijn onderwerpen 
opgenomen zoals verbetervoorstellen, klachtenafhandeling, 
klanttevredenheid, beoordeling van toeleveranciers en de 
communicatie met externe belanghebbenden.  
 

 Handboek 
021Alg 
(niet openbaar) 
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Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de organisatie 

20 Welke (typen) organisaties bevinden zich in uw invloedssfeer 
en hoe verhouden zich die tot uw organisatie? 

Moekotte oefent invloed uit op haar leveranciers door het stellen 
van eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en 
milieuaspecten in de inkoopvoorwaarden. Daarnaast worden MVO 
en milieuaspecten meegenomen in de leveranciersbeoordeling. 
 

 Inkoopvoorwaarden 
 

 Handboek 
INS 060-02 
(niet openbaar) 

 

21 Op welke manier stimuleert uw organisatie maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bij andere organisaties? Geef 
voorbeelden. 
 
   Door maatschappelijke criteria mee  te nemen in 
contractuele voorwaarden. 
   Door een openbare verklaring over maatschappelijke 
verantwoordelijkheid af te leggen. 
   Door het betrekken van de gemeenschap, politieke leiders 
en andere stakeholders. 
   Door bij het nemen van investeringsbeslissingen 
maatschappelijke criteria te hanteren. 
   Door kennis over maatschappelijke issues met stakeholders 
te delen, en hiermee het bewustzijn te vergroten. 
X    Door het opstarten van een lobby en het gebruik van 
relaties met media. 
   Door het promoten van goede voorbeelden. 
X    Door samen met leveranciers, klanten en branchegenoten 
aan duurzaamheidsprojecten te werken. 
 
 
 

Door het besteden van aandacht aan MVO en milieuaspecten 
tijdens de leveranciersbeoordeling hoopt Moekotte dat haar 
leveranciers hier bewuster naar gaan kijken. De uitkomst van de 
beoordeling wordt meegenomen in de keuze van leverancier.  
 
Ook de inkoopvoorwaarden stellen eisen met betrekking tot 
veiligheid, gezondheid, welzijn en milieuaspecten. 
 
Door de beleidsverklaring openbaar te maken wil Moekotte haar 
betrokkenheid bij MVO bekendmaken en communiceren naar haar 
stakeholders.  
 
Daarnaast is Moekotte ISO 9001, 14001 en VCA** gecertificeerd, 
waardoor de milieu-, veiligheids- en kwaliteitsaspecten 
ge(waar)borgt zijn. 

 Inkoopvoorwaarden 
 

 Handboek 
INS 060-02 
(niet openbaar) 
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22 Op welke manier beoordeelt uw organisatie (potentiële) 
(negatieve) effecten van de eigen activiteiten en besluiten op 
de maatschappij, milieu en economie? 

Via 

 ISO 14001; 

 VCA**; 

 ISO 9001; 

 F-gassen; 

 SCIOS; 

 Interne audits; 

 Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). 

 Handboek 
INS 200-17 
(niet openbaar) 

 

 www.moekotte.nl 
Certificeringen ISO 
9001, 14001, F-
gassen, SCIOS en 
VCA** 

 

23 Op welke manier beoordeelt uw organisatie (potentiële) 
(negatieve) effecten van de activiteiten en besluiten van 
organisaties in uw invloedssfeer op de maatschappij, milieu en 
economie? 

Moekotte identificeert en beoordeelt periodiek haar 
milieuaspecten in een milieuaspectenanalyse. Hierin wordt zowel 
gekeken naar de interne en externe invloedsferen van Moekotte.  
 
De uitkomsten dienen tevens als input voor het opstellen van 
nieuwe doelstellingen.  
 
Door middel van de verschillende overlegstructuren wordt er 
structureel aandacht geschonken aan de (belangrijke)  
milieuaspecten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Handboek 
INS 200-17 
(niet openbaar) 
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24 Hoe wordt gepaste zorgvuldigheid uitgeoefend of 
geïmplementeerd in uw organisatie 
 
(en geef voorbeelden van de invulling): 
 
   Richtlijnen over hoe aan de organisatie verbonden 
personen gepaste zorgvuldigheid in acht kunnen nemen. 
   Instrumenten om de impact van geplande en bestaande 
activiteiten in kaart te brengen. 
   Instrumenten om de MVO-kernthema’s in uw hele 
organisatie te integreren. 
   Instrumenten om uw prestaties te volgen en aanpassingen 
te doen in prioriteit en benadering. 
  Instrumenten om eventuele negatieve effecten aan te 
pakken. 
 

Tijdens de periodieke directiebeoordeling wordt het KAM systeem 
beoordeelt en getoetst aan de doelstellingen. Hierin wordt 
gekeken naar de impact op haar stakeholders en de omgeving. De 
beoordeling van de belangrijkste leveranciers wordt hierin ook 
opgenomen.  
 
Moekotte is zich bewust van haar impact op zowel milieu-, 
kwaliteits- en veiligheidsaspecten. Door de certificering voor de ISO 
9001, 14001 en VCA** zijn deze aspecten geïntegreerd in de 
bedrijfssystemen.  
 
In het huishoudelijk reglement zijn gedragscodes  opgenomen 
waaraan alle medewerkers worden geacht zich te houden. 
Communicatie met medewerkers wordt gedaan via het intranet, 
middels de personeelsbulletin en werkoverleggen.  
 
Er vindt registratie plaats van o.a. het verzuim, de klachten en de 
financiële rapportages. 
 

 Handboek 
021Alg 
(niet openbaar) 

 

 www.moekotte.nl 
Certificeringen ISO 
9001, 14001 en VCA** 

 
 

25 Welke (potentiële) negatieve effecten op maatschappij, milieu 
en economie heeft uw organisatie geïdentificeerd? 

In de milieuaspectenanalyse wordt er bepaald welke onderwerpen 
of activiteiten effecten hebben op de maatschappij, milieu en 
economie. In de meest recente analyse die momenteel 
beschikbaar zijn de volgende negatieve effecten beschreven: 

 Afvalverwerking i.v.m. bodemverontreiniging;  

 CO2 uitstoot; 

 Brandstofverbruik; en  

 Energieverbruik. 
 
 

 Milieuaspecten-
analyse  
(niet openbaar) 

 
 

http://www.moekotte.nl/
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26 De organisatie heeft richting gegeven aan haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid: 
 
   Door de rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid op 
te nemen in haar visie en missie. 
   Door belangrijke principes en onderwerpen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in haar 
beleid en strategie. 
   Door een gedragscode of ethische code aan te nemen 
waarin de principes en waarden van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid zijn vertaald naar richtlijnen voor 
passend gedrag.  
   Door prioriteiten voor actie op kernthema’s door te 
vertalen in doelstellingen (SMART). 
   Door het opstellen van een actieprogramma (met 
verantwoordelijkheden, tijdlijn, budget, enz.) 
 

Moekotte voert een bedrijfsmanagementsysteem die erop is 
gericht te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het 
systeem is ingericht volgens de ISO 9001, 14001 en VCA** 
richtlijnen.  
 
Als onderdeel hiervan is Moekotte continu bezig met het 
verbeteren van haar kwaliteits-, veiligheids- en milieuprestaties.  
 
Op alle drie de aspecten worden periodiek audits uitgevoerd. 
Tijdens de directiebeoordeling wordt het gehele KAM-systeem 
beoordeeld. Op basis van deze output worden er doelstellingen 
opgesteld en een actieplan uitgezet.  

 Handboek 
021Alg 
(niet openbaar) 
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27 
 

Op welke manier creëert uw organisatie draagvlak voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid – binnen én buiten de 
organisatie? 
 
Geef aan of u hierbij aandacht heeft besteed aan: 
   het vergroten van kennis van de principes, MVO-
kernthema’s en -onderwerpen. 
   de betrokkenheid van de top van de organisatie bij het 
nemen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
   het creëren van een cultuur van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
 

Moekotte creëert draagvlak door maatschappelijk verantwoord 
ondernemen op te nemen in de gehele bedrijfsvoering. 
Bijvoorbeeld bij inkoop worden leveranciers en onderaannemers 
beoordeeld op basis van hun MVO en ISO certificering om 
kwaliteits- en milieuaspecten te borgen.  
 
Intern worden activiteiten ondernomen om o.a. afvalscheiding te 
stimuleren en papiergebruik te reduceren. Daarnaast worden 
medewerkers gestimuleerd deel te nemen aan maatschappelijke 
activiteiten en worden er sponsoractiviteiten georganiseerd.  

 Intranet 
(niet openbaar) 

http://www.moekotte.nl/
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28 Op welke manier ontwikkelt uw organisatie de benodigde 
competenties voor het nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid – binnen en eventueel buiten de 
organisatie? 
 

Moekotte geeft veel aandacht aan milieu, kwaliteit en veiligheid. 
Het waarborgen hiervan wordt gedaan door middel van de ISO 
9001, 14001 en VCA** certificering. Medewerkers dienen zich te 
conformeren aan de gestelde eisen rondom KAM-zaken.  
 
Tijdens de beoordelingsgesprekken worden medewerkers onder 
andere beoordeeld op de KAM-aspecten. Opleidingen en 
trainingen worden ingezet om competenties te ontwikkelen en/of 
te verkrijgen.  
 

 www.moekotte.nl 
Certificeringen ISO 
9001, 14001 en VCA** 

 

29 Op welke manier heeft uw organisatie haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid geïntegreerd in haar 
besturingsprocessen, systemen en procedures? 
 
De organisatie heeft dit geïntegreerd: 
   Door de effecten van haar eigen activiteiten op 
maatschappij, milieu en economie zorgvuldig te monitoren en 
te managen. 
X    Door de effecten van organisaties in haar invloedssfeer te 
monitoren. 
   Door rekening te houden met effecten van besluiten, 
bijvoorbeeld over nieuwe activiteiten. 
   Door ervoor te zorgen dat de principes van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid in haar 
besturingsprocessen worden toegepast en worden 
weerspiegeld in haar structuur en cultuur. 
   Door periodiek te beoordelen of Moekotte in haar 
procedures en processen voldoende rekening houdt met 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Met name bij de directie is er een toegenomen bewustwording 
voor MVO. Integratie van MVO neemt steeds serieuzere vormen 
aan binnen Moekotte door o.a. actief in te zetten op de 
verbetering van milieuprestaties. 
 
Moekotte meet periodiek haar invloed op milieu, kwaliteit en 
veiligheid. Daarbij wordt de maatschappelijke en economische 
impact meegenomen. Bij het nemen van besluiten wordt steeds 
middels ‘the four way test’ bekeken wat de impact op haar 
stakeholders is.  
 
Ook worden MVO activiteiten steeds verder geïntegreerd in de 
bedrijfssystemen. Momenteel is het onderdeel al toegevoegd tot 
de leveranciersbeoordeling en directiebeoordeling.  
 
 

 Handboek 
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30 Houdt uw organisatie bij haar communicatie over 
maatschappelijke verantwoordelijkheid rekening met de 
volgende criteria? 
 
   Compleet: in de informatie komen alle belangrijke 
activiteiten en de maatschappelijke effecten daarvan aan de 
orde. 
   Begrijpelijk: de informatie is voor de doelgroep goed te 
begrijpen. Het gaat hierbij zowel om het gebruik van de taal 
van de doelgroep als om de manier waarop de informatie 
wordt gepresenteerd. 
   Responsief: in de informatie wordt ingegaan op de 
belangen van stakeholders. 
   Nauwkeurig: de informatie is feitelijk juist en bevat 
voldoende diepgang. 
   Evenwichtig: de informatie is evenwichtig en eerlijk. De 
organisatie brengt niet alleen goed nieuws naar buiten, maar 
geeft ook informatie over eventuele negatieve 
maatschappelijke effecten. 
   Actueel: het behoort daarom altijd duidelijk te zijn op 
welke periode de informatie betrekking heeft. 
   Toegankelijk: de informatie is beschikbaar voor alle 
stakeholders. 
 
 
 
 
 
 

Moekotte zorgt dat de informatie die zij verstrekt compleet, 
begrijpelijk en actueel is. Moekotte communiceert zowel intern 
(via de personeelsbulletin, het intranet en werkoverleggen) als 
extern (via de website en LinkedIn). Het financieel jaarverslag 
wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.   
 
Er wordt niet alleen maar gecommuniceerd over het positieve 
nieuws. Ook negatieve aspecten worden besproken. Hier worden 
vervolgens actiepunten uitgehaald ter verbetering. Zo wordt er aan 
bedrijfsongevallen uitgebreid aandacht besteed. Er wordt een 
onderzoek gestart naar de oorzaak, vervolgens worden 
actiepunten (schriftelijk) vastgelegd. Een verslag ervan wordt 
gepubliceerd op het intranet om alle medewerkers hiervan op de 
hoogte te stellen. Waar nodig worden trainingen ingezet.  
 
De gehele communicatie met de stakeholders is vastgelegd in de 
communicatiestructuur, beschreven in het handboek. 

 Handboek 
010Alg 
(niet openbaar) 
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31 Op welke manier communiceert uw organisatie over haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid? (geef voorbeelden) 
 
   In vergaderingen en gesprekken met stakeholders. 
   Door over specifieke onderwerpen of projecten met 
stakeholders te communiceren. 
   Interne communicatie tussen management en 
medewerkers of leden van de organisatie. 
   Interne teamactiviteiten met als doel maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te integreren in de hele organisatie. 
   Communicatie over de prestaties op het gebied van MVO. 
   Communicatie met leveranciers over MVO in de 
inkoopeisen. 
   Publiekscommunicatie over noodgevallen, zowel vooraf als 
tijdens een noodgeval.  
   Consumenteninformatie via producten. 
X    Artikelen over MVO in tijdschriften of nieuwsbrieven. 
   Advertenties of andere openbare verklaringen om MVO te 
promoten. 

X    Ter beschikking stellen van informatie voor publieke 

doelen. 
   Openbare maatschappelijke verslagen. 
 

Moekotte communiceert over MVO door aspecten over o.a. milieu, 
veiligheid en eerlijk zaken doen te benoemen in de 
inkoopvoorwaarden. Daarnaast worden deze aspecten benoemd in 
vergaderingen en overleggen met de stakeholders. Tijdens de 
leveranciersbeoordeling worden leveranciers en onderaannemers 
ook getoetst op basis van MVO aspecten en ISO certificering.   
 
 

 Inkoopvoorwaarden 
 

 Handboek 
INS 060-02  
 

32 Rapporteert uw organisatie over MVO via een maatschappelijk 
verslag (al dan niet als losstaand verslag)? 
X    Ja 
   Nee (ga door naar vraag 33a) 

Momenteel bevatten de verslagleggingen nog geen specifieke 
verwijzing naar MVO. Vanaf de publicatie van de zelfverklaring ISO 
26000 zal er rapportage plaatsvinden in de periodieke 
directiebeoordeling en zullen doelstellingen opgenomen worden in 
het jaarplan. Ook zal er op de website aandacht worden besteed 
aan MVO.  
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33 Zijn er conflicten of meningsverschillen (geweest) met 
stakeholders? 
 
X    Ja, namelijk 
   Nee 
 
Welke methoden heeft u om (eventuele) conflicten op te 
lossen? 
 
   Rechtstreekse discussies met stakeholders met wie een 
conflict of meningsverschil is ontstaan. 
   Het verstrekken van schriftelijke informatie om verkeerde 
interpretaties te voorkomen. 
X    Fora waarop stakeholders en de organisatie standpunten 
kunnen weergeven en oplossingen kunnen zoeken. 
   Formele procedures voor klachtenbehandeling. 
X    Bemiddelings- en arbitrageprocedures. 
   Systemen om overtredingen te rapporteren zonder angst 
voor represailles. 
   Andere procedures om klachten op te lossen, namelijk: er is 
een interne en externe vertrouwenspersoon aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor conflicten en meningsverschillen met haar stakeholders 
worden er gesprekken gevoerd om problemen op te lossen en voor 
beide partijen een passende uitkomst te zoeken.  
 
Intern heeft Moekotte een afwijkingenregistratie waarin fouten en 
onachtzaamheden tijdens het werk gemeld kunnen worden. Dit 
met als doel afwijkingen in de toekomst te voorkomen en tijdige 
verbetering mogelijk te maken. 
 
Tevens hebben medewerkers de mogelijkheid klachten bij de 
interne en externe vertrouwenspersoon te leggen. Medewerkers 
kunnen hier gebruik van maken wanneer zij te maken hebben met 
persoonlijke situaties zoals pesten op het werk of een vermoeden 
van een misstand of onregelmatigheid.  
 

 Afwijkingenregistratie 
Intranet en applicatie 
(niet openbaar) 
 

 Huishoudelijk 
reglement 
(niet openbaar) 
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34 Op welke manier monitort uw organisatie haar activiteiten die 
effect hebben op relevante thema’s en onderwerpen? 
 
   Feedback van stakeholders. 
   Uitvoeren van benchmarks. 
   Meten met behulp van indicatoren, namelijk: Meetstanden 
van o.a. elektriciteits- en waterverbruik  en KPI’S in Qlikview 
   Anders, namelijk: financieel jaarverslag 
 
Geef aan of voor deze monitoring de volgende punten gelden: 
   De omvang van de monitoring is in lijn met de omvang en 
het belang van de activiteiten. 
   De monitoring geeft resultaten die betrouwbaar, tijdig 
beschikbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn. 
   De monitoring is afgestemd op de behoefte van de 
stakeholders. 
 

Milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden worden gemonitord 
door middel van interne en externe audits gebaseerd op de ISO 
normeisen. Daarnaast stelt Moekotte jaarlijks (milieu-) 
doelstellingen op. Deze worden getoetst en besproken in de 
directiebeoordeling. Hierin worden tevens de verwachtingen en 
feedback van de stakeholders mee genomen.  
 
Moekotte maakt gebruik van haar systeem om gegeven te 
genereren waaronder ongevallengegevens, opleidingsgegevens, 
ziekteverzuim etc.  
 
Via de afwijkingenregistratie en de verbetervoorstellenapplicatie 
kunnen medewerkers klachten en afwijkingen registreren en 
verbetervoorstellen indienen. Dit ter ondersteuning om continue 
verbetering en optimalisatie te realiseren.  
 
Het financiële jaarplan wordt jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel.  
 

 Handboek  
(niet openbaar) 

 

 Qlikview 
(niet openbaar) 
 

 Syntess Atrium 
(niet openbaar) 
 

 Kamer van 
Koophandel 

35 Hoe heeft uw organisatie haar prestaties op relevante thema’s 
en onderwerpen beoordeeld? 
 
Heeft u zich daarbij de volgende vragen gesteld: 
   Zijn de beoogde doelen behaald? 
   Waren het, achteraf gezien, de juiste doelen? 
   Hadden we de juiste strategieën en processen voor de te 
behalen doelen? 
   Wat werkte goed, en waarom? Wat werkte niet goed, en 
waarom niet? 

Door middel van de referentie- en prioriteitenmatrix heeft  
Moekotte haar 0-meting kunnen uitvoeren. Hierin is te lezen waar 
Moekotte reeds aan voldoet en op welke punten nog acties 
ondernomen dienen te worden.   
 
De al reeds geborgde aspecten worden in de directiebeoordeling 
beoordeeld en als input gebruikt voor de doelstellingen van het 
komende jaar, waaronder milieudoelstellingen.  
 

 Handboek  
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   Wat hadden we beter anders kunnen doen? 
   Zijn alle relevante personen erbij betrokken? 
 

36 Heeft u stakeholders betrokken, zo ja welke? In de communicatiestructuur staat de communicatie en 
betrokkenheid van de interne en externe stakeholders beschreven. 
 
Hoofdzakelijk zijn de stakeholders betrokken bij het vaststellen  
van MVO zaken rondom het milieu, de arbeidspraktijk en eerlijk 
zakendoen.   
 

 Handboek  
010Alg 
(niet openbaar) 

37 Welke verbeteringen of successen heeft uw organisatie 
bereikt? 
 
Welke doelen zijn nog niet bereikt? 

Moekotte heeft met name op het gebied van milieuverbetering 
veel successen geboekt. De doelstellingen van het afgelopen jaar 
zijn voor het grootste gedeelte behaald. Dit heeft geleid tot beter 
inzicht in de milieuprestaties van afvalverwerking, CO2 uitstoot en 
elektriciteitsverbruik. Actiepunten worden jaarlijks opgesteld om 
continue verbetering te realiseren.  
 
Het behalen van de HLS ISO 9001 en 14001 certificering dient nog 
te worden behaald.  

 Doelstellingen 
jaarplan  
(niet openbaar) 

 
 

38 Aan welke MVO-initiatieven en eventuele bijbehorende 
instrumenten neemt uw organisatie deel? 

Onder andere de volgende MVO instrumenten en initiatieven 
worden ingezet: 

 ISO 14001, 9001 en VCA** certificering; en 

 Sponsoring van o.a. sportclubs en –evenementen, studie 
aangelegenheden en culturele instellingen.  
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39 Welke van de onderstaande punten heeft u overwogen bij de 
keuze voor dit initiatief? 
 
   Ondersteunt de principes NEN-ISO 26000. 
   Geeft praktische richtlijnen om met MVO aan de slag te 
gaan. 
X    Is ontworpen voor uw type organisatie of haar 
interessegebieden. 
X    Is ontwikkeld om door verschillende organisaties te worden 
toegepast. 
X    Helpt de organisatie om specifieke stakeholdergroepen te 
bereiken. 
   Wordt beheerd door een niet-commerciële organisatie. 
   Heeft een goede reputatie als het gaat om 
geloofwaardigheid en integriteit. 
   Is tot stand gekomen op een open en transparante wijze. 
X     Is ontwikkeld met verschillende stakeholders, afkomstig uit 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden. 
   Is goed toegankelijk. 
 

Door het zelfonderzoek middels de prioriteiten- en 
referentiematrix heeft Moekotte een 0-meting kunnen uitvoeren 
van haar huidige MVO beleid. De ISO 26000 is open en transparant 
en biedt de mogelijkheid via praktische richtlijnen een analyse te 
maken. Middels deze analyse is Moekotte in staat acties in kaart te 
brengen om het MVO beleid te bevorderen en verbeteren.   

 

40 Welke concrete acties worden uitgevoerd in verband met het 
MVO-initiatief? 
 

In de prioriteitenmatrix zijn enkele acties naar voren gekomen die 
de werking en borging van het MVO beleid stimuleren en 
verbeteren. Deze acties worden opgenomen in de doelstellingen 
en zullen tijdens de directiebeoordeling geëvalueerd worden.  
 

 Doelstellingen 
jaarplan  
(niet openbaar) 
 

 Directiebeoordeling 
(niet openbaar) 
 

 
 


