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1 HKV en MVO 

1.1 Inleiding  

HKV vindt dat betrokkenheid bij maatschappelijke vragen en verantwoord 

omgaan met onze planeet vanzelfsprekende onderdelen moeten zijn bij ons 

werk als adviseur en omgang met elkaar. Ook vinden we het belangrijk dat 

MVO wordt gedragen door alle medewerkers van HKV, en in alle facetten van 

het bedrijf. Onze Code of Conduct (Figuur 1) laat de visie van HKV op 

duurzaam ondernemen zien.  

 

Figuur 1 

Code of conduct HKV 
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1.2 MVO beleid bij HKV  

Kerndocumenten waarin beschreven staat hoe MVO bij HKV te werk gaat zijn 

het bedrijfsplan1 en het huishoudelijk reglement2. Passages in deze 

documenten die samenhangen met de ambities om bij te dragen aan een 

veilige, integere en duurzame wereld zijn opgenomen in Bijlage A. Zowel in 

het bedrijfsplan als in het huishoudelijk reglement is HKV‟s “Code of Conduct” 

(Figuur 1) opgenomen. De kernwaarden van HKV worden ook benoemd op de 

website. 

 

In 2015 is HKV onder begeleiding van ISOFastTrack begonnen om conform 

de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van 

organisaties (ISO 26000) te werken. In november 2015 is een eerste MVO 

actieplan gemaakt. In 2017 is dit actieplan geëvalueerd en is een nieuw 

actieplan opgesteld voor 2017-2018. In dit document evalueren we het MVO 

actieplan 2017-2018. De evaluatie is gedaan op basis van: 

 Gesprekken met de medewerkers die verantwoordelijk waren voor de 

acties en het MVO-beleid; 

 Gesprekken met groepshoofden over de rol van SDG‟s in ons dagelijks 

werk bij HKV; 

 Een meningspeiling onder de medewerkers van HKV tijdens een 

bijeeenkomst op 17 september 2018 over MVO. 

 

Op basis van de evaluatie maken we opnieuw een prioritering van de 

aandachtsgebieden en actiepunten voor MVO bij HKV.  

1.2.1 Pijlers van het MVO-beleid 

Het MVO-beleid bij HKV is gefundeerd op 3 pijlers:  

1. UN Global Compact: We onderschrijven de tien principes van de United 

Nations Global Compact (www.unglobalcompact.org), gericht op 

mensenrechten, eerlijke arbeid, een beter milieu en anti-corruptie. Als lid 

van de Global Compact dragen we zoveel mogelijk bij aan de 

implementatie van de tien principes.  

2. De ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

De ISO 26000 richtlijn gebruiken we om het beleid van HKV op gebied 

van MVO vorm te geven.  

3. CO2 prestatieladder: Sinds eind 2012 is HKV gecertificeerd voor 

toepassing van de CO2 prestatieladder. HKV wil de CO2 uitstoot die direct 

aan onze activiteiten gebonden is zoveel mogelijk beperken. Met de 

systematiek van de CO2 prestatieladder brengen we continu de CO2 

uitstoot in beeld en kwantificeren we het effect van maatregelen.  

                                                
1 HKV groeit en bloeit: bedrijfsplan 2019-2023, HKV Lijn in Water, BE0001, november 2018 
2 Huishoudelijk reglement, HKV Lijn in Water, Versie 3.1, BE0001, januari 2019. 
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1.2.2 Organisatie MVO bij HKV - MVO-team en actiehouders 

HKV heeft een MVO-team dat in overleg met de directie van HKV het MVO 

beleid opstelt en bewaakt (Tabel 1). Het team bestaat uit 5 medewerkers, 

met 2 vaste MVO-teamleden en 3 roulerende MVO teamleden. Eén van de 

vaste teamleden is een directielid van HKV.  

Gedachtengang bij een roulerend MVO team is dat dit positief werkt voor de 

inbreng van nieuwe ideeën en er zo ook een binnen HKV breed gedragen 

MVO beleid tot stand komt. In 2018 is Freek Huthoff als nieuw lid bij het 

MVO–team gekomen. Het MVO-team komt 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar om 

de voortgang en werkzaamheden te bespreken.  

 

Lid Rol in MVO –team  

Kees Vermeer algemeen lid MVO-team, vast lid, 

directielid HKV 

Alet Nijhof Communicatie, vast lid 

Jakolien Leenders Voorzitter MVO-team 

Jan Huizinga CO2- prestatieladder 

Freek Huthoff Algemeen lid 

 

Daarnaast zijn er thematrekkers die verantwoordelijk zijn voor de acties per 

kernthema (Tabel 2) 

 

Lid Rol in MVO –team  

Mensenrechten Marco Hartman 

Het Milieu Jan Huizinga (lid MVO-team) 

Eerlijk zaken doen Marco Hartman 

Maatschappelijke betrokkenheid Hanneke Vreugdenhil 

Communicatie 

Er wordt intern en waar relevant extern gecommuniceerd over de genomen 

acties. Dit word per actiepunt bekeken. Het actieplan is voor elke 

medewerker beschikbaar. Jaarlijks wordt er bij de UN Global Compact een 

„Communication on Progress‟ ingediend dat voor elk lid van de UN Global 

Compact is in te zien. In 2019 bestaat het „Communication on Progress‟ 

rapport uit deze rapportage. 

1.3 Leeswijzer 

De evaluatie van het MVO-beleid 2017-2018 en daaruit voortvloeiende acties 

is opgenomen in Hoofdstuk 2. We bespreken eerst de bevindingen van het 

het MVO-beleid aan de hand van terugkoppeling van de medewerkers van 

HKV (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt elke pijler van het MVO-beleid 

geëvalueerd: lidmaatschap UN Global Compact (paragraaf 2.2), ISO 26000 

richtlijn (paragraaf 2.3) en CO2 prestatieladder (paragraaf 2.4). In 

hoofdstuk 3 gaan we nader in op HKV en de bijdrage aan de sustainable 

development goals. In hoofdstuk 4 zijn doelen en actiepunten opgenomen 

voor 2019–2020. In Hoofdstuk 5 staat de directieverklaring.  

Tabel 1 

MVO-team 

Tabel 2 

Verantwoordelijken 

per MVO-kernthema 
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2 Evaluatie MVO beleid en 

actieplan 2017 - 2018 

2.1 Opiniepeiling medewerkers HKV 

Op 17 september 2018 is er een bijeenkomst gehouden over MVO en wat 

HKV op gebied van MVO doet. De bijeenkomst is gebruikt om de 

medewerkers terugkoppeling te geven op de door hen in 2017 aangedragen 

actiepunten op het gebied van MVO. Aan de medewerkers is ook gevraagd 

welke ideeën zij hebben op gebied van MVO en HKV.  

2.1.1 Terugkoppeling suggesties peiling 2017.  

De suggesties van de HKV medewerkers die in 2017 zijn gedaan zijn 

verwerkt in het actieplan 2017-2018. Zo zijn er actiehouders/thematrekkers 

(zie paragraaf 1.2.2) gekoppeld aan de MVO-kernthema‟s die door de HKV 

medewerkers als belangrijke thema‟s zijn benoemd (Figuur 2). Ook zijn er 

doelen en acties opgesteld voor deze thema‟s. De door HKV medewerkers 

aangegeven belangrijke MVO thema‟s zijn: milieu, maatschappelijk 

betrokkenheid, eerlijk zaken doen en mensenrechten.  

 

 

Figuur 3 geeft een overzicht van de suggesties die de werknemers hebben 

aangedragen in 2017. Een deel van de suggesties is in 2018 opgepakt en 

uitgevoerd:  

 Suggesties die daadwerkelijk zijn uitgevoerd zijn aangegeven met het 

symbool in Figuur 3.  

 Suggesties die zijn opgepakt maar niet of deels zijn uitgevoerd zijn 

aangemerkt met het symbool  (work in progress) in Figuur 3  

 Bij de suggesties die niet zijn opgepakt is geen symbool weergegeven in 

Figuur 3.  

Zo is er vaker een vegetarische lunch op kantoor in Lelystad, is de 

afvalscheiding verbeterd, wordt het gestimuleerd micro maatregelen te 

Figuur 2 

Score van MVO-

thema onder HKV-

medewerkers in 

2017. 
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treffen voor het besparen van energie (monitor uit tijdens lunch, computer in 

slaapstand laten gaan als dat kan, tussenschakelaar uitzetten bij verlaten van 

kantoor). HKV‟ers maken ook regelmatig gebruik van videoconferencing 

waardoor er niet altijd gereisd hoeft te worden en er is actief beleid op het 

stimuleren van het reizen met het openbaar vervoer.  

 

 

2.1.2 Nieuwe suggesties peiling 2018 

In 2018 is er opnieuw aan de werknemers gevraagd naar suggesties voor 

MVO. Deze suggesties zijn opgenomen in Tabel 3. Er zijn veel suggesties 

genoemd op gebied van Milieu. In 2017 is dit thema ook door de 

medewerkers als belangrijkste thema benoemd (zie Figuur 2) De suggesties 

van het thema Milieu zijn in 4 groepen te groeperen:  

1. Suggesties rondom kantine als het beter scheiden van afval en biologisch 

eten. Deze suggesties sluiten aan op acties waar we al mee bezig zijn. Op 

kantoor in Lelystad is vanaf 2018 regelmatig een vegetarische lunch, en 

is de zuivel en fruit biologisch. Op kantoor Delft was dit minder het geval. 

Sinds februari 2019 is er een nieuw kantoor in Delft. Er is vanaf februari 

2019 ook een medewerker die verantwoordelijk is voor de kantine in 

Delft. In 2019-2020 willen we zowel in Delft als Lelystad biologische 

producten gebruiken en letten op de afvalscheiding.  

2. Suggesties rondom vervoer als elektrisch rijden, reizen met openbaar 

vervoer bevorderen en carpoolen stimuleren. De suggestie van elektrisch 

rijden is door meerdere mensen gegeven. Ook heeft 64% (25 van de 39 

respondenten) positief gereageerd op de vraag „Vind je het leuk om deel 

te nemen aan een elektrisch rijden demonstratie?‟. In 2019-2020 zullen 

we hier dan ook mee aan de slag gaan.  

3. Suggestie om met behulp van een pas-systeem te printen. Het gebeurt 

bij HKV nog wel eens dat er een printopdracht wordt verstuurd welke 

vervolgens bij de printer blijft liggen. Met een systeem van het printen 

met een pasje wordt dit voorkomen. De directie heeft besloten deze 

maatregel (nog) niet in te voeren. Wel willen we onnodige 

printopdrachten voorkomen. Dit zullen we doen door benadrukken van 

Figuur 3 

Terugkoppeling wat 

er met de door HKV 

medewerkers 

aangedragen ideeën  

uit 2017 is gedaan. 
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zuinig gebruik van papier en mensen aanspreken als gezien wordt dat dit 

niet het geval is.  

4. Suggesties rondom de inrichting van het kantoor als groen rondom en in 

het gebouw, een waterdoorlatende parkeerplaats en een kantoor centraal 

in het land. Deze suggesties worden niet uitgevoerd. HKV gaat bij kantoor 

Lelystad in 2019 zonnepanelen op het dak te plaatsen.  

 

Suggestie MVO kernthema 

GFT inzamelen Milieu 

Biologische vleeswaren Milieu 

Bij vegetarische lunch vis serveren om het 

aantrekkelijker te maken 

Milieu 

Biologisch eten in Delft Milieu 

Afval scheiden Delft (meerdere keren benoemd) Milieu 

Ook groen afval scheiden Milieu 

  

Reistijd vergelijken ov en auto (wie heeft er meer 

vertraging?) 

Milieu 

Biodiesel Milieu 

Elektrisch rijden (meerdere keren benoemd) Milieu 

OV-belonen Milieu 

Meer thuis werken Milieu 

Zorgvuldig vervoer kiezen Milieu 

Elektrisch rijden Milieu 

afschaffen standplaats Milieu 

HKV auto beschikbaar op kantoor Milieu 

Elektrisch rijden Milieu 

carpoolen op maandag vanuit Delft. Milieu 

  

Pas printen met pasje bij de printer Milieu 

  

meer groen in/om gebouw Milieu 

Waterdoorlatende parkeerplaats Milieu 

Kantoor centraal in het land Milieu 

  

Kantoor Delft dicht bij het station Bestuur van de organisatie 

maak afweging tussen inspanning CO2 ladder en wat 

het ons oplevert 

Bestuur van de organisatie 

Overstappen naar eerlijke bank Bestuur van de organisatie 

HKV rekening bij Triodos Bestuur van de organisatie 

  

In verzorgingstehuizen vertellen over waterveiligheid Maatschappelijke 

betrokkenheid 

Vrijwilligerswerk Maatschappelijke 

betrokkenheid 

(water)sportdag voor iedereen Maatschappelijke 

betrokkenheid 

  

Tabel 3 

Suggesties HKV-

medewerkers voor 

MVO (september 

2018). 
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2.2 UN Global Compact 

HKV is sinds juni 2013 lid van de UN Global Compact. De UN Global compact 

is het grootste initiatief van bedrijven op gebied van duurzaamheid. De 

missie van UN Global compact is het ondersteunen van bedrijven om:  

1. Op verantwoorde wijze zaken te doen met tien principes over 

mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie;  

2. Strategische acties te nemen met de nadruk op samenwerking en 

innovatie. ter verbetering van bredere maatschappelijke doelstellingen 

zoals de Sustainable Development Goals van de VN.  

 

In Figuur 4 zijn de tien principes van de UN Global compact (gegroepeerd in 

de 4 thema‟s) en de sustainable development goals in een infographic 

weergegeven. De Figuur geeft overzicht hoe de tien principes en 17 

development goals zich tot elkaar verhouden.  

 

 

 
 

Als lid van de UN Global Compact dient HKV een jaarlijks „Communcation On 

Progress‟ in. Het laatste COP dat is ingediend was november 2018. Daarin is 

aangegeven dat we van mening zijn een bijdrage te leveren aan de SDG‟s, 

weergegeven in Tabel 4. De keuze voor de SDG‟s in Tabel 4. was vooral 

gebaseerd op een algemeen beeld van de activiteiten en projecten van HKV. 

Naar aanleiding van de COP voor de UN Global Compact hebben we als doel 

weergegeven om de bijdrage die HKV heeft aan deze SDG te onderzoeken en 

ook de ambities van HKV ten aanzien van de SDG te definiëren. In hoofdstuk 

3 gaan we hier verder op in.  

  

Figuur 4 

Infographic tien 

principes UN global 

Compact en 17 

SDG’s (Bron UNGC). 
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 SDG  

 

SDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote 

lifelong learning opportunities for all 

 

SDG 6: Ensure availability and sustainable management of water and 

sanitation for all 

 

SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 

energy for all 

 

SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and 

sustainable industrialization and foster innovation 

 

SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient 

and sustainable 

 

SDG 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts 

 

SDG 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 

resources for sustainable development 

 

SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the 

global partnership for sustainable development 

 

Tabel 4 

SDG waar HKV in 

haar werk een 

bijdrage aan kan 

leveren 
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2.3 ISO26000 - richtlijn 

2.3.1 Actieplan 2017 - 2018 

In het MVO actieplan 2017-2018 zijn doelen en acties opgesteld op de 

volgende kernthema‟s uit de ISO26000 richtlijn:  

 Mensenrechten 

 Het milieu 

 Eerlijk zakendoen 

 Maatschappelijke betrokkenheid 

Deze kernthema‟s sluiten nauw aan bij de 4 thema‟s van de UN Global 

Compact. 

MVO kernthema Mensenrechten 

Binnen het kernthema Mensenrechten waren er twee doelen met acties 

geformuleerd in het actieplan 2017-2018:  

1. We continueren het onder de loupe nemen van consumptie van goederen 

in kantine en op kantoor van HKV en relatiegeschenken. 

2. We continueren activiteiten waarbij we mensen scholen op gebied van de 

expertise van HKV. 

 

Ad 1: Bij de aankoop van consumptiegoederen en relatiegeschenken is er 

aandacht geweest voor de maatschappelijke en milieuomstandigheden 

waaronder deze goederen zijn gemaakt. De koffie van de automaten is fair 

trade koffie. Dit geldt (nog) niet voor de thee. In de kantine van vestiging 

Lelystad is vaker een vegetarische lunch en wordt biologisch ingekocht. Dit is 

nog niet het geval bij vestiging Delft. Dit actiepunt blijft een aandachtspunt 

van het MVO-beleid, ook in 2019-2020.  

 

Ad 2: De medewerkers van HKV wordt bijscholing geboden in een vorm 

waarbij de medewerker zelf aangeeft wat bij de betreffende medewerker 

past. Een medewerker kan te allen tijde bij het groepshoofd een verzoek voor 

bijscholing indienen. Met name in de jaargesprekken en halfjaargesprekken is 

er de mogelijkheid dit aan te geven en te evalueren welke 

ontwikkelmogelijkheden er voor de medewerkers zijn.  

 

Er zijn ook andere initiatieven waarbij HKV zich inzet op gebied van scholing 

voor de medemens. HKV heeft in 2018 meegewerkt aan Nextschool 

(www.thenextschool.nl/stichting/). Zo heeft HKV bijvoorbeeld lessen 

verzorgd op middelbare scholen over waterveiligheid. HKV heeft deze 

scholing uit eigen middelen betaald. 

 

Voor 2019-2020 is het voornemen deze activiteiten verder te continueren. 

We denken hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten op middelbare scholen als 

nextschool, maar ook aan basisscholen of specifiek voor de scholing van 

meisjes in het beta onderwijs als een activiteit van girlsday 

(https://www.vhto.nl/projecten/girlsday/) 

 

http://www.thenextschool.nl/stichting/
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A B C 

 
 

 

 

 

MVO kernthema Milieu 

HKV is gecertificeerd op trede 3 van de CO2 prestatieladder. Dat betekent dat 

HKV de CO2 uitstoot – en die van onze leveranciers kent en continu zoekt 

naar mogelijkheden om deze uitstoot terug te dringen. Voor 2017-2018 had 

HKV binnen het MVO kernthema Milieu drie doelen met acties geformuleerd:  

1. Continueren van deelname en inzet voor de CO2-prestatieladder. HKV 

heeft hierbij niveau 3 op de ladder.  

2. Nagaan of en in welke mate HKV haar CO2 uitstoot compenseert en het 

opstellen en uitvoeren van activiteiten om dit eventueel meer te doen.  

3. Nagaan of we een van de suggesties zoals gegeven door de HKV 

medewerkers in de opiniepeiling verder kunnen uitwerken/concretiseren. 

 

Ad 1. Ook in 2018 is HKV nog steeds CO2 gecertificeerd op niveau 3 van de 

ladder. In 2019 heeft de directie besloten dat HKV voor haar 

energiemanagement zal overstappen van de CO2 prestatieladder naar de 

ISO15001 richtlijn. ISO 50001 is de internationale norm voor 

energiemanagementsystemen (gepubliceerd in 2011). De norm richt zich 

specifiek op het terugdringen van het energieverbruik van een organisatie. 

Dit op basis van een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en het 

gebruik ervan. Actiepunt voor 2019-2020 is om de consequenties van deze 

overstap in beeld te brengen en deze overstap te maken.  

 

Ad 2. Uit onze CO2- emissie inventaris blijkt een aanzienlijk deel van de CO2 

uitstoot binnen scope 2 van de CO2 komt door vliegreizen. De vliegreizen die 

worden gemaakt zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze projecten. Dit 

betreft dus CO2 uitstoot die we niet kunnen vermijden. In 2017-2018 is de 

CO2 uitstoot door vliegreizen niet gecompenseerd3. Bij het boeken van een 

ticket kan dit relatief eenvoudig worden „afgekocht‟, maar HKV doet dit niet 

standaard. In 2018 is overwogen dit standaard op te nemen om te doen, 

maar als HKV geven we de voorkeur aan te sluiten bij een lokaal initiatief dan 

via een standaard afkoop bij het boeken van een ticket. Dit initiatief is er nog 

niet.  Actiepunt voor 2019-2020 is aan te sluiten bij een dergelijk project. 

 

Ad 3. De door de medewerkers aangegeven suggesties zijn deels uitgevoerd 

(zie Figuur 3). De suggesties die zijn uitgevoerd betreffen:  

 Vegetarische lunch in bedrijfskantine Lelystad; 

                                                
3 Hier speelt mee, dat de CO2 prestatieladder hiervoor geen ruimte biedt. D.w.z. dat het niet 

mag worden meegenomen in de beoordeling. 

Figuur 5 

 Drie voorbeelden 

van invulling HKV 

van kernthema 

Mensenrechten: A) 

Bijdrage van collega 

HKV aan project 

Next School. B) 

Biologisch eten in 

bedrijfskantine. C) 

Vaker vegetarische 

lunch in 

bedrijfskantine 
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 Stimuleren van OV; flexibel kunnen inzetten van reizen met OV en inzet 

auto;  

 Gebruik maken van videoconferencing; 

 Afval scheiden. 

Hoewel deze suggesties zijn ingevoerd, blijven ze een punt van aandacht van 

het MVO-beleid, omdat we van mening zijn dat verbetering op deze punten 

nog mogelijk is. 

 

A B 

 

 

 

Actiepunt bij dit thema is ook dat HKV in 2019 zonnepanelen wil plaatsen op 

het dak van het HKV kantoor in Lelystad4.  

MVO kernthema Eerlijk Zakendoen 

Binnen het kernthema was geen concreet actiepunt gedefinieerd voor 2017-

2018.  

 

HKV is een adviesbureau dat dat onafhankelijk advies levert. We willen op 

een open en transparante manier met elkaar, onze partners en 

opdrachtgevers communiceren. HKV heeft een code of conduct, waarin 

ondubbelzinnig is geformuleerd: „Corruptie wordt niet getolereerd zowel 

binnen HKV als bij onze partners en opdrachtgevers.‟ 

Aanbestedingen die we volgen, zijn altijd conform (inter)nationale 

procedures. Dit geldt ook voor 1-op-1 aanbiedingen.  

 

In 2018 heeft een aantal HKV medewerkers een cursus gevolgd over 

onderhandelingsvaardigheden en communicatie. In de cursus is bijzondere 

aandacht voor het open communiceren met de klant en elkaar. Ook nieuwe 

medewerkers wordt er op gewezen dat dit belangrijk is en dat we bij HKV een 

open structuur nastreven waarin een ieder aanspreekbaar is op zijn/haar 

gedrag. 

 

In overleg met groepshoofden bij HKV over de rol van SDG‟s in ons dagelijks 

werk is ook naar voren gekomen dat duidelijkere richtlijnen welkom zouden 

zijn over hoe en met wie we werken, los van de inhoudelijke service die wij 

daarmee bieden. Daarbij kan gedacht worden aan werken voor overheden of 

andere partijen die dubieuze reputaties hebben omtrent zaken als 

mensenrechten, vervuiling, of integriteit en corruptie. 

 

                                                
4 Deze zijn inmiddels geplaatst, waardoor in feite het volledige stroomverbruik in kantoor 

Lelystad mag worden beschouwd als „zonnestroom‟. 

Figuur 6 

Twee voorbeelden 

van invulling HKV op 

kernthema Milieu:  

A) Behoud niveau 3 

CO2 prestatieladder. 

B) HKV stimuleert 

medewerkers te 

reizen met het OV. 
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Actiepunt voor 2019-2020 is het ontwikkelen van een compliance guideline 

over integer handelen, conform de “Integrity Compliance Guidelines” van de 

wereldbank5. Deze actie ligt bij de directie en zal een concrete uitwerking 

geven van onze code of conduct. 

MVO Kernthema Maatschappelijke betrokkenheid. 

Dit kernthema vullen we als HKV in door ons 2 vragen te stellen:  

1. Wat kunnen we als mens betekenen voor de maatschappij?  

2. Hoe kunnen we als HKV onze kennis en vaardigheden inzetten voor de 

maatschappij?.  

 

Bij dit thema waren twee actiepunten geformuleerd: 

1. Het continueren van activiteiten waarbij we mensen scholen op gebied 

van de expertise van HKV. (Deze doelstelling is ook benoemd bij het MVO 

kernthema Mensenrechten) 

2. Het nadenken en uitwerken van een manier om het evenement van de 

Lijn in waterloop weer een nieuwe impuls te geven. 

 

Ad 1. Zie MVO kernthema Mensenrechten (blz 10) .  

 

Ad 2. Ook in 2017-2018 heeft er geen HKV Lijn in waterloop plaats 

gevonden. Het is niet gelukt om het evenement een nieuwe impuls te geven.  

In 2017 en 2018 heeft HKV verschillende projecten gedaan waarbij tijd en 

advies beschikbaar is gesteld om niet of tegen een gereduceerd tarief. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de volgende projecten:  

 WNF – Duurzame inrichting rivierengebied; 

 Project Waterloopbos; 

 HKV heeft met stichting Aqua for All een overeenkomst waarin jaarlijks 

tijd en advies van HKV aan Aqua for All beschikbaar wordt gesteld. Hier 

wordt door Aqua for All weinig tot geen gebruik van gemaakt. In 2019-

2020 gaat HKV na of er mogelijk een andere partij is die gebruik kunnen 

maken van de diensten van HKV. Criterium voor een dergelijke partij is 

dat HKV zich kan inzetten op het terrein waar HKV ook sterk in is en 

daarmee ook werkelijk een bijdrage kan leveren.  

 

Actiepunt voor 2019-2020 is in beeld brengen welke projecten vanuit 

perspectief van MVO om niet of tegen gereduceerd tarief worden gedaan.  

2.4 CO2 prestatieladder 

Voor de CO2 prestatieladder wordt jaarlijks een verslaglegging gedaan en 

vindt jaarlijks een audit plaats. De verslaglegging van de CO2 prestatieladder 

is via de website van HKV online in te zien (www.hkv.nl).  

 

                                                
5 

http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/IntegrityComplianceGuidelines_2_1_

11web.pdf 

http://www.hkv.nl/


 

 
AL010 - MVO • november 2019 

 

14  

  

In 2019 is door de directie van HKV besloten dat voor het 

energiemanagementsysteem zal worden overgestapt op de meer algemene, 

en internationaal gehanteerde norm ISO 50001 voor energiemanagement.  



 

 
AL010 - MVO • november 2019 

 

15  

  

3 HKV en Sustainable 

Development Goals 

3.1 Inleiding 

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 mondiale duurzame 

ontwikkelingsdoelen (SDG‟s: “sustainable development goals”) vastgelegd. 

De SDG‟s hebben betrekking op de meest urgente mondiale problemen zoals  

armoede, discriminatie, veiligheid en een schone en duurzame leefomgeving. 

Landen zijn opgeroepen om de SDG‟s te vertalen naar nationale 

doelstellingen en beleid, maar er wordt expliciet ook een oproep gedaan aan 

organisaties, bedrijven en particulieren om daar waar mogelijk bij te dragen 

aan de SDG‟s. Figuur 7 geeft een overzicht van de 17 doelen. 

 

 

3.2 SDG‟s bij HKV 

Voor elk van de 17 SDG‟s zijn meerdere subdoelen geformuleerd. Bij een 

nadere beschouwing van de sub-doelen blijkt dat alle 17 SDG‟s in meer of 

mindere mate aan bod komen in de werkwijze en diensten van HKV. In 

paragraaf 2.2 zijn acht doelen aangegeven waar we als HKV een bijdrage aan 

leveren. Bij nadere beschouwing blijken er drie doelen te zijn die er in de 

diensten van HKV duidelijk uitspringen, te weten: 

 SDG 6 “Water en Sanitatie”: nastreven van efficiënt water gebruik en 

implementatie van integraal water management op lokaal, regionaal en 

internationaal vlak (subdoelen 6.4 en 6.5) 

 SDG 11 “Duurzame steden en gemeentes”: duurzame verstedelijking en 

risicoverlaging van water-gerelateerde extreme gebeurtenissen 

(subdoelen 11.3 en 11.5). 

Figuur 7 

De 17 mondiale 

duurzame 

ontwikkelingsdoelen 

(SDG’s: Sustainable 

Development Goals), 

zie 

http://www.un.org/s

ustainabledevelopme

nt/sustainable-

development-goals/ 
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 SDG 13 “Actie voor klimaat”: versterk de weerbaarheid en 

aanpassingsvermogen tegen natuurrampen en klimaat-gerelateerde 

risico‟s (subdoel 13.1). 

 

Wij willen onze bijdrage aan deze doelen graag duidelijker herkenbaar en 

explicieter maken. We kijken hiervoor naar de werkzaamheden van HKV in 

specifieke projecten. 

3.2.1 SDG‟s in projecten 

Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal groepshoofden over de 

achtergrond en ambitie van de SDG‟s. In navolging op deze gesprekken zijn 

voor SDG‟s 6, 11 en 13 enkele voorbeelden van illustratieve HKV projecten 

aangeleverd. 

 

Project 

S
D

G
 6

: W
a
te

r
 e

n
 

S
a
n

ita
tie

 

S
D

G
 1

1
: D

u
u

r
z
a
m

e
 

s
te

d
e
n

 e
n

 g
e
m

e
e
n

te
s
 

S
D

G
 1

3
: A

c
tie

 v
o

o
r
 

k
lim

a
a
t 

PR3348.10 Optimizing water allocation planning, 

Awash Ethiopia 

Van belang vanwege groei in productie en veranderende 

omstandigheden door veranderend klimaat. Als beter 

bekend is hoeveel water beschikbaar is en er een plan is 

hoe dat water te verdelen, kan er efficiënt worden 

geïnvesteerd en optimaal gebruik worden gemaakt van het 

water. 

X  x 

PR3617.10 Anticipatory Flood Management 

Alexandrië 

We bouwen een Flood Early Warning Systeem om 

overstromingen in de stad te voorspellen. 

x x  

PR3985.10 Droge voeten Sint Oedenrode 

Samen met BWZ en Burobol maken we een ontwerp voor 

de Dommel door Sint Oedenrode waarbij de toekomstig 

hogere afvoeren door klimaatverandering niet tot 

onacceptabele overstromingen leiden. Hiervoor wordt onder 

andere een nevengeul aangesloten. Van groot belang is dat 

wensen uit de omgeving worden meegenomen en het 

ontwerp landschappelijk goed wordt ingepast. 

X X x 

 

 

Tabel 5 

Selectie van 

illustratieve 

projecten bij HKV bij 

SDG’s 6, 11 en 13. 
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3.2.2 SDG‟s in beleid 

De tot dusver gehanteerde „Code of Conduct‟ bevat de meest belangrijke 

elementen die met betrekking tot onze dienstverlening ook door de SDG‟s 

worden nagestreefd. Een uitwerking daarvan  is de ambitie voor duurzame 

ontwikkelingen. Om expliciet te maken dat wij bijdragen aan SDG‟s 6, 11 en 

13, de doelen die inhoudelijk het sterkst verbonden zijn met de diensten van 

HKV, wordt voorgesteld in het bedrijfsplan en huishoudelijk regelement een 

paragraaf toe te voegen met als titel “Duurzame ontwikkeling” :  

 

Duurzame ontwikkeling 

Wij dragen bij aan een schonere, veiligere en duurzamere wereld. Onze 

diensten zijn in het bijzonder gericht op de volgende mondiale 

ontwikkelingsdoelen: 

 

SDG  

 

SDG 6: “Water en Sanitatie”: nastreven van efficiënt water 

gebruik en implementatie van integraal water management op 

lokaal, regionaal en internationaal vlak. 

 

SDG 11 “Duurzame steden en gemeentes”: duurzame 

verstedelijking en risicoverlaging van water-gerelateerde 

extreme gebeurtenissen. 

 

SDG 13 “Actie voor klimaat”: versterk de weerbaarheid en 

aanpassingsvermogen tegen natuurrampen en klimaat-

gerelateerde risico‟s. 
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3.3 Actiepunten voor 2019-2020 

Actiepunten voor 2019-2020 ten aanzien van de sustainable development 

goals zijn: 

1. Het nader definiëren van HKV‟s bijdrage aan de mondiale duurzame 

ontwikkelingsdoelen, in het bijzonder aan SDG 6: Water en Sanitatie, 

SDG 11: Duurzame steden en gemeentes en SDG 13: Actie voor klimaat. 

Dit vraagt van de HKV medewerkers een bewustwording van de SDG‟s en 

het leren benoemen/herkennen van de bijdrage aan de SDG‟s in/door 

HKV-projecten.  

2. Het definiëren van een ambitie van HKV op gebied van de sustainable 

development goals.  

3. In het bedrijfsplan (onder paragraaf  „Kernwaarden en MVO‟) en het 

huishoudelijk reglement onze de ambitie voor de SDG‟s opnemen. 

4. De tekst op de HKV website over het MVO beleid aanpassen. Op de 

website bij de „kernwaarden‟ ook ambitie van HKV op gebied van SDG 

opnemen. 

5. Bij relevante projectoffertes en projectrapporten HKV‟s SDG ambitie 

opnemen (naast standaardparagraaf over ISO9001). Indien mogelijk de 

drie SDG logo‟s opnemen op het titelblad met bijschrift “Dit project 

draagt bij aan realisatie van de mondiale ontwikkelingsdoelen”. 

Verantwoording bij projecten afleggen voor de gestelde ambitie.  
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4 Doelen en actiepunten 

2019-2020 

Op basis van de evaluatie van het MVO-beleid en actieplan 2017-2018 en de 

inventarisatie naar de rol van HKV bij de SDG‟s stellen we voor 2019-2020 de 

volgende doelen en actiepunten voor:  

4.1 Doelen en actiepunten organisatie MVO bij HKV 

De organisatie van MVO bij HKV blijft zoals deze is (zie paragraaf 1.2.2). 

Naast de kwartaaloverleggen met het voltallige MVO-team zullen er 

tussendoor ook overlegmomenten zijn met terugkoppeling en uitwisseling 

over de actiepunten. De actiehouders aan elk kernthema blijven bestaan.  

Voor 2019-2020 zijn er een paar actiepunten gedefinieerd om de ambities en 

doelstellingen van HKV op gebied van de SDG‟s explicieter in het MVO-beleid 

op te nemen (zie paragraaf 4.2).  

Ook is er een actiepunt gedefinieerd om voor de CO2 prestatieladder, één van 

de drie pijlers van het MVO-beleid, over te stappen naar de internationaal 

gehanteerde ISO 50001 norm en ons daarvoor te certificeren.  

4.2 Doelen en actiepunten SDG‟s.  

Om meer aandacht te geven aan HKV‟s bijdrage aan de mondiale duurzame 

ontwikkelingsdoelen zijn voor 2019-2020 de volgende acties gedefinieerd: 

 De bijdrage van HKV aan de SDG‟s meer te meten. Dit door bijvoorbeeld 

bij projectleideraudits ook expliciet de bijdrage aan (één van) de SDG‟s te 

laten benoemen. (misschien dit ook bij projectevaluaties mee te laten 

nemen of vanuit MVO-team projectleiders hier actief voor te benaderen. 

In overleg met de HKV-medewerkers en HKV-directie wordt de werkwijze 

hoe hier concreet invulling aan te geven uitgewerkt.  

 Het definiëren van een ambitie van HKV op gebied van de sustainable 

development goals.  

 In het bedrijfsplan (onder paragraaaf  „Kernwaarden en MVO‟) het 

huishoudelijk reglement  onze SDG ambitie opnemen. 

 Bij relevante projectoffertes en projectrapporten HKV‟s SDG ambitie te 

nemen (naast standaardparagraaf over ISO9001). Bij relevante 

projectoffertes en projectrapporten drie SDG logo‟s op te nemen op het 

titelblad met bijschrift “Dit project draagt bij aan realisatie van de 

mondiale ontwikkelingsdoelen”. 
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4.3 Doelen en actiepunten MVO kernthema‟s 

MVO kernthema Mensenrechten 

Handhaven van actiepunten vorig actieplan: 

 We continueren het onder de loupe nemen van consumptie van goederen 

in kantine en op kantoor van HKV en relatiegeschenken. 

 We continueren activiteiten waarbij we mensen scholen op gebied van de 

expertise van HKV. 

MVO Kernthema het Milieu 

 Op zoek naar project ter compensatie van CO2 uitstoot vliegverkeer  

 Oppakken van suggesties HKV medewerkers ten aanzien van 

bedrijfskantine en vervoer:  

 Meer biologisch; 

 Betere afvalscheiding; 

 Stimuleren OV; 

 Stimuleren elektrisch rijden; 

 Zonnepanelen dak HKV Lelystad. 

MVO Kernthema Eerlijk Zakendoen 

 Het opstellen  van duidelijke richtlijnen over hoe en met wie we werken, 

los van de inhoudelijke service die wij daarmee bieden (compliance). 

Daarbij kan gedacht worden aan werken voor overheden of andere 

partijen die dubieuze reputaties hebben omtrent zaken als 

mensenrechten, vervuiling, of integriteit en corruptie.  

MVO Kernthema Maatschappelijke betrokkenheid. 

 Het continueren van activiteiten waarbij we mensen scholen op gebied 

van de expertise van HKV. (Deze doelstelling is ook benoemd bij het MVO 

kernthema Mensenrechten). In 2019-2020 willen we dit meer 

gestructureerd aanpakken door een „team‟ te maken van mensen die 

hieraan mee willen werken zodat we dit vaker uit kunnen rollen en hier 

actief op kunnen zijn.  

 Inventariseren van projecten en de bijdrage in kind die we in projecten 

leveren aan MVO.  

4.4 Doelen en actiepunten CO2 prestatieladder 

Overstap van CO2 prestatieladder naar ISO norm 50001.  

4.5 Implementatie, review en communicatie  

De acties uit voorgaande paragraven worden in 2019 en 2020 opgepakt door 

verschillende medewerkers.  

De medewerkers verantwoordelijk voor het MVO-beleid en de kernthema‟s 

blijven de personen als genoemd in paragraaf 1.2.2 
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Eind 2020/begin 2021 worden de acties geëvalueerd en wordt er een nieuw 

plan opgesteld. Vervolgens worden de bijbehorende acties bepaald en de 

verantwoordelijken aangewezen.  

 

Er zal intern en waar relevant extern worden gecommuniceerd over de 

genomen acties. Dit zal per actiepunt worden bekeken. Deze evaluatie en dit 

actieplan is voor elke medewerker beschikbaar. Dit actieplan zal in 2019 als 

COP voor de UN Global Compact worden ingediend en is daarmee voor elk lid 

van de UN Global Company in te zien.  
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5 Directieverklaring 

De directie verklaart dat het actieplan 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. In de organisatie zal de 

directie de benodigde ruimte bieden om de acties uit te voeren en de 

gestelde doelen te bereiken. 
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A HKV reglementen en 

kernvisie 

Kerndocumenten waarin beschreven staat hoe MVO bij HKV te werk gaat zijn 

het bedrijfsplan6 en het huishoudelijk reglement7 . In deze beide documenten 

is ook de Code of Conduct van HKV opgenomen.  

Een andere plek waar HKV‟s kernwaarden worden benoemd is op de website. 

In de volgende paragrafen zijn passages uit deze documenten en de website 

opgenomen die samenhangen met de ambities om bij te dragen aan een 

veilige, integere en duurzame wereld. 

A.1 Code of conduct 

Onderstaande tekst is integraal overgenomen uit bijlage A van het 

huishoudelijk reglement. 

 

HKV lijn in water werkt met een driedelige missie met het doel bij te dragen 

aan een veilige en duurzame leefomgeving voor iedereen: medewerkers, 

opdrachtgevers, collega bedrijven, leveranciers en de maatschappij. 

A.1.1 Missie 

Dienstenmissie: dé duurzame kennisondernemer zijn voor water en 

veiligheid. 

Het bieden van kwalitatief goede, duurzame, innovatieve en onafhankelijke 

oplossingen op het gebied van waterveiligheid en waterbeheer met advies, 

onderzoek en productontwikkeling 

Economische missie: een financieel duurzame bedrijfsvoering 

hebben. 

Door het nemen van financieel en economisch gezonde beslissingen 

waarborgt het bedrijf haar winstgevendheid en vergroot daarmee de waarde 

voor aandeelhouders en ruimte voor de (loopbaan)ontwikkeling van 

medewerkers. 

Sociale missie: aandacht voor mens en maatschappij hebben in 

advies, onderzoek en bedrijfsvoering. 

Het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving waar groei en 

ontwikkelingen samengaan met respect voor milieu en mens zowel lokaal als 

internationaal. 

                                                
6 Kennisondernemer voor water en veiligheid: bedrijfsplan 2014-2018, HKV Lijn in Water, 

BE0001, september 2014 
7 Huishoudelijk reglement, HKV Lijn in Water, Versie 3.1, BE0001, januari 2019. 
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A.1.2 Ondernemen met bedrijfsbrede principes 

Sociaal 

Onze werkzaamheden hebben invloed op onze leefomgeving. Een omgeving 

waar we zuinig op moeten zijn. We streven er daarom naar om onze 

afvalstromen en CO2- uitstoot te beperken en in ons advieswerk de betrokken 

ecosystemen geen schade te berokkenen en te verbeteren. 

Ondernemend 

Om een creatieve en ondernemende werksfeer te creëren is een veilige en 

gezonde werkomgeving nodig. We willen dit bereiken door de unieke kennis 

en ervaring van elk individu binnen ons bedrijf en onze projecten te erkennen 

en te helpen ontwikkelen. Samenwerken en partnerschap staan hierbij 

centraal. 

Kwaliteit 

Wij investeren continu in innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling van 

medewerkers. Duurzame oplossingen voor watervraagstukken vereisen een 

integrale aanpak waarbij verbinding wordt gezocht met andere globale 

thema‟s als verstedelijking, voedselveiligheid en klimaat. De kwaliteit van ons 

werk wordt gewaarborgd door constant de feiten te controleren en het 

toepassen van kwaliteitssysteem ISO 9001. 

Transparantie 

We streven naar transparantie in het bedrijf door open en structurele 

communicatie over de bedrijfsvoering. Dit doen we o.a. door het uitbrengen 

van jaarverslagen, het hebben van een ondernemingsraad, strategische 

participatie bijeenkomsten voor medewerkers en gebruik van social media. 

We gaan zorgvuldig om met de informatie van onze opdrachtgevers en 

partners en voorkomen belangenconflicten of maken deze meteen op een 

openhartige manier kenbaar bij de betrokken partijen. Corruptie wordt niet 

getolereerd zowel binnen HKV als bij onze partners en opdrachtgevers. 

 

 

Figuur 8 

Code of Conduct 



 

 

 
AL010 - MVO • november 2019 29 

A.1.3 Recent voorgestelde aanpassingen in Code of Conduct 

Eind 2018 is naar UN Global Compact een voortgangsverslag gestuurd met 

een overzicht van ontwikkelingen in visie en principes waarmee HKV werkt. 

Met betrekking tot de Code of Conduct is daarbij nadruk gelegd op uitbreiding 

met de principes integriteit en duurzaamheid. Het bedrijfsbrede principe 

„transparantie‟ wordt in het vervolg uitgebreid naar „transparantie en 

integriteit‟. Verder wordt als extra onderdeel aandacht besteed aan de 

mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) en 

hoe deze een plek hebben in de werkwijze en de diensten van HKV. 

A.2 Bedrijfsplan 

Het bedrijfsplan bevat de volgende tekst: 

 

Kernwaarden en MVO 

In ons werk vinden we een aantal waarden van groot belang. Het zijn de waarden die 

ervoor zorgen dat wij als collega's goed met elkaar omgaan en elkaar beter maken, die 

ervoor zorgen dat wij onze opdrachtgevers en partners goed van dienst zijn en die 

ervoor zorgen dat we als onafhankelijke adviseurs gerespecteerd zijn. 

 

Kwaliteit, collegialiteit en klantgerichtheid zijn voor ons vanzelfsprekende waarden. 

HKV-ers krijgen de ruimte en nemen eigen verantwoordelijkheid. Kernwaarden hierbij 

zijn: 

 resultaatgericht zijn 

 ondernemend zijn 

 kennis gedreven zijn 

 

Wij staan midden in de samenleving en onderschrijven als lid van de United Nations 

Global Compact de tien principes van de Global Compact gericht op mensenrechten, 

eerlijke arbeidsomstandigheden, een goed milieu, en integriteit. 

 

In onze Code of Conduct geven wij aan hoe wij ons als deelnemer in de maatschappij 

gedragen. 

A.3 Huishoudelijk reglement 

In het huishoudelijk reglement wordt verwezen naar HKV‟s „Code of Conduct‟ 

(zie ook paragraaf A.1): 

 

Code of Conduct 

Voor al het werk dat wij doen en alle handelingen die wij verrichten, is onze Code of 

Conduct van toepassing, die als bijlage A bij dit HR is opgenomen. Je wordt geacht de 

richtlijnen van deze Code of Conduct te kennen en er naar te handelen. 

Onze Code of Conduct is afgeleid van de tien principes van de United Nations Global 

Compact, waar HKV tevens lid van is. Een toelichting op deze principes op het gebied 

van mensenrechten, werk(omstandigheden), milieu en anti-corruptie is hier te vinden: 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
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A.4 Website HKV 

De HKV website bevat de volgende tekst onder veld “Missie en 

kernwaarden”: 

 

Missie 

We leveren hoogwaardige onderzoek- en adviesdiensten en producten op het gebied 

van waterbeheer en veiligheid. Dit doen we in Nederland en in het buitenland. We 

baseren ons werk op grondige kennis van fysica, wiskunde, crisisbeheersing en 

besluitvormingsprocessen bij onze opdrachtgevers. We ontwikkelen nieuwe kennis en 

passen deze toe samen met opdrachtgevers, universiteiten en kennisinstellingen. 

 

Kernwaarden 

In ons werk vinden we een aantal waarden van groot belang. Het zijn de waarden die 

ervoor zorgen dat wij als collega's goed met elkaar omgaan en elkaar beter maken, die 

ervoor zorgen dat wij onze opdrachtgevers en partners goed van dienst zijn en die 

ervoor zorgen dat we als onafhankelijke adviseurs gerespecteerd zijn. 

 

Kwaliteit, collegialiteit en klantgerichtheid zijn voor ons vanzelfsprekende waarden. 

HKV'ers krijgen de ruimte en nemen eigen verantwoordelijkheid. Kernwaarden hierbij 

zijn:  

 resultaatgericht zijn 

 ondernemend zijn 

 kennis gedreven zijn. 
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