
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudelijke en financiële rapportage 2016 

 

 

 

 

  



 

Inhoudelijke en financiële rapportage 2016 

 2 

Inhoudsopgave 

 

 
1. Inleiding ............................................................................... 3 

Missie en doelen 3 
Coördinatiepunt 3 

3. Activiteitenoverzicht ........................................................... 3 

Een sterk maatschappelijk middenveld 3 
De Nederlandse overheid vervult een krachtige rol 4 

4. Financieel overzicht ........................................................... 7 

 
Bijlage I - Lijst deelnemende organisaties 2016 ................... 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acroniemen 

ACM Autoriteit Consumenten en Markt 
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1. Inleiding  

Missie en doelen 

Ook in 2016 was de overkoepelende missie van het MVO Platform
1
: Bedrijven nemen over de hele 

keten verantwoordelijkheid voor de effecten van hun activiteiten op sociaal mensenrechten-, 

ecologisch en economisch gebied, leggen daarover verantwoording af en gaan de dialoog aan met 

belanghebbenden. Het MVO Platform stelt zich twee doelen om hieraan bij te dragen: 

 

1. Een sterk maatschappelijk middenveld gericht op het verbeteren van het gedrag en het 

beleid van bedrijven en op beter overheidsbeleid voor MVO. 

 

2. De Nederlandse overheid vervult een krachtige rol, ook in de internationale content, door 

enerzijds maatschappelijk verantwoord ondernemen ambitieus te stimuleren, en anderzijds 

ervoor zorg te dragen dat bedrijven ter verantwoording geroepen kunnen worden. 

 

In dit jaarverslag worden de activiteiten en de behaalde resultaten uit 2016 uiteen gezet die hebben 

bijgedragen aan deze doelen. Hoofdstuk 2 gaat in op de behaalde resultaten op verschillende 

onderwerpen die in 2016 belangrijk waren voor het werk van het MVO Platform. Hoofdstuk 3 zet de 

activiteiten op een rij in tabelvorm, per doel, die tot deze resultaten hebben geleid. In hoofdstuk 4 staat 

de financiële rapportage. 

Coördinatiepunt 

Het coördinatiepunt van het MVO Platform is ondergebracht bij SOMO. In 2016 vervulden Suzan van 

der Meij en Gisela ten Kate deze functie. In april werd Gisela opgevolgd door Trude Vredeveld. 

Daarnaast is Manon Wolfkamp, als freelancer, in 2016 ingezet voor twee projecten: voor de 

organisatie en lobby rond de conferentie EU Roadmap on Business and Human Rights en de 

ondersteuning IMVO-convenanten. Manon Wolfkamp is een oud-medewerker van MVO 

Platformorganisaties en oud-stuurgroeplid.  

 

2. Activiteitenoverzicht  

Een sterk maatschappelijk middenveld  

Het bijeenbrengen van informatie over politieke ontwikkelingen, activiteiten van de eigen leden of 

MVO-ontwikkelingen in het bedrijfsleven, is een belangrijke taak van het coördinatiepunt. Deze 

informatie wordt gedeeld via nieuwsbrieven, een online community en in bijeenkomsten. Daar waar 

gesignaleerd wordt dat nadere uitwisseling of afstemming nuttig of noodzakelijk is wordt dat apart 

geagendeerd. Dit kan zowel gaan om kennisopbouw als om het stimuleren van samenwerking en 

afstemming in lobby of in beïnvloeding van bedrijven. MVO Platformleden die in subgroepen nauwer 

met elkaar willen samenwerken rond een MVO-onderwerp kunnen rekenen op ondersteuning van het 

coördinatiepunt. Het MVO Platform heeft de volgende activiteiten verricht: 

 

- De nieuwsbrief is 21 maal uitgebracht 

- Er zijn 5 platformvergaderingen georganiseerd, waarin besluitvorming en uitwisseling 

plaatsvond en inhoudelijke discussie is gevoerd. 

- De stuurgroep van het MVO Platform is 3 maal bijeengekomen.  

                                                 
1
 Uit strategieplan 2016-2020 
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- Er werden diverse ad-hoc werkgroepen, leersessies en uitwisselingsbijeenkomsten 

georganiseerd, onder anderen met betrekking tot de IMVO-convenanten en het zorgplicht 

onderzoek. Hierbij werden verschillende externe experts betrokken.  

- Doordat het Ministerie van Buitenlandse Zaken in september financiële middelen 

beschikbaar stelde, kon het MVO Platform haar ondersteunende en kwaliteitsverhogende 

rol rondom de IMVO-convenanten intensiveren, voor haar leden, maar ook voor andere 

maatschappelijke organisaties.  

- Er zijn verschillende samenwerkingskansen tussen leden gesignaleerd en benut, onder 

anderen rondom mededinging, de IMVO-convenanten en financiering. 

- Ook hebben diverse samenwerkings- en/of afstemmingsbijeenkomsten plaatsgevonden 

met andere (gelieerde) netwerken en coalities en is dialoog geweest met 

bedrijfsnetwerken. 

- Het MVO Platform heeft kennis opgebouwd en vergroot, o.a. op de ontwikkelingen MVO 

binnen de EU, mededinging en zorgplicht.  

 

Ondersteuning maatschappelijke organisaties IMVO-convenanten 
De IMVO-convenanten vroegen veel tijd en aandacht van maatschappelijke organisaties en hierdoor 

ook van het MVO Platform. In september stelde het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiële 

middelen beschikbaar, waarmee het MVO Platform haar ondersteunende en kwaliteitsverhogende rol 

voor maatschappelijke organisaties betrokken bij de IMVO-convenanten kon uitbreiden. In deze rol 

kon het MVO Platform niet alleen leden, maar ook niet-leden bedienen. Het MVO Platform speelde 

zowel een sector overstijgende rol – zoals het houden van overzicht, het signaleren van dilemma’s en 

het organiseren van leersessies – als een ondersteunende rol in specifieke convenanttrajecten – zoals 

het faciliteren van afstemming tussen maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de. Het 

resultaat hiervan is o.a. dat de geleerde lessen uit afgesloten convenanten zijn verzameld, 

gedocumenteerd en gedeeld, waardoor kennis uitwisseling en capaciteitsopbouw is gestimuleerd, in 

huidige en toekomstige trajecten. Door het faciliteren van afstemming konden maatschappelijke 

organisaties bij diverse convenanttrajecten gezamenlijk opgetreden in de onderhandelingen, wat 

bijdroeg aan de kwaliteit van hun inbreng en de kwaliteit van de onderhandelingen.  

De Nederlandse overheid vervult een krachtige rol 

Het MVO Platform heeft zich vooral gericht op, de IMVO-convenanten, mededinging, MVO in 

handelsmissies en de SDG’s en zorgplicht. Daarnaast is aandacht besteed aan MVO ontwikkelingen 

in de EU. Deze onderwerpen worden hieronder kort toegelicht. 

Het MVO Platform heeft de volgende activiteiten verricht: 

 

- Politieke debatten, relevante politieke ontwikkelingen en beleidsdocumenten zijn gevolgd, 

ontwikkelingen en onderzoek m.b.t. tot MVO zijn bijgehouden en waar mogelijk heeft het MVO 

Platform haar visie gedeeld  

- Er zijn 12 lobbybrieven opgesteld (http://mvoplatform.nl/publications-nl )  

- Contact met relevante Kamerleden en ambtenaren is onderhouden.  

- Dialoog met diverse politiek partijen ter voorbereiding voor de MVO Kieswijzer.  

- Gesprekken met diverse beleidsmakers 

- Actieve vertegenwoordiging tijdens drie brede stakeholderbijeenkomsten IMVO-convenanten, 

georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

- Organisatie van de conferentie EU Roadmap on business and human rights.  
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Conferentie: EU Roadmap on business and human rights 
Het Nederlandse voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016 viel samen met het 5 jarig 

bestaan van de UN guiding principles. Het MVO Platform was initiator en organisator van een 

internationale conferentie over business and human rights met als doel de (trage) uitvoering van de 

UNGP’s te versnellen. De Nederlandse overheid was bereid tot samenwerking en trad op als host. 

Hierdoor kon de beoogde doelgroep: beleidsmakers van de Europese lidstaten en de Europese 

instituties makkelijker bereikt worden. De conferentie droeg bij aan het creëren van urgentie voor de 

business & human rights agenda
2
. Het meest concrete resultaat waren de aanbevelingen van de 

Europese Raad Buitenlandse Zaken
3
. Verder bleek uit feedback van deelnemers dat de conferentie 

een flinke rol speelde in het aanjagen van beleid op nationaal niveau in diverse lidstaten.
4
 

 

IMVO-convenanten 
In 2016 speelde het MVO Platform diverse rollen in het convenantenbeleid (zie ook pagina 4). Door 

het bijeenbrengen van ervaringen van onderhandelaars in diverse convenanttrajecten konden brieven 

en ‘stand van zaken overzichten’ gestuurd worden naar de Tweede Kamer. Daar werden twee 

specifieke debatten over de IMVO-convenanten gevoerd en het convenantenbeleid kwam ter sprake 

in veel andere debatten en de begrotingsbehandeling. De visie van het maatschappelijk middenveld 

had invloed en werd door verschillende Kamerleden aangehaald. Dit leidde (mede) tot veel erkenning 

voor de inzet van maatschappelijke organisaties en tot één concrete stap in aanvullend beleid: voor de 

olie- en gassector werd een NCP-onderzoek aangekondigd.  

Het is verder moeilijk aantoonbaar op welke specifieke bijsturingen het MVO Platform invloed had, 

maar hierin is zeker een bijdrage geleverd: De facilitatie van convenanten wordt meer en meer belegd 

bij de SER en voor de uitvoering van convenanten zijn enige institutionele en financiële waarborgen 

geregeld. Een resultaat dat niet via de Kamer is bereikt maar door overleg met het ministerie is dat 

aanvullende financiering beschikbaar kwam voor het maatschappelijk middenveld. 

 

Mededinging  
Nadat in 2015 de mededingingsproblemen bij MVO-initiatieven (zoals convenanten) succesvol op de 

agenda zijn gezet, toonde minister Kamp in 2016 veel inzet in het zoeken naar oplossingen. Daarbij is 

steeds overleg geweest met het MVO Platform. Enkele beleidswijzigingen zijn gerealiseerd: een 

nieuwe beleidsregel is in werking getreden, en de ACM heeft ‘publieksvriendelijke’ informatie 

gepubliceerd en toegezegd zich terughoudender op te gaan stellen. Dit zijn weliswaar verbeteringen, 

maar slechts marginaal en dat wordt erkend. Daarom heeft EZ ook:  

- Samen met BuZa een (hernieuwde) poging ingezet om het debat over herziening van de 

mededingingswet Europees aan te zwengelen; 

- Een voorstel tot wetgeving voor ‘Algemene Gelding van Duurzaamheidsintiatitieven’ gedaan 

en al grotendeels uitgewerkt.  

Dit laatste lijkt op de voorstellen voor bindendheid die het MVO Platform in ander verband deed. Het 

MVO Platform stelde zich positief en constructief op over dit wetgevende initiatief en wist op die 

manier invloed op de uitwerking van de wet uit te oefenen. Er liggen nu contouren van een wet die 

bijdraagt aan het bevorderen van MVO en duurzaamheid en het omhoog brengen van het level 

playing field. Het totale wetgevende traject gaat nog enige tijd duren, dit is nog geen eindresultaat 

maar de in 2016 gezette stappen mogen kunnen zeker als (tussentijds) positief resultaat genoteerd 

worden.  

                                                 
2
 Lees hier de conclusies van de conferentie 

3
 Lees hier ‘Raad van Europa hernieuwt commitment aan UNGP’ 

4
 Van de conferentie zijn twee rapportages beschikbaar: een inhoudelijke rapport, en een rapportage voor de financiers, op 

aanvraag beschikbaar 

http://eu-roadmap.nl/wp-content/uploads/2016/05/Conclusions-of-the-hosts-BHR-Conference-11-MAY-2016.pdf
http://mvoplatform.nl/news-nl/raad-van-europa-hernieuwt-commitment-aan-ungp
http://eu-roadmap.nl/reports-of-the-conference/
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MVO in handelsmissies en ambassades 
In 2016 werd het resultaat zichtbaar van de lobby uit voorgaande jaren: de informatievoorziening over 

(MVO in) handelsmissies aanzienlijk is verbeterd. Ploumen deed daar bovenop (in het debat van april) 

toezeggingen tot verdere verbetering. Het MVO Platform kon daardoor in 2016 voortbouwen op dit 

resultaat. De beschikbaar gekomen informatie maakte een nieuwe benadering mogelijk: had het MVO 

Platform in 2015 nog vooral informatie verzameld onder de eigen leden om zo missies te vergelijken 

met uitgesproken ‘good practices’ met missies waarbij MVO in het geheel geen rol speelde, in 2016 

bleek dat met publiek beschikbare informatie interessante feiten blootgelegd konden worden over de 

missies. Aan de hand van missieboekjes en andere bronnen werd gezocht werd naar antwoord op de 

vragen als: voldoen bedrijven die meegaan met missies aan de MVO-voorwaarden? Hoeveel “risico 

sectoren” gaan eigenlijk mee, en hoeveel missies gaan naar “risicolanden”? Kamerleden stelden aan 

de hand hiervan kritische vragen over de toetsing en screening en de Minister moest erkennen dat 

nog niet alles daar goed gaat en deed enige toezeggingen tot verbetering.  

 

SDG’s en Zorgplicht  
Een onderzoek naar zorgplicht was één van weinige echt nieuwe toezeggingen die het Nederlandse 

Nationaal Actieplan mensenrechten en bedrijfsleven in 2013 opleverde. Het onderzoek kwam 

moeizaam tot stand en de onderzoekers kregen de opdracht om vooral géén beleidsaanbevelingen te 

doen. In 2016 werd het resultaat gepresenteerd en in de Tweede Kamer geagendeerd. Het MVO 

Platform reikte naar aanleiding van het onderzoek beleidsaanbevelingen aan maar helaas bleken 

noch ministerie, noch Kamer geïnteresseerd om zich hierover serieus te buigen. Het blijkt steeds weer 

dat politieke steun voor verbeteringen in toegang tot recht voor slachtoffers lastig ligt.  

 

In 2016 presenteerde het kabinet het actieplan voor de SDG’s. Dit was aanleiding voor het MVO 

Platform om met een gefundeerd pleidooi te komen om de rol van bedrijven in de SDG’s en de MVO-

richtlijnen beter in lijn te brengen. Dit droeg bij aan de bewustwording over MVO-richtlijnen van 

beleidsmakers die zich met de SDG’s bezighouden Ook heeft de SER inmiddels een vergelijkbaar 

pleidooi uitgedragen.  
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3. Financieel overzicht  

 
Definitief financieel overzicht 2016 MVO Platform 

 
Lasten 
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Bijlage I - Lijst deelnemende organisaties 2016 

 
1. ActionAid  

2. Amnesty International - sectie Nederland  

3. Both ENDS 

4. CNV Internationaal  

5. Consumentenbond  

6. Cordaid  

7. Fairfood 

8. Fair Wear Foundation  

9. FNV Mondiaal  

10. Foundation Max van der Stoel (FMS)  

11. GoedeWaar.nl  

12. Greenpeace Nederland  

13. Hivos  

14. ICCO  

15. PAX  

16. Kerk in Actie  

17. Landelijke India Werkgroep (LIW) 

18. Milieudefensie  

19. Oikos  

20. Oxfam Novib  

21. Rank a Brand  

22. Schone Kleren Campagne  

23. SOMO  

24. Stichting Max Havelaar  

25. Stop Kinderarbeid 

26. Tax Justice NL  

27. VBDO  

28. WO=MEN  

29. World Animal Protection 

 

 

 

 

  


