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1 Inleiding 

Bij HKV vinden we betrokkenheid bij maatschappelijke vragen en verantwoord omgaan met 
onze planeet vanzelfsprekend. Onze Code of Conduct laat de visie van HKV op duurzaam 
ondernemen zien.  
 

 
Figuur 1: Code of conduct HKV 

Om aan onze visie op structurele en concrete wijze invulling te geven zijn we in 2015 onder 
begeleiding van ISOFastTrack begonnen om conform de internationale richtlijn voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor organisaties (ISO 26000) te werken. Dit is gedaan 
door: 
 

  

• Het volgen van 5 masterclasses over MVO en de 

ISO26000 richtlijn 

• Beantwoorden van vragen over ISO26000 en HKV in de 

online applicatie ISOFastTrack  
• Prioriteren van de aandachtsgebieden en actiepunten 

voor het maken van het HKV MVO beleid 

• Bespreken van het beleid en de actiepunten met een 

interne groep HKV medewerkers 

• Vaststellen actieplan 
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Het resultaat van bovenstaande activiteiten is dit actieplan. HKV heeft meetbare doelen en 
acties ontwikkeld op de volgende kernthema’s uit de IS26000. Deze zijn: 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Bestuur en organisatie  
• Mensenrechten 
• Het milieu 
• Eerlijk zakendoen 
• Maatschappelijke betrokkenheid 
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2 Onze MVO doelen en actiepunten 

MVO kernthema: Bestuur van de organisatie 

Doelen en acties 
1 HKV integreerd MVO in de strategieën, doelen en doelstellingen van de organisatie. 
Actiepunt 1 : Bepaal doelstellingen voor uw organisatie 
 
Actiepunt 2 : Gebruik het plan en integreer het volledig in uw bedrijfsstrategie, doelen en    
                    doelstellingen op bestuursniveau 
Actiepunt 3 : Monitor de voortgang 
2 HKV analyseert de feedback die opgedaan is tijdens het meten van de MVO-
initiatieven om de processen in de toekomst te verbeteren. 
Actiepunt 1 : Analyseer de feedback over de MVO-initiatieven 
Actiepunt 2 : Beleg een evaluatievergadering met een selectie van werknemers 

 
 
MVO kernthema: Mensenrechten 

Doelen en acties 
1 HKV heeft zich op de hoogte gesteld van de maatschappelijke en 
milieuomstandigheden waaronder verkregen goederen en diensten worden 
geproduceerd. 
Actiepunt 1 : Vaststellen afname goederen en diensten 
Actiepunt 2 : Onderzoek onder welke maatschappelijke en milieuomstandigheden deze   
                    goederen en diensten worden geproduceerd 
Actiepunt 3 : Herhaal dit proces periodiek 
2 HKV vergemakkelijkt de toegang tot onderwijs en doorlopende bijscholing voor 
leden van de gemeenschap. 
Actiepunt 1 : Stel vast op welke wijze uw organisatie onderwijs gaat steunen 
Actiepunt 2 : Beslis welke acties uw organisatie uit gaat voeren 
Actiepunt 3 : Voer de acties uit 
Actiepunt 4 : Evalueer regelmatig de gevolgen van de steun van uw organisatie 

 
 

MVO kernthema: Het milieu 

Doelen en acties 
1 HKV bevordert duurzame consumptie gericht op het bevorderen van het 
maatschappelijk verantwoord inkoopbedrag van consumenten. 
Actiepunt 1 : Inventariseer welke producten in uw organisatie ter consumptie worden  
                    aangeboden 
Actiepunt 2 : Controleer of deze producten via duurzaamheidscriteria zijn geproduceerd 
Actiepunt 3 : Promoot het gebruik van duurzame producten 
2 HKV kiest voor een levenscyclusbenadering om te zorgen voor een netto 
vermindering in broeikasgasemissies. 
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Actiepunt 1 : Maak een levenscyclusanalyse van alle producten die uw organisatie produceert 
Actiepunt 2 : Beoordeel welke aanpassingen er gemaakt kunnen worden aan het product of in  
                    de productieketen om de levenscyclus te verbeteren of de broeikasgasemissies in   
                    de levenscyclus van het product te verminderen 
Actiepunt 3 : Beslis welke maatregelen genomen kunnen worden en voer deze door 
3 HKV voert energiebesparingen door, inclusief het inkopen van energie efficiënte 
goederen en het ontwikkelen van energie-efficiënte producten en diensten. 
Actiepunt 1 : Onderzoek welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie om  
                    energiebesparing door te voeren 
Actiepunt 2 : Onderzoek of uw organisatie haar producten / diensten zo kan ontwikkelen dat  
                    deze energie-efficiënt zijn 
Actiepunt 3 : Besluit welke aanpassingen worden gedaan om energiebesparing door te voeren  
                    en voer deze maatregelen in 
Actiepunt 4 : Zorg voor rapportage over het gebruik en evalueer de resultaten periodiek om  
                    vast te stellen of er daadwerkelijke besparing is gerealiseerd 
4 HKV vermijdt verlies van natuurlijke ecosystemen of helpt mee aan herstel van 
ecosystemen. 
Actiepunt 1 : Onderzoek hoe uw organisatie kan helpen bij het herstel van ecosystemen of  
                    welke initiatieven uw organisatie kan steunen 
Actiepunt 3 : Neem een besluit welke acties u gaat uitvoeren en voer vervolgens de acties uit 
5 HKV betrekt geleidelijk een groter deel producten van leveranciers die 
gebruikmaken van duurzamere technologieen en processen? 
Actiepunt 1 : Onderzoek welke duurzame technologieën en processen uw leveranciers  
                    gebruiken 
Actiepunt 2 : Beoordeel of uw huidige leverancier voldoende duurzaam is 
Actiepunt 3 : Besluit of uw organisatie zaken blijft doen met uw huidige leveranciers of dat uw  
                    organisatie producten van andere leveranciers gaat betrekken 
Actiepunt 4 : Evalueer regelmatig of uw organisatie nog steeds producten betrekt welke op een  
                    zo duurzaam mogelijke wijze zijn geproduceerd 

 
 
MVO kernthema: Eerlijk zakendoen 

Doelen en acties 
1 HKV moedigt anderen, waarmee uw organisatie zakelijke relaties onderhoudt, aan 
om corruptie tegen te gaan en anti-corruptiewerkwijzen aan te nemen. 
Actiepunt 1: Publiceer uw anti-corruptiebeleid 
Actiepunt 2: Stel een proctol op voor het screenen van nieuwe (buitenlandse) partners op  
                   integriteit 
Actiepunt 3: Implementeer dit protocol 
2 HKV heeft criteria ingesteld voor het verbeteren van uw organisatie op het gebied 
van ethiek, maatschappij, milieu, gezondheid en voor gelijkheid van mannen en 
vrouwen. 
Actiepunt 1 : Doorloop ISOfasttrack 
Actiepunt 2 : Maak het actieplan 
Actiepunt 3 : Implementeer de acties in uw organisatie 
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MVO kernthema: Maatschappelijke betrokkenheid 

Doelen en acties 
1 HKV moedigt mensen aan en steunt u hen om vrijwilligerswerk te doen ten 
behoeve van de voorzieningen van de gemeenschap. 
Actiepunt 1 : Stel vast in welke mate uw organisatie op dit moment gelegenheid biedt aan  
                    medewerkers om vrijwilligerswerk te doen 
Actiepunt 2 : Bepaal welke voorwaarden uw organisatie wil bieden 
Actiepunt 3 : Stel een beleid op over de voorwaarden die uw organisatie creëert met  
                    betrekking tot vrijwilligerswerk 
Actiepunt 4 : Stel vast hoe uw organisatie vrijwilligerswerk kan promoten 
Actiepunt 5 : Voer de acties van stap 4 uit en communiceer de voorwaarden 
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3 Implementatie, review en communicatie 

Onderstaande acties worden in 2015 en 2016 opgepakt door verschillende medewerkers. Zij 
worden ondersteund in de planning door de ISOfasttrack online tool die het tijdspad bewaakt. 
 
De medewerkers veranwoordelijk voor de acties zijn: 
 
Acties Verantwoordelijk 
Bestuur en organisatie  
1  
2  
Mensenrechten  
1  
2  
Het Milieu  
1 Saba en Marjolein 
2  
3 Marjolein 
4  
5  
Eerlijk zakendoen  
1  
2 Kees Vermeer en marjolein 
Maatschappelijke betrokkenheid 
1  
 

Review 

In oktober 2016 worden de acties geëvalueerd en wordt er een nieuw plan opgesteld met 
behulp de ISOFasttracktool. Vervolgens worden de bijbehorende acties bepaald en de 
verantwoordelijken aangewezen.  

Communicatie 

Er zal intern en waar relevant extern worden gecommuniceerd over de genomen acties. Dit zal 
per actiepunt worden bekeken. Het actieplan zelf wordt onder de medewerkers worden 
gecommuniceerd.  
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4 Verantwoording 

De directie verklaart dat het aktieplan is opgesteld volgens de richtlijnen van ISO26000 en dat 
deze zijn gebruikt in samenhang met de tien principes van de UN Global Compact, waar HKV lijn 
in water lid van is. 
De directie onderschrijft ten volle de tien principes van de UN Global Compact en het actieplan 
is daar het directe gevolg van. 
 
 



 

 

 


	1 Inleiding
	2 Onze MVO doelen en actiepunten
	3 Implementatie, review en communicatie
	Review
	Communicatie

	4 Verantwoording

