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Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en veiligheid & gezondheid op het werk

Het is een inspirerende en strategisch belangrijke ontwikkeling dat 
ondernemingen van allerlei omvang en uit allerlei sectoren 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds meer als 
een belangrijke prioriteit gaan zien. Gezondheid en veiligheid op 
het werk (OSH — occupational safety and health) vormt een 
wezenlijk element van MVO en daarmee van de sociale 
verantwoordelijkheid van bedrijven. Managers en OSH-
deskundigen hebben daarbij de keuze uit een reeks mogelijkheden 
en uitdagingen.

Deze factsheet licht toe wat MVO is en hoe zij betrekking heeft op 
veiligheid en gezondheid op het werk. Voorts worden enkele 
elementaire richtsnoeren gegeven voor een succesvolle integratie 
van beide aspecten.

Wat is MVO van bedrijven?
MVO is de integratie binnen ondernemingen van sociale kwesties 
en het milieu in hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met 
derden op vrijwillige basis (1).

Ondernemingen die hun sociale verantwoordelijkheid nemen, gaan 
verder dan waartoe zij wettelijk verplicht zijn: zij investeren „meer” in 
mensen, in milieu en in hun betrekkingen met stakeholders. Sociale 
verantwoordelijkheid is gebaseerd op vrijwilligheid, maar moet wel zo 
geloofwaardig zijn dat zij onder klanten, leveranciers, aandeelhouders 
en andere belanghebbenden het vertrouwen bevordert.

Waarom is MVO belangrijk?
✓  Klanten worden beïnvloed door de reputatie van een 

onderneming inzake sociale en milieukwesties.

✓  Op de arbeidsmarkt is de concurrentie groot en goede 
werknemers willen (blijven) werken voor ondernemingen die 
zich verantwoordelijk gedragen.

✓  Sociaal verantwoordelijk gedrag beïnvloedt in toenemende 
mate de beslissingen van investeerders. De markt van ethisch 
verantwoorde beleggingen groeit immers steeds sneller.

✓  MVO bevordert het strategisch management van interne en 
externe sociale en milieurisico’s.

✓  Reeds bestaande sociaal verantwoorde acties worden zichtbaarder 
en kunnen beter naar buiten worden gecommuniceerd.

✓  Ondernemingen die hun verantwoordelijkheid op sociaal en 
milieuterrein nemen blijken geringere bedrijfskosten te hebben.

Hoe past OSH binnen het kader van MVO?
MVO is gebaseerd op vrijwilligheid. Bedrijven stellen zich daarbij 
doelen en ondernemen acties die altijd duidelijk verder gaan dan 

de minimumvoorschriften in de Europese en nationale wetgeving 
voor de bescherming van werknemers. Bedrijven moeten 
maatschappelijk verantwoorde initiatieven nemen omdat dat op 
langere termijn in hun eigen belang is.

MVO richt zich op alle stakeholders van de onderneming en omvat 
dus zowel de interne behoeften van de werknemers als de externe 
behoeften van de samenleving. Vanuit OSH-oogpunt betekent dit 
dat er méér aandacht wordt geschonken aan de gezondheid en 
veiligheid van de eigen werknemers dan wettelijk is vereist en dat 
bv. gezondheid en veiligheid criteria vormen voor de selectie van 
onderaannemers of in marktonderzoeken.

Gezondheids- en veiligheidsaspecten worden zo nauwer in 
verband gebracht met andere belangrijke vraagstukken, zoals:

✓  Human resource
✓  Evenwicht tussen werk en privé-leven (work/life balance)
✓  Andere fundamentele rechten op het werk
✓  Milieuproblemen
✓  Openbare veiligheid en volksgezondheid (waaronder 

productveiligheid)
✓  Rentabiliteit en productiviteit.

MVO biedt ondernemingen de mogelijkheid om zich beter in te zetten 
voor het welzijn van hun werknemers. Dit betekent echter dat zorgvuldig 
moet worden voortgebouwd op reeds behaalde successen op het 
gebied van veiligheid en gezondheid van de werknemers en dat 
valkuilen moeten worden vermeden die met de introductie van weer 
een nieuwe prioriteit voor het management gepaard kunnen gaan.
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People — Planet — Profit Door toenemende mondialisering, een 
groter milieu- en sociaal bewustzijn en efficiëntere communicatie 
heeft de notie van een maatschappelijke rol van ondernemingen die 
verder gaat dan de zuiver wettelijke voorschriften of het profijtbeginsel, 
nieuwe aandacht gekregen. Van bedrijven moet gezegd kunnen 
worden dat zij zich verantwoordelijk gedragen ten aanzien van de 
mensen (people), de aarde (planet) en het behalen van winst (profit).

(1)  Groenboek van de Europese Commissie (2001): de bevordering van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven.

Tien tips voor de integratie van OSH en MVO in bedrijven

1. Bouw voort op bestaande activiteiten

Bedrijven die een MVO-strategie willen ontwikkelen moeten 
hun eigen prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid 
als wezenlijke en positieve hoeksteen van het MVO-beleid zien. 
Kijk daarom naar reeds bestaande acties en initiatieven (die het 
imago van het bedrijf/merk bepalen) en benut deze als basis 
voor nieuwe en vernieuwende ideeën. Koppel gezondheid en 
veiligheid aan verschillende gebieden, bv. personeel, marketing 
enz. Overweeg om uw interne communicatie, bijvoorbeeld over 
uw veiligheidsprestaties, open te stellen voor een breder publiek 
(zie tip 10 over verslaggeving).

Impact op economische welvaart en continuïteit bedrijf 

Impact op 
natuur en 

milieu

Veiligheid & 
gezondheid

Andere sociale 
vraagstukken



h t t p : / / a g e n c y . o s h a . e u . i n t F a c t s

E u r o p e e s  A g e n t s c h a p  v o o r  v e i l i g h e i d  e n  g e z o n d h e i d  o p  h e t  w e r k

© Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium, 2004

TE-58-04-740-N
L-C

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Waar vindt u meer informatie?
Corporate social responsibility and safety and health at work — 
Rapport van het Agentschap (2004)

Corporate social responsibility and work health — Forum van het 
Agentschap (2001)

http://europe.osha.eu.int/topics/csr: website van het Agentschap 
over sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_
index.htm: website van de Europese Commissie over sociale 
verantwoordelijkheid van bedrijven

2. Leer van anderen

Allerlei soorten ondernemingen van allerlei omvang 
ondernemen activiteiten op het gebied van MVO en er is veel 
informatie te vinden op internet — gewoonlijk gratis — of in 
gepubliceerde rapporten. Neem rechtstreeks contact op met 
een bedrijf indien u meer wilt weten over bijvoorbeeld de 
implementatie of mogelijke problemen; zij zullen u graag 
helpen! OSH-netwerken vormen een waardevolle 
informatiebron, evenals branche- of vakorganisaties, 
werkgeversorganisaties, vakbonden, NGO’s of lokale 
maatschappelijke organisaties. Overweeg of het de moeite 
waard is mee te doen aan een van de vele nationale of 
internationale programma’s voor ethische handel of 
bewustwording.

3. Bepaal strategische doelen

MVO kan gezien worden als een nieuw kader voor een meer 
strategische inbedding van het OSH-beleid binnen de 
organisatie. Langetermijndoelstellingen voor gezondheid en 
veiligheid kunnen aan andere strategische sociale doelen en aan 
streefdoelen voor milieu of duurzame ontwikkeling worden 
gekoppeld zodat dubbel werk of een verkeerde afstemming van 
acties wordt voorkomen. Er bestaat een duidelijk verband met 
geestelijke gezondheid, een modern personeelsbeleid en de 
tevredenheid van de werknemer. Vergeet niet uw streefdoelen 
bekend te maken bij uw stakeholders, vooral uw werknemers, en 
betrek hen in het ontwerpproces.

4. Identificeer en betrek relevante stakeholders

Luisteren naar de stakeholders is van fundamenteel belang; stel 
dus zorgvuldig vast wie de belangrijkste partijen zijn — 
werknemers, klanten, aandeelhouders, de regering, NGO’s, de 
consument of de samenleving. OSH-deskundigen kunnen een 
belangrijke rol spelen, omdat zij beter dan wie ook weten, hoe 
belangrijk het is het vertrouwen van de werknemers te winnen 
en hen bij strategische initiatieven te betrekken. Enkele bedrijven 
betrekken reeds de plaatselijke gemeenschap bij kwesties die 
met gezondheid, en vooral veiligheid, verband houden. Dit biedt 
een gelegenheid om aspecten te combineren en op ervaringen 
voort te bouwen.

5. Zoek evenwicht tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit

MVO houdt in dat in de bedrijfsprocessen en in de communicatie 
met belanghebbenden zowel sociale (people), milieu (planet) 
als economische (profit) overwegingen meetellen. Veiligheid en 
gezondheid op het werk, als een factor van het welzijn van de 
werknemers, is een natuurlijk onderdeel van het „people”-aspect 
van MVO. Het beeld dat de werknemers en hun gezinnen van 
veiligheid hebben is voor een onderneming van cruciaal belang 
en het is belangrijk hun perceptie te kennen en naar hen te 
luisteren. Dergelijke vraagstukken liggen dichtbij huis en mogen 
in een MVO-beleid niet minder aandacht krijgen dan potentieel 
opvallende items als ethisch verantwoorde handel (ethical 
trade) of milieuprestaties.

6. Zoek evenwicht tussen externe en interne aspecten van MVO

Soms worden gezondheid en veiligheid op het werk als een 
louter interne aangelegenheid gezien. Externe OSH-aspecten 
zijn echter gekoppeld aan sociale aansprakelijkheid, zoals de 
invloed van activiteiten van zakenpartners in de hele 

aanbodketen. Dit betekent dat ervoor moet worden gezorgd dat 
risico’s niet aan andere organisaties worden uitbesteed. 
Kernwaarden moeten in alle openheid worden ontwikkeld en 
zowel intern als extern consistent worden toegepast.

7. Implementatie: zeg het voort

Geloofwaardigheid gaat gemakkelijk verloren. Managers moeten 
het goede voorbeeld geven en voorkomen waarden te 
omarmen en beloften te doen die niet worden ingelost of die 
alleen als façade gelden. OSH-deskundigen weten heel goed dat 
betrokkenheid van het topmanagement noodzakelijk is en dat 
geldt evenzeer voor MVO als voor OSH. De ontwikkeling van 
initiatieven op dit terrein biedt de gelegenheid om aan OSH een 
groter strategisch belang te hechten.

8. Innoveer

Het is belangrijk gezondheid en veiligheid in de bedrijfscultuur 
te verankeren en daarom worden vaak periodiek OSH-acties 
gevoerd. Onder het motto van sociale verantwoordelijkheid 
kunnen andere, aanvullende initiatieven worden genomen, 
waardoor OSH niet langer als voorspelbaar wordt gezien. 
Probeer innoverend te zijn en wees niet bang voor het maken 
van ethische verklaringen — soms hebben deze een groter 
effect op het gedrag van mensen dan rationele argumenten!

9. Leer- en ontwikkelingsproces van de organisatie

MVO is geen — klus die snel geklaard wordt—; het ontwikkelen 
van nieuwe waarden en het veranderen van de bedrijfscultuur 
kosten immers tijd. Dit betekent dat sociale verantwoordelijkheid 
in alle beleidsvormen en risicobeheersingsprocessen moet 
worden opgenomen. Uw werknemers leren wat sociale 
verantwoordelijkheid van uw onderneming betekent en hoe zij 
hieraan kunnen meewerken bevordert niet alleen het gevoel dat 
dit van henzelf komt („sense of ownership”), maar leidt er ook toe 
dat zij de onderneming naar buiten toe promoten.

10. Verslaggeving

Verslaggeving en externe communicatie zijn een cruciaal 
onderdeel van MVO en zijn niet langer enkel voorbehouden aan 
de grootste multinationals of aan ondernemingen die op 
controversiële terreinen actief zijn. Geloofwaardigheid is van 
essentieel belang om beschuldigingen van „window-dressing” te 
voorkomen, en daarom moet men duidelijk en eerlijk zijn. 
Vermijd jargon, richt u tot uw publiek en stem uw mededelingen 
zo nodig op de verschillende betrokken partijen af.


