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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 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt gedragen door alle 

medewerkers van HKV, en in alle facetten van het bedrijf.  

 

In 2015 is HKV onder begeleiding van ISOFastTrack begonnen om conform 

de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van 

organisaties (ISO 26000) te werken. Tabel 1 geeft een overzicht van de 

ontwikkelingen in het MVO-beleid bij HKV sinds 2015.  

 

Periode Ontwikkelingen in MVO-beleid  

2014 Ontwikkeling Code of conduct 

2015 Opstellen MVO actieplan op basis van ISOFastTrack 

conform ISO 26000 

2017 Evaluatie MVO actieplan uit 2015 

Opstellen MVO actieplan 2017-2018 

2019 Evaluatie MVO actieplan 2017-2018 

Opstellen MVO actieplan 2019-2020 

 

In dit document evalueren we het MVO-beleid van HKV en het MVO-actieplan 

2019-2020. Op basis van deze evaluatie definiëren we voor de periode 2021-

2022 de aandachtsgebieden en actiepunten op het gebied van MVO.  

1.2 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: 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.  

Tabel 1 

Ontwikkelingen 

MVO-beleid bij HKV 
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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. In Figuur 1 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 inzicht hoe de tien principes en 17 development goals zich 

tot elkaar verhouden. 

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. Als lid van de UN 

Global Compact dient HKV een jaarlijks ‘Communcation On Progress’ in. 

Het laatste COP dat is ingediend was november 2019. Mede naar 

aanleiding van de COP voor de UN Global Compact hebben we ons als 

doel gesteld om de bijdrage die HKV heeft/kan hebben aan de SDG’s te 

onderzoeken en ook de ambities van HKV ten aanzien van de SDG verder 

te definiëren. In hoofdstuk 2 gaan we hier verder op in.  

 

 

ISO26000 – richtlijn 

HKV gebruikt de ISO26000 om invulling te geven aan MVO op een manier die 

past en van meerwaarde is voor HKV. We richten ons daarbij op de volgende 

vier 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. 

Figuur 1 

Infographic tien 

principes UN global 

Compact en 17 

SDG’s (Bron UNGC). 



 

 

AL010 - MVO • augustus 2021 

 

3  

  

CO2 prestatieladder 

Sinds 2012 is HKV actief bezig om de CO2-uitstoot te reduceren. Hoewel 

CO2-uitstoot maar één aspect is voor de milieubelasting is het voor een 

adviesbureau wel een relatief belangrijke pijler.  

 

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). 

 

In de periode van 2012-2019 was HKV gecertificeerd op trede 3 van de CO2-

Prestatieladder en is de totale CO2-uitstoot met 40% gereduceerd. De 

uitstoot uitgedrukt in FTE is gereduceerd met 41%. Een significante reductie! 

 

In 2019 had HKV de intentie voor CO2-beleid over te gaan stappen van de 

CO2-Prestatieladder naar de ISO 50001 richtlijn. Dit is een internationale 

norm voor energiemanagementsystemen die breder kijkt dan de CO2-

Prestatieladder. In 2020 is gebleken dat een aantal opdrachtgevers in 

Nederland certificatie op de CO2-Prestatieladder verlangen boven certificatie 

van de ISO 50001 norm. Daarom heeft de directie van HKV besloten HKV 

weer te certificeren voor de CO2-Prestatieladder. Vanaf maart 2021 zijn we 

opnieuw gecertificeerd op trede 3 van de CO2 prestatieladder.  

 

Voor 2021-2022 is de doelstelling de certificatie voor de CO2-prestatieladder 

op tenminste niveau 3 op de ladder te continueren.  

1.3 Organisatie MVO bij HKV 

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

beleid opstelt en bewaakt. Het team bestaat uit 5 medewerkers, met 2 vaste 

MVO-teamleden en 3 roulerende MVO-teamleden (Tabel 2). Gedachtengang 

bij een roulerend MVO-team is dat dit positief werkt voor de inbreng van 

nieuwe ideeën en er zo ook binnen HKV een breed gedragen MVO-beleid tot 

stand komt.  

 

Eén van de vaste teamleden is een directielid van HKV. In 2020 is Wouter ter 

Horst toegetreden tot de directie. Wouter heeft Kees Vermeer in het MVO-

team vervangen. In 2020 zijn Michelle Rudolph en Doren Honingh als nieuwe 

leden bij het MVO–team gekomen. Jakolien Leenders en Jan Huizinga hebben 

het MVO-team verlaten. Het MVO-team komt 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar 

om de voortgang en werkzaamheden te bespreken.  

 

Lid Rol in MVO –team  

Wouter ter Horst, directielid HKV Algemeen lid, vast lid 

Alet Nijhof Communicatie, vast lid 

Freek Huthoff Voorzitter, roulerend lid  

Dorien Honingh CO2- prestatieladder, roulerend lid 

Michelle Rudolph Algemeen lid, roulerend lid 

Tabel 2 

MVO-team 

http://www.hkv.nl/
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Communicatie 

Er wordt intern en waar relevant extern gecommuniceerd over de genomen 

acties. Dit wordt 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 2021 bestaat het ‘Communication on Progress’ 

rapport uit deze rapportage. 

1.4 Leeswijzer 

De evaluatie van het MVO-beleid 2019-2020 en daaruit voortvloeiende acties 

is opgenomen in Hoofdstuk 2. We gaan hier ook nader in op HKV’s bijdrage 

aan de sustainable development goals. In hoofdstuk 3 zijn doelen en 

actiepunten opgenomen voor 2021–2022. In Hoofdstuk 4 staat de 

directieverklaring.  
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2 Evaluatie  

In dit hoofdstuk evalueren we het MVO-beleid, de MVO-organisatie en de 

resultaten van de actiepunten voor 2019-2020 die in het vorig actieplan zijn 

benoemd. De evaluatie van het MVO-beleid en de MVO-organisatie is 

opgenomen in paragraaf 2.1. We evalueren in hoeverre het MVO-beleid is 

ingebed in de kerndocumenten van HKV en rapporteren over de doelen en 

actiepunten die er voor 2019-2020 waren gesteld ten aanzien van het MVO-

beleid en MVO-organisatie. De evaluatie van de doelen en actiepunten per 

kernthema is opgenomen in paragraaf 2.2.  

2.1 Doelen en actiepunten MVO-beleid en organisatie 

2.1.1 Doelen en actiepunten 2019-2020 

Integratie MVO en SDG’s in beleidsdcoumenten HKV. 

Doelstelling voor 2019-2020 was om de ambities en doelstellingen van HKV 

op gebied van de SDG’s explicieter in het MVO-beleid op te nemen. De 

volgende actiepunten waren hiervoor gedefinieerd:  

1. De bijdrage van HKV aan de SDG’s meer te meten.  

2. Het definiëren van een ambitie van HKV op gebied van de SDG’s.  

3. Bij relevante projectoffertes en projectrapporten de SDG ambitie van HKV 

op te nemen en aangeven of en in welke mate het project bijdraagt aan 

realisatie van de mondiale ontwikkelingsdoelen. 

4. In het bedrijfsplan en het huishoudelijk reglement onze SDG ambitie 

opnemen. 

5. 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.  

 

Ad 1, 2 en 3: Zie paragraaf 2.1.2 

Ad 4 en 5: Zie paragraaf 2.1.3 

 

CO2 prestatieladder 

Actiepunt voor 2019-2020 was over te stappen van de CO2-prestatieladder, 

naar de internationaal gehanteerde ISO 50001 norm.  

 

In 2020 is gebleken dat een aantal opdrachtgevers in Nederland certificatie 

op de CO2-Prestatieladder verlangen boven certificatie van de ISO 50001 

norm. Daarom heeft de directie van HKV besloten HKV weer te certificeren 

voor de CO2-Prestatieladder. Vanaf maart 2021 zijn we opnieuw 

gecertificeerd op trede 3 van de CO2 prestatieladder. 
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Organisatie MVO-beleid 

Ten aanzien van de organisatie van MVO bij HKV was er geen actiepunt 

gedefinieerd.  

2.1.2 De SDG’s en HKV  

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 2 geeft een overzicht van de 17 doelen. 

 

UN’s 17 Sustainable Development Goals 

 

1. End poverty in all its forms everywhere 

2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 

sustainable agriculture 

3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all 

5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 

7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 

8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 

productive employment and decent work for all 

9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization 

and foster innovation 

10. Reduce inequality within and among countries 

11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

12. Ensure sustainable consumption and production patterns 

13. Take urgent action to combat climate change and its impacts 

14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 

sustainable development 

Figuur 2 

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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15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 

sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 

degradation and halt biodiversity loss 

16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide 

access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions 

at all levels 

17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership 

for Sustainable Development 

 

 

In Bijlage B is een tabel opgenomen van een analyse van HKV’s raakvlakken 

met de ‘mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen’ (UN Sustainable 

Development Goals, of “SDG’s”). Er is gekeken of HKV’s diensten of 

bedrijfsvoering raken en/of bijdragen aan de indicatoren die per SDG zijn 

gedefinieerd1 . Het blijkt uit deze analyse dat bij alle SDG’s raakvlakken 

aanwezig zijn: 

• Van de 17 SDG’s hebben er 16 raakvlakken met de diensten van HKV, 

met zwaartepunten op SDG6, SDG11 en SDG13. Het blijkt dat ook 

SDGS4, SDG9 en SDG17 sterk zijn vertegenwoordigd onder onze 

diensten.  

• Slechts 1 SDG heeft geen raakvlakken met onze diensten, maar deze 

heeft wel betrekking op de bedrijfsvoering van HKV (SDG8). Het betreft 

‘SDG 8 - Decent Work and Economic Growth’ en deze gaat over gelijke 

kansen op de arbeidsmarkt.  

 

In het naar buiten toe uitdragen van het belang van ons werk zou onze brede 

dekking van SDG’s meer aandacht kunnen krijgen. Bij nieuwsitems op de 

website kan bijvoorbeeld expliciet benoemd worden aan welke SDG is 

bijgedragen, en wellicht kan dat zelfs gekwantificeerd worden met de 

beschikbare indicatoren van de UN. Ook in het jaaroverzicht zou een 

uitvoerigere beschrijving van onze bijdragen aan de SDGs de waarde van ons 

werk kunnen onderstrepen. 

2.1.3 MVO in bedrijfsdocumenten 

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

het bedrijfsplan2 en het huishoudelijk reglement3 . 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 en in jaarverslagen.  

 

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. 

 
1 Zie http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
2 Kennisondernemer voor water en veiligheid: bedrijfsplan 2014-2018, HKV Lijn in Water, 

BE0001, september 2014 
3 Huishoudelijk reglement, HKV Lijn in Water, Versie 3.3, BE0001, april 2021. 
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Bedrijfsplan 

Het bedrijfsplan ‘HKV groeit en bloeit’4 is geschreven in november 2018. Het 

bedrijfsplan geeft de speerpunten van het beleid voor de periode 2019-2023 

aan. Deze zijn samengevat in Figuur 3. 

 

 

 

In de beleidsspeerpunten wordt ‘duurzaamheid’ niet genoemd. Ook onder de 

ambities en doelen van HKV in het bedrijfsplan komt duurzaamheid niet 

expliciet terug.  

 

Het bedrijfsplan bevat een aparte paragraaf over Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO, zie kader). Hierin ligt de nadruk op 

lidmaatschap bij UN Global Compact en energiehuishouding.  

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

We onderscheiden in het Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) twee 

componenten: 

1. Het goed omgaan met en invullen van algemeen geaccepteerde normen en 

waarden en proberen een bijdrage te leveren aan de verspreiding van dit 

gedachtengoed op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, 

omgeving & milieu en anti-corruptie. We doen dat door ons algemene MVO 

beleid te baseren op de tien principes van de United Nations Global Compact, 

waarvan wij ook lid zijn. Jaarlijks rapporteren wij onze resultaten op dit vlak aan 

de UN Global Compact community. We hebben een MVO-team dat onze 

activiteiten op dit gebied stimuleert en evalueert. Daarmee gaan wij door. 

2. Het zo verantwoord mogelijk omgaan met onze energiehuishouding. Dit vullen 

wij in door als deelnemer aan de CO2 prestatieladder ons energieverbruik te 

verminderen en te vergroenen. Daarmee gaan wij door, hoewel wij overwegen 

om over te stappen op een ISO richtlijn, omdat dat mogelijk beter aansluit bij 

onze ambities. 

 
4 HKV groeit en bloeit HKV Lijn In Water bedrijfsplan 2019-2023, november 2018. 

Figuur 3 

Beleidspeerpunten 

volgens HKV-

bedrijfsplan 
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Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement5 is geschreven in april 2021. In het huishoudelijk 

reglement wordt verwezen naar HKV’s lidmaatschap van UN Global Compact 

en de daaruit afgeleide ‘Code of Conduct’ van HKV (zie Figuur 4 en kader).  

 

 

 

De integrale tekst van de Code of Conduct is in Bijlage A opgenomen. 

 

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 ernaar 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 

 

De Code of Conduct is opgesteld in 2014 en is sindsdien niet substantieel 

veranderd. Eind 2019 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’ werd uitgebreid naar ‘transparantie en 

integriteit’. Verder is 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.  

 

  

 
5 HKV groeit en bloeit HKV Lijn In Water bedrijfsplan 2019-2023, november 2018. 

Figuur 4 

Code of Conduct 
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Een aantal observaties bij de Code of Conduct zijn: 

• Centraal in de figuur staat “de duurzame kennisondernemer”. In de 

Engelse versie staat alleen “knowledge entrepeneur” (zonder 

“sustainable”). 

• Het begrip duurzaamheid komt terug in: 

• de beschrijving van onze diensten en economische missies; 

• de bedrijfsbrede principes (via de aanpak van energie- en 

afvalstromen binnen HKV, de kwaliteit en integrale aanpak van 

diensten, en aandacht voor de vaardigheden van elk individu binnen 

het bedrijf). 

• Het bedrijfsbrede principe “sociaal” gaat over het streven om bij te 

dragen aan een schonere leefomgeving. Er wordt echter niet ingegaan op 

arbeidsomstandigheden. In de figuur is wel “gelijkheid” genoemd. Dit 

sociale aspect zit ook in SDG5 (gender), SDG10 (reduce indequality) en 

deze hebben net als SDG8 (decent work and economic growth) als doel 

gelijke kansen voor iedereen. Dit “sociale aspect” kan meer worden 

benoemd in HKV’s Code of Conduct. 

 

Website 

Op de HKV website is onder ‘Missie en kernwaarden’’ de Code of Conduct 

opgenomen. Ook is er een apart onderdeel over ‘Maatschappelijke 

betrokkenheid’ (zie kader). Daar wordt lidmaatschap bij UN Global Compact 

genoemd, en staan enkele initiatieven (samenwerkingen) die bijdragen aan 

een betere leefomgeving. Ook geeft de website een uitvoerig overzicht van 

HKV’s energiehuishouding. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen op de HKV website 

We vinden betrokkenheid bij maatschappelijke vragen en verantwoord omgaan met 

onze planeet vanzelfsprekend. Daarom onderschrijven wij 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 

principes. 

We vinden het belangrijk om als bedrijf bij te dragen aan een duurzame 

leefomgeving op een manier die bij ons past. We doen projecten die direct bijdragen 

aan onze leefomgeving zoals de Ocean Cleanup en Ecoshape. Daarnaast 

ondersteunen wij diverse lokale, nationale en internationale maatschappelijke 

initiatieven 

Jaarverslagen 

De jaarverslagen van HKV vanaf het jaar 2012 zijn bescihkbaar op de website 

van HKV. In deze jaarverslagen zijn de resultaten genoemd volgens de CO2 

prestatieladder en de MVO-kernwaarden. In het jaaroverzicht van 20196 is 

voor het eerst verwezen naar de belangrijkste SDG’s in de werkvelden van 

HKV. In 2020 is voor het eerst een expliciete link gelegd tussen een project 

en de bijdrage aan SDG’s7. 

 
6 https://www.hkv.nl/jaarverslag/hkv-jaarverslag-2019/ 
7 https://jaarverslag.hkv.nl/2020/mvo/ 
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2.1.4 Constateringen Evaluatie MVO-beleid en organisatie 

Het bedrijfsplan, het huishoudelijk regelement, de jaaroverzichten en de 

website van HKV zijn in grote lijnen consistent met betrekking tot 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en zijn gebaseerd op drie 

onderdelen: 

1. Energie en afvalhuishouding 

2. Lidmaatschap bij UN Global Compact 

3. HKV’s Code of Conduct 

 

Daarnaast constateren wij het volgende: 

• HKV’s aanpak in MVO is sinds 2014 niet echt aangepast. Wel is er de 

laatste 2 jaar meer aandacht voor de bijdrage van HKV aan de SDG’s. In 

de bedrijfsdocumenten zijn nog geen ambities/doelstellingen op gebied 

van MVO opgenomen.  

• In HKV’s Code of Conduct is “duurzaam” een centraal begrip, maar dit 

komt niet terug in het bedrijfsplan. 

• In de Code of Conduct wordt bij het bedrijfsbrede principe “sociaal” niet 

ingegaan op mensenrechten en arbeidsomstandigheden (alleen in de 

figuur is “gelijkheid” genoemd).  

2.2 Doelen en actiepunten MVO kernthema’s  

In het MVO actieplan 2019-2020 zijn doelen en acties opgesteld ten aanzien 

van vier kernthema’s van MVO:  

• Mensenrechten; 

• Milieu; 

• Eerlijk zakendoen;  

• Maatschappelijke betrokkenheid. 

2.2.1 MVO kernthema Mensenrechten 

Binnen het kernthema Mensenrechten waren er twee doelen geformuleerd in 

het actieplan 2019-2020: 

1. We continueren het onder de loep 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 ook 

in 2019 en 2020 aandacht geweest voor de maatschappelijke en 

milieuomstandigheden waaronder deze goederen zijn gemaakt. Vanaf 2019 is 

de fairphone één van de standaardtelefoons waar een medewerker van HKV 

voor kan kiezen als bedrijfstelefoon. Er zijn 3 medewerkers die voor een 

fairphone telefoon hebben gekozen. De koffie van de automaten is fair trade 

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

en Delft wordt biologisch ingekocht en is met regelmaat (ca 1x per maand) 
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een vegetarische lunch.  

Dit actiepunt blijft een aandachtspunt van het MVO-beleid, ook in 2021-2022.  

 

Ad 2: Ook in 2019-2020 is aan medewerkers van HKV bijscholing geboden. 

Zo hebben alle medewerkers die dat wilden een cursus breinvriendelijk 

werken kunnen volgen. 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 2019-2020 verschillende lessen en 

kennisdagen voor universiteiten en hogescholen verzorgd over het werkveld 

en vakgebied van HKV. HKV heeft dit uit eigen middelen betaald. 

 

Daarnaast heeft HKV in 2019-2020 verschillende “Capacity Building” en 

“Train the Trainer” projecten gedaan in verschillende landen in de wereld, 

waaronder Mozambique en Myanmar. 

Voor 2021-2022 is het voornemen deze activiteiten te continueren. 

Ook voor 2021 zijn er verschillende train the trainer projecten gepland: 

Kenya, Mozambique, Vietnam en Bangladesh. 

 

A B C 

   

 

 

2.2.2 MVO Kernthema het Milieu 

Binnen het kernthema Milieu waren er drie doelen met actiepunten 

geformuleerd in het actieplan 2019-2020: 

1. Op zoek naar project ter compensatie van CO2-uitstoot vliegverkeer  

2. Oppakken van suggesties HKV medewerkers ten aanzien van 

bedrijfskantine en vervoer:  

• Meer biologisch; 

• Betere afvalscheiding; 

• Stimuleren OV; 

• Stimuleren elektrisch rijden; 

3. Zonnepanelen dak HKV Lelystad. 

 

Ad 1. Uit onze CO2- emissie inventaris blijkt een aanzienlijk deel van de CO2-

uitstoot komt door vliegreizen. De vliegreizen die worden gemaakt zijn 

noodzakelijk voor het uitvoeren van onze projecten. Dit betreft dus CO2-

Figuur 5 

 Drie voorbeelden 

van invulling HKV 

van kernthema 

Mensenrechten: A) 

Fairphone als optie 

voor 

bedrijfstelefoon. B) 

fair trade koffie in 

koffieautomaten C) 

project train the 

trainer Myanmar. 
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uitstoot die we niet kunnen vermijden. In 2020 is er door de COVID-

pandemie weinig tot geen vliegverkeer geweest. De daardoor opgedane 

ervaringen in werken op afstand zullen wij in het vervolg waar mogelijk 

toepassen om vliegverkeer te verminderen. 

Vanuit de CO2 prestatieladder is er geen ruimte of winst te halen in het 

compenseren van de CO2-uitstoot. Bij het boeken van een ticket kan dit 

relatief eenvoudig worden ‘afgekocht’, maar HKV doet dit niet standaard. 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 2021-2022 is aan te sluiten bij een dergelijk project. 

 

Ad 2. De door de medewerkers aangegeven suggesties zijn uitgevoerd:  

• Inkoop in de bedrijfskantines in Lelystad en Delft is biologisch. 

• Het afval wordt gescheiden in papierafval, restafval en plastic. 

• De omvang van het wagenpark neemt af en het aandeel elektrische 

auto’s groeit.  

• Door COVID-pandemie is er weinig gereisd en veel gebruik gemaakt van 

videoconferencing voor projectoverleggen.  

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. 

 

Ad 3: In 2019 is het dak van kantoor Lelystad geïsoleerd en zijn op het dak 

van het HKV kantoor in Lelystad 438 zonnepanelen geplaatst. Hierdoor kan 

het volledige stroomverbruik in kantoor Lelystad worden beschouwd als 

‘zonnestroom’. 

 
A 

 

B 

 

 

2.2.3 MVO Kernthema Eerlijk Zakendoen 

Binnen het kernthema was één actiepunt gedefinieerd voor 2019-2020:   

1. 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. Het doel is een 

concrete uitwerking te geven van onze code of conduct. 

 

Ad 1: HKV is een adviesbureau dat dat onafhankelijk advies levert. We willen 

op een open en transparante manier met elkaar, onze partners en 

Figuur 6 

Twee voorbeelden 

van invulling HKV op 

kernthema Milieu:  

A) opnieuw 

certificering niveau 3 

CO2 prestatieladder. 

B) 438 

zonnepanelen op 

dak van kantoor 

Lelystad. 



 

 

AL010 - MVO • augustus 2021 

 

14  

  

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 2019 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 worden 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 eerdere evaluaties met projectleiders en groepshoofden bij HKV is 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. 

 

Er is een eerste versie van een compliance guideline opgesteld over integer 

handelen, conform de “Integrity Compliance Guidelines” van de wereldbank8. 

Het document is echter nog niet definitief vastgesteld en heeft daarmee nog 

geen status als bedrijfsdocument. Voor 2021-2022 is de actie het document 

te definiëren tot een officieel bedrijfsdocument.  

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

leveren aan MVO.  

  

Ad 1. Zie MVO-kernthema Mensenrechten (paragraaf 2.2.1).  

 

Ad 2. In 2019-2020 heeft HKV verschillende projecten gedaan waarbij tijd en 

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

 
8 

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

11web.pdf 
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deze projecten staat duurzaamheid en verantwoord omgaan met de 

omgeving centraal. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende projecten9:  

• Promotieonderzoek Balanceren van het elektriciteitsnetwerk met het 

Nederlandse watersysteem; In dit project wordt onderzocht hoe 

duurzame energie kan worden ingezet bij het gebruik van gemalen. Want 

als het waait, is er opeens veel duurzame energie beschikbaar en loont 

het om gemalen een tandje bij te zetten. 

• Ocean clean-up (https://theoceancleanup.com/); The Ocean Clean-up is 

een Nederlandse non-profitorganisatie die geavanceerde technologieën 

ontwikkelt om de oceanen van de wereld van plastic te ontdoen. HKV is 

partner van The Ocean Clean-up en we staan volledig achter de missie 

om de oceanen van de wereld schoon te maken. Om de uitstoot van 

plastic uit rivieren in de oceaan te helpen verminderen, hebben we 

experimenten uitgevoerd en advies gegeven over 

riviertransportprocessen, hebben we plastic ladingen van rivieren over de 

hele wereld in kaart gebracht en hebben we geholpen bij het identificeren 

van geschikte inzamelingslocaties voor rivierafval. De resultaten van dit 

onderzoek zijn gepubliceerd in Nature Communications. 

https://www.nature.com/articles/ncomms15611 

• Ecoshape/Building with Nature (www.ecoshape.nl); De Stichting 

EcoShape vertegenwoordigt een consortium van universiteiten, 

kennisinstellingen, overheden en private partijen die gezamenlijk het 

innovatieprogramma ‘Building with Nature’ (BwN) ten uitvoer brengen. 

Uitgangspunt van Ecoshape is dat we meer gebruik maken van de kracht 

en de mogelijkheden die de natuur biedt bij het maken van 

waterbouwkundige werken. Duurzaam bouwen met, in plaats van tegen, 

de natuur is de opgave voor de toekomst. Dit betekent dat we onderzoek 

doen naar ontwerpmethoden en ontwerpen die zich richten op het 

maximaliseren van systeempotenties en waarin ook anticipatie 

plaatsvindt op 'autonome' ontwikkelingen als klimaatverandering en 

zeespiegelrijzing. HKV heeft in verschillende projecten bijdragen 

geleverd, bijvoorbeeld: Houtribdijk, monitoring van de ontwikkelingen in 

de Hondsbossche Duinen, ontwikkelen van guidelines, book of concepts, 

webpagina’s etc. 

• City-deal klimaatadaptatie (https://www.citydealklimaatadaptatie.nl/) De 

City Deal Klimaatadaptatie wil een doorbraak in de aanpak van 

klimaatadaptatie in Nederlandse steden bereiken. City Deal is een 

samenwerkingsovereenkomst tussen zeventien publieke partners en 

zeventien (semi)private samenwerkingspartners en de Rijksoverheid. De 

City Deal partners intensiveren hun onderlinge samenwerking in een open 

cultuur van leren, experimenteren en innoveren. Het gaat om een 

organisch aangestuurde organisatie, waarin we decentraal werken aan de 

activiteiten die ons helpen ons doel te bereiken. 

 

Actiepunt voor 2020-2021 is in beeld brengen welke projecten vanuit 

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

 
9 Zie ook document “Sector en keteninitiatieven” dat beschikbaar is op onze website bij 

documentatie van CO2-prestatieladder. 
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2.2.5 Constateringen Evaluatie MVO-kernpunten 

We constateren dat een aantal doelstellingen en actiepunten zijn uitgevoerd. 

Dit betreft bijvoorbeeld de doelstellingen binnen het kernthema 

Mensenrechten en Milieu. Voorbeelden zijn de zonnepanelen op het dak van 

het kantoor Lelystad en de doelstellingen voor het elektrisch rijden en de 

bedrijfskantine. De doelstellingen bij de kernthema’s Eerlijk Zakendoen en 

Maatschappelijke betrokkenheid zijn ten dele uitgevoerd. Deze doelstellingen 

zijn wel opgepakt, maar nog niet definitief afgerond. Dit zetten wij in 2021-

2022 voort.  
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3 Doelen en actiepunten 

2021-2022 

3.1 Doelen en actiepunten organisatie MVO bij HKV 

De organisatie van MVO bij HKV blijft zoals deze is. Naast de 

kwartaaloverleggen met het voltallige MVO-team zullen er tussendoor ook 

overlegmomenten zijn met terugkoppeling en uitwisseling over de 

actiepunten. 

 

De 3 pijlers van ons MVO-beleid: UN Global Compact, ISO 26000 richtlijn 

voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2 prestatieladder 

blijven gehandhaafd.  

 

Voor 2021-2022 is de doelstelling om de ambities en doelstellingen van HKV 

op gebied van de SDG’s expliciet in verschillende bedrijfsdocumenten 

(bedrijfsplan, huishoudelijk regelement, website, jaarverslagen) op te nemen 

en ook concrete projectvoorbeelden te geven. Ook willen we onze code of 

conduct updaten met aandacht voor SDG’s en verdere uitwerking van het 

thema sociaal. Daarnaast willen we het compliance document over eerlijk 

zakendoen een definitief bedrijfsdocument van maken.  

3.2 Doelen en actiepunten SDG’s.  

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

ontwikkelingsdoelen zijn voor 2021-2022 de volgende acties gedefinieerd: 

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

development goals.  

• In het bedrijfsplan en het huishoudelijk reglement onze ambitie op gebied 

van duurzaamheid en SDG’s op te nemen. 

• Het uitdragen en geven van voorbeelden van projecten waar we als HKV 

bijdragen aan de SDG’s. Dit door bijvoorbeeld regelmatig 

projectvoorbeelden te presenteren aan collega’s en/of op de website.  

3.3 Doelen en actiepunten MVO kernthema’s 

MVO kernthema Mensenrechten 

Handhaven van actiepunten vorig actieplan: 

1. We continueren het onder de loep 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. 
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MVO Kernthema het Milieu 

• Reduceren CO2-uitstoot in periode 2020-2024 met 10% per FTE ten 

opzichte van het basisjaar 2019. 

• Continueren certificering CO2-prestatieladder 

• Op zoek naar project ter compensatie van CO2-uitstoot vliegverkeer  

• Continueren activiteiten bedrijfskantine en vervoer:  

• biologisch; 

• afvalscheiding; 

• reizen met OV; 

• Stimuleren elektrisch rijden; 

MVO Kernthema Eerlijk Zakendoen 

• Het compliance document met richtlijnen over eerlijk zakendoen te 

definiëren tot een officieel bedrijfsdocument.  

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).  

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

leveren aan MVO.  

3.4 Implementatie, review en communicatie  

De acties uit voorgaande paragrafen worden in 2021 en 2022 opgepakt door 

verschillende medewerkers. De medewerkers verantwoordelijk voor het MVO-

beleid en de kernthema’s blijven de personen als genoemd in paragraaf 1.3 

 

Eind 2022/begin 2023 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 2021 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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4 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 Code of conduct (2014) 

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. 

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. 

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 
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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 7 

Code of Conduct 
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B SDG goals and indicators 
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SDG Target/ subdoel Indicator HKV diensten HKV 

bedrijfsvoering 

1 End poverty in all its forms everywhere      

 1.5 By 2030, build the resilience of the poor and 

those in vulnerable situations and reduce their 

exposure and vulnerability to climate-related 

extreme events and other economic, social and 

environmental shocks and disasters 

1.5.1 Number of deaths, missing persons 

and persons affected by disaster per 

100,000 people 

1.5.2 Direct disaster economic loss in 

relation to global gross domestic product 

(GDP) 

1.5.3 Number of countries with national and 

local disaster risk reduction strategies 

x (disaster 

management, risk 

maps, flood, 

drought, erosion 

etc., climate 

studies) 

 

2 End hunger, achieve food security and 

improved nutrition and promote sustainable 

agriculture 

   

 2.4 By 2030, ensure sustainable food production 

systems and implement resilient agricultural 

practices that increase productivity and 

production, that help maintain ecosystems, that 

strengthen capacity for adaptation to climate 

change, extreme weather, drought, flooding and 

other disasters and that progressively improve 

land and soil quality 

2.4.1 Proportion of agricultural area under 

productive and sustainable agriculture 

x (water 

management for 

agriculture, 

building with 

nature, maintain 

ecosystems, 

climate studies) 

 

3 Good Health and Well-being    

 3.9 By 2030, substantially reduce the number of 

deaths and illnesses from hazardous chemicals 

3.9.1 Mortality rate attributed to household 

and ambient air pollution 

x (Ocean Cleanup, 

water pollution 
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SDG Target/ subdoel Indicator HKV diensten HKV 

bedrijfsvoering 

and air, water and soil pollution and 

contamination 

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe 

water, unsafe sanitation and lack of 

hygiene (exposure to unsafe Water, 

Sanitation and Hygiene for All (WASH) 

services) 

(waste), disaster 

management) 

 3.d Strengthen the capacity of all countries, in 

particular developing countries, for early 

warning, risk reduction and management of 

national and global health risks 

3.d.1 International Health Regulations 

(IHR) capacity and health emergency 

preparedness 

x (disaster 

management, 

training, early 

warning) 

 

4 Quality Education    

 4.3 By 2030, ensure equal access for all women 

and men to affordable and quality technical, 

vocational and tertiary education, including 

university 

4.3.1 Participation rate of youth and adults 

in formal and non-formal education and 

training in the previous 12 months, by sex 

x (trainings)  

 4.5 By 2030, eliminate gender disparities in 

education and ensure equal access to all levels of 

education and vocational training for the 

vulnerable, including persons with disabilities, 

indigenous peoples and children in vulnerable 

situations 

4.5.1 Parity indices (female/male, 

rural/urban, bottom/top wealth quintile and 

others such as disability status, indigenous 

peoples and conflict affected, as data 

become available) for all education 

indicators on this list that can be 

disaggregated 

x (trainings)  

 4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the 

knowledge and skills needed to promote 

4.7.1 Extent to which (i) global citizenship 

education and (ii) education for sustainable 

x (trainings, 

promote 
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SDG Target/ subdoel Indicator HKV diensten HKV 

bedrijfsvoering 

sustainable development, including, among 

others, through education for sustainable 

development and sustainable lifestyles, human 

rights, gender equality, promotion of a culture of 

peace and non-violence, global citizenship and 

appreciation of cultural diversity and of culture’s 

contribution to sustainable development 

development, including gender equality and 

human rights, are mainstreamed at all 

levels in: (a) national education policies, (b) 

curricula, (c) teacher education and (d) 

student assessment 

sustainable 

development) 

 4.b By 2020, substantially expand globally the 

number of scholarships available to developing 

countries, in particular least developed countries, 

small island developing States and African 

countries, for enrolment in higher education, 

including vocational training and information and 

communications technology, technical, 

engineering and scientific programmes, in 

developed countries and other developing 

countries 

4.b.1 Volume of official development 

assistance flows for scholarships by sector 

and type of study 

x (research 

programs, 

trainings, Nuffic, 

PhDs, masters) 

 

 By 2030, substantially increase the supply of 

qualified teachers, including through 

international cooperation for teacher training in 

developing countries, especially least developed 

countries and small island developing States 

4.c.1 Proportion of teachers in: (a) pre-

primary; (b) primary; (c) lower secondary; 

and (d) upper secondary education who 

have received at least the minimum 

organized teacher training (e.g. pedagogical 

training) pre-service or in-service required 

x (Train-the-

Trainer) 

 



 

 

 

AL010 - MVO • augustus 2021 29 

SDG Target/ subdoel Indicator HKV diensten HKV 

bedrijfsvoering 

for teaching at the relevant level in a given 

country 

5 Gender Equality     

5.1 5.1 End all forms of discrimination against all 

women and girls everywhere 

5.1.1 Whether or not legal frameworks are 

in place to promote, enforce and monitor 

equality and non-discrimination on the 

basis of sex 

 x (equal 

opportunities, 

confidential 

person) 

5.4 5.4 Recognize and value unpaid care and 

domestic work through the provision of public 

services, infrastructure and social protection 

policies and the promotion of shared 

responsibility within the household and the 

family as nationally appropriate 

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid 

domestic and care work, by sex, age and 

location 

 x (part-time 

options, 

flexibilty etc.) 

5.5 5.5 Ensure women’s full and effective 

participation and equal opportunities for 

leadership at all levels of decision-making in 

political, economic and public life 

5.5.2 Proportion of women in managerial 

positions 

 x (equal 

opportunities, 

barriers?) 

5.b 5.b Enhance the use of enabling technology, in 

particular information and communications 

technology, to promote the empowerment of 

women 

(5.b.1 Proportion of individuals who own a 

mobile telephone, by sex) 

x (trainings, mural, 

apps, social media, 

information 

platforms, open 

information/access) 
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6 Clean Water and Sanitation       

6,3 6.3 By 2030, improve water quality by reducing 

pollution, eliminating dumping and minimizing 

release of hazardous chemicals and materials, 

halving the proportion of untreated wastewater 

and substantially increasing recycling and safe 

reuse globally 

6.3.2 Proportion of bodies of water with 

good ambient water quality 

x (Ocean Cleanup, 

water pollution 

(waste), hydraulic 

waste dynamics) 

 

6,4 6.4 By 2030, substantially increase water-use 

efficiency across all sectors and ensure 

sustainable withdrawals and supply of freshwater 

to address water scarcity and substantially 

reduce the number of people suffering from 

water scarcity 

6.4.1 Change in water-use efficiency over 

time 

6.4.2 Level of water stress: freshwater 

withdrawal as a proportion of available 

freshwater resources 

x (drought studies)  

6,5 6.5 By 2030, implement integrated water 

resources management at all levels, including 

through transboundary cooperation as 

appropriate 

6.5.1 Degree of integrated water resources 

management implementation (0-100) 

6.5.2 Proportion of transboundary basin 

area with an operational arrangement for 

water cooperation 

x (IWRM, 

transboundary 

water 

management, 

various levels, 

water governance) 

 

6,6 6.6 By 2020, protect and restore water-related 

ecosystems, including mountains, forests, 

wetlands, rivers, aquifers and lakes 

6.6.1 Change in the extent of water-related 

ecosystems over time 

x (building with 

nature, maintain 

ecosystems, hydro 
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dynamics for 

ecology) 

6.a 6.a By 2030, expand international cooperation 

and capacity-building support to developing 

countries in water- and sanitation-related 

activities and programmes, including water 

harvesting, desalination, water efficiency, 

wastewater treatment, recycling and reuse 

technologies 

6.a.1 Amount of water- and sanitation-

related official development assistance that 

is part of a government-coordinated 

spending plan 

x (trainings) x (established 

partnerships 

e.g., with IHE, 

Ocean CleanUp) 

6.b 6.b Support and strengthen the participation of 

local communities in improving water and 

sanitation management 

6.b.1 Proportion of local administrative 

units with established and operational 

policies and procedures for participation of 

local communities in water and sanitation 

management 

x (trainings, 

stakeholder 

involvement) 

 

7 Affordable and Clean Energy       

 7.3 By 2030, double the global rate of 

improvement in energy efficiency 

7.3.1 Energy intensity measured in terms of 

primary energy and GDP 

x (hydro power 

optimisation) 

x (energy 

management 

system, CO2 

footprint) 

 7.a By 2030, enhance international cooperation 

to facilitate access to clean energy research and 

technology, including renewable energy, energy 

efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel 

7.a.1 Mobilized amount of United States 

dollars per year starting in 2020 

accountable towards the $100 billion 

commitment 

x (hydro power 

optimisation) 
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technology, and promote investment in energy 

infrastructure and clean energy technology 

 7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade 

technology for supplying modern and sustainable 

energy services for all in developing countries, in 

particular least developed countries, small island 

developing States and landlocked developing 

countries, in accordance with their respective 

programmes of support 

7.b.1 Investments in energy efficiency as a 

percentage of GDP and the amount of 

foreign direct investment in financial 

transfer for infrastructure and technology to 

sustainable development services 

x (hydro power 

optimisation) 

 

8 Decent Work and Economic Growth       

 8.5 By 2030, achieve full and productive 

employment and decent work for all women and 

men, including for young people and persons 

with disabilities, and equal pay for work of equal 

value 

8.5.1 Average hourly earnings of female 

and male employees, by occupation, age 

and persons with disabilities 

8.5.2 Unemployment rate, by sex, age and 

persons with disabilities 

 x (equal 

opportunities) 

9 Industry, Innovation and Infrastructure       

 9.1 Develop quality, reliable, sustainable and 

resilient infrastructure, including regional and 

trans-border infrastructure, to support economic 

development and human well-being, with a focus 

on affordable and equitable access for all 

9.1.1 Proportion of the rural population who 

live within 2 km of an all-season road 

9.1.2 Passenger and freight volumes, by 

mode of transport 

x (failure risk 

analysis, dikes, 

bridges, spatial 

planning) 
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 9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit 

industries to make them sustainable, with 

increased resource-use efficiency and greater 

adoption of clean and environmentally sound 

technologies and industrial processes, with all 

countries taking action in accordance with their 

respective capabilities 

9.4.1 CO2 emission per unit of value added  x (CO2 

footprint) 

 9.a Facilitate sustainable and resilient 

infrastructure development in developing 

countries through enhanced financial, 

technological and technical support to African 

countries, least developed countries, landlocked 

developing countries and small island developing 

States 

9.a.1 Total official international support 

(official development assistance plus other 

official flows) to infrastructure 

x (failure risk 

analysis, dikes, 

bridges, risk 

mapping for spatial 

planning, trainings) 

 

 9.c Significantly increase access to information 

and communications technology and strive to 

provide universal and affordable access to the 

Internet in least developed countries by 2020 

9.c.1 Proportion of population covered by a 

mobile network, by technology 

x (open data, 

DelftFews, early 

warning systems ) 

 

10 Reduced Inequality       

 10.2 By 2030, empower and promote the social, 

economic and political inclusion of all, 

irrespective of age, sex, disability, race, 

10.2.1 Proportion of people living below 50 

per cent of median income, by age, sex and 

persons with disabilities 

x (indirect through 

trainings, spatial 

planning,flood risk 

managment etc) 
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ethnicity, origin, religion or economic or other 

status 

 10.3 Ensure equal opportunity and reduce 

inequalities of outcome, including by eliminating 

discriminatory laws, policies and practices and 

promoting appropriate legislation, policies and 

action in this regard 

10.3.1 Proportion of the population 

reporting having personally felt 

discriminated against or harassed within 

the previous 12 months on the basis of a 

ground of discrimination prohibited under 

international human rights law 

 x 

 10.6 Ensure enhanced representation and voice 

for developing countries in decision-making in 

global international economic and financial 

institutions in order to deliver more effective, 

credible, accountable and legitimate institutions 

10.6.1 Proportion of members and voting 

rights of developing countries in 

international organizations 

x (traininig, 

capacity building) 

 

11 Sustainable Cities and Communities       

 11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable 

urbanization and capacity for participatory, 

integrated and sustainable human settlement 

planning and management in all countries 

11.3.1 Ratio of land consumption rate to 

population growth rate 

11.3.2 Proportion of cities with a direct 

participation structure of civil society in 

urban planning and management that 

operate regularly and democratically 

x (spatial planning)  

 11.5 By 2030, significantly reduce the number of 

deaths and the number of people affected and 

substantially decrease the direct economic losses 

11.5.1 Number of deaths, missing persons 

and persons affected by disaster per 

100,000 people 

x (flood risk 

management, 

drought) 
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relative to global gross domestic product caused 

by disasters, including water-related disasters, 

with a focus on protecting the poor and people in 

vulnerable situations 

11.5.2 Direct disaster economic loss in 

relation to global GDP, including disaster 

damage to critical infrastructure and 

disruption of basic services 

 11.b By 2020, substantially increase the number 

of cities and human settlements adopting and 

implementing integrated policies and plans 

towards inclusion, resource efficiency, mitigation 

and adaptation to climate change, resilience to 

disasters, and develop and implement, in line 

with the Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction 2015-2030, holistic disaster risk 

management at all levels 

11.b.1 Proportion of local governments that 

adopt and implement local disaster risk 

reduction strategies in line with the Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 

2015-2030a 

11.b.2 Number of countries with national 

and local disaster risk reduction strategies 

x  

12 Responsible Consumption and Production       

 12.2 By 2030, achieve the sustainable 

management and efficient use of natural 

resources 

12.2.1 Material footprint, material footprint 

per capita, and material footprint per GDP 

12.2.2 Domestic material consumption, 

domestic material consumption per capita, 

and domestic material consumption per 

GDP 

 x 

 12.4 By 2020, achieve the environmentally 

sound management of chemicals and all wastes 

throughout their life cycle, in accordance with 

12.4.1 Number of parties to international 

multilateral environmental agreements on 

hazardous waste, and other chemicals that 

x (ocean clean-up)  
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agreed international frameworks, and 

significantly reduce their release to air, water 

and soil in order to minimize their adverse 

impacts on human health and the environment 

meet their commitments and obligations in 

transmitting information as required by 

each relevant agreement 

12.4.2 Hazardous waste generated per 

capita and proportion of hazardous waste 

treated, by type of treatment 

 12.8 By 2030, ensure that people everywhere 

have the relevant information and awareness for 

sustainable development and lifestyles in 

harmony with nature 

12.8.1 Extent to which (i) global citizenship 

education and (ii) education for sustainable 

development (including climate change 

education) are mainstreamed in (a) 

national education policies; (b) curricula; 

(c) teacher education; and (d) student 

assessment 

x (train-the-

trainer) 

 

13 Climate Action       

 13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity 

to climate-related hazards and natural disasters 

in all countries 

13.1.1 Number of countries with national 

and local disaster risk reduction strategies 

13.1.2 Number of deaths, missing persons 

and persons affected by disaster per 

100,000 people 

x  

 13.2 Integrate climate change measures into 

national policies, strategies and planning 

13.2.1 Number of countries that have 

communicated the establishment or 

operationalization of an integrated 

policy/strategy/plan which increases their 

x  
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ability to adapt to the adverse impacts of 

climate change, and foster climate 

resilience and low greenhouse gas 

emissions development in a manner that 

does not threaten food production 

(including a national adaptation plan, 

nationally determined contribution, national 

communication, biennial update report or 

other) 

 13.3 Improve education, awareness-raising and 

human and institutional capacity on climate 

change mitigation, adaptation, impact reduction 

and early warning 

13.3.1 Number of countries that have 

integrated mitigation, adaptation, impact 

reduction and early warning into primary, 

secondary and tertiary curricula 

13.3.2 Number of countries that have 

communicated the strengthening of 

institutional, systemic and individual 

capacity-building to implement adaptation, 

mitigation and technology transfer, and 

development 

actions 

x  

 13.b Promote mechanisms for raising capacity 

for effective climate change-related planning and 

management in least developed countries and 

13.b.1 Number of least developed countries 

and small island developing States that are 

receiving specialized support, and amount 

x  
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small island developing States, including focusing 

on women, youth and local and marginalized 

communities 

of support, including finance, technology 

and capacity-building, for mechanisms for 

raising capacities for effective climate 

change-related planning and management, 

including focusing on women, youth and 

local and marginalized communities 

14 Life Below Water       

 14.1 By 2025, prevent and significantly reduce 

marine pollution of all kinds, in particular from 

land-based activities, including marine debris and 

nutrient pollution 

14.1.1 Index of coastal eutrophication and 

floating plastic debris density 

x  

 14.2 By 2020, sustainably manage and protect 

marine and coastal ecosystems to avoid 

significant adverse impacts, including by 

strengthening their resilience, and take action for 

their restoration in order to achieve healthy and 

productive oceans 

14.2.1 Proportion of national exclusive 

economic zones managed using ecosystem-

based approaches 

x  

15 Life on Land       

 15.3 By 2030, combat desertification, restore 

degraded land and soil, including land affected 

by desertification, drought and floods, and strive 

to achieve a land degradation-neutral world 

15.3.1 Proportion of land that is degraded 

over total land area 

x (coastal erosion, 

Ghana project?) 
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 15.9 By 2020, integrate ecosystem and 

biodiversity values into national and local 

planning, development processes, poverty 

reduction strategies and accounts 

15.9.1 Progress towards national targets 

established in accordance with Aichi 

Biodiversity Target 2 of the Strategic Plan 

for Biodiversity 2011-2020 

x (building with 

nature, WFD 

habitat etc) 

 

16 Peace and Justice, Strong Institutions    

 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory 

and representative decision-making at all levels 

16.7.1 Proportions of positions (by sex, 

age, persons with disabilities and 

population groups) in public institutions 

(national and local legislatures, public 

service, and judiciary) compared to national 

distributions 

16.7.2 Proportion of population who believe 

decision-making is inclusive and 

responsive, by sex, age, disability and 

population group 

x (indirect)  

 16.10 Ensure public access to information and 

protect fundamental freedoms, in accordance 

with national legislation and international 

agreements 

16.10.1 Number of verified cases of killing, 

kidnapping, enforced disappearance, 

arbitrary detention and torture of 

journalists, associated media personnel, 

trade unionists and human rights advocates 

in the previous 12 months 

16.10.2 Number of countries that adopt and 

implement constitutional, statutory and/or 

x (mural)  
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policy guarantees for public access to 

information 

17 Partnerships to achieve the Goals    

 17.6 Enhance North-South, South-South and 

triangular regional and international cooperation 

on and access to science, technology and 

innovation and enhance knowledge-sharing on 

mutually agreed terms, including through 

improved coordination among existing 

mechanisms, in particular at the United Nations 

level, and through a global technology facilitation 

mechanism 

17.6.1 Number of science and/or 

technology cooperation agreements and 

programmes between countries, by type of 

cooperation 

17.6.2 Fixed Internet broadband 

subscriptions per 100 inhabitants, by speed 

X 

Inception and 

participation 

Knowledge sharing 

projects 

 

 

 17.7 Promote the development, transfer, 

dissemination and diffusion of environmentally 

sound technologies to developing countries on 

favourable terms, including on concessional and 

preferential terms, as mutually agreed 

17.7.1 Total amount of approved funding 

for developing countries to promote the 

development, transfer, dissemination and 

diffusion of environmentally sound 

technologies 

X 

Technology transfer 

 

 17.8 Fully operationalize the technology bank 

and science, technology and innovation capacity-

building mechanism for least developed countries 

by 2017 and enhance the use of enabling 

technology, in particular information and 

communications technology 

17.8.1 Proportion of individuals using the 

Internet 

X 

Enabling 

technology 
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 17.9 Enhance international support for 

implementing effective and targeted capacity-

building in developing countries to support 

national plans to implement all the Sustainable 

Development Goals, including through North-

South, South-South and triangular cooperation 

17.9.1 Dollar value of financial and 

technical assistance (including through 

North-South, South-South and triangular 

cooperation) committed to developing 

countries 

X 

Capacity building 

projects 

 

 17.15 Respect each country’s policy space and 

leadership to establish and implement policies for 

poverty eradication and sustainable development 

17.15.1 Extent of use of country-owned 

results frameworks and planning tools by 

providers of development cooperation 

X 

Align advice with 

local procedures 

 

 17.16 Enhance the Global Partnership for 

Sustainable Development, complemented by 

multi-stakeholder partnerships that mobilize and 

share knowledge, expertise, technology and 

financial resources, to support the achievement 

of the Sustainable Development Goals in all 

countries, in particular developing countries 

17.16.1 Number of countries reporting 

progress in multi-stakeholder development 

effectiveness monitoring frameworks that 

support the achievement of the sustainable 

development goals 

X 

Involve and 

empower local 

stakeholders 

 

 17.17 Encourage and promote effective public, 

public-private and civil society partnerships, 

building on the experience and resourcing 

strategies of partnerships 

17.17.1 Amount of United States dollars 

committed to 

public-private and civil society partnerships 

X 

Explore 

partnerships 

 

 17.18 By 2020, enhance capacity-building 

support to developing countries, including for 

least developed countries and small island 

17.18.1 Proportion of sustainable 

development indicators produced at the 

national level with full disaggregation when 

X 

Data access in 

open platforms 
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developing States, to increase significantly the 

availability of high-quality, timely and reliable 

data disaggregated by income, gender, age, 

race, ethnicity, migratory status, disability, 

geographic location and other characteristics 

relevant in national contexts 

relevant to the target, in accordance with 

the Fundamental Principles of Official 

Statistics 17.18.2 Number of countries that 

have national statistical legislation that 

complies with the Fundamental Principles of 

Official Statistics 

17.18.3 Number of countries with a national 

statistical plan that is fully funded and 

under implementation, by source of funding 

 17.19 By 2030, build on existing initiatives to 

develop measurements of progress on 

sustainable development that complement gross 

domestic product, and support statistical 

capacity-building in developing countries 

17.19.1 Dollar value of all resources made 

available to strengthen statistical capacity 

in developing countries 

17.19.2 Proportion of countries that (a) 

have conducted at least one population and 

housing census in the last 10 years; and 

(b) have achieved 100 per cent birth 

registration and 80 per cent death 

registration 

X 

Provide risk 

information 
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