MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Van strategie naar verslag

Wat is maatschappelijk verantwoord
ondernemen?
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen (mvo) gaat tegenwoordig
al lang niet meer alléén over het milieu.
Mvo is een balans tussen aandacht
voor milieu, sociaal-ethische kwesties
en winst en is afgestemd op de
verwachtingen van de stakeholders van
de onderneming.
Mvo is inmiddels big business.
Mvo is een belangrijk aspect in het
creëren van het bedrijfsimago, de
reputatie en daarmee het genereren
van langetermijnwinst. Langzamerhand
neemt ook de (softe) wetgeving op
het gebied van mvo toe. Vrijwilligheid
ging naar afdwingbaarheid en wordt nu
steeds vaker opgevolgd door een semi
wettelijk kader.
Wat is mvo-verslaglegging?
Mvo-verslaglegging is het middel
voor bedrijven om verantwoording
af te leggen over hun impact op de

samenleving. Daarnaast biedt een
goed mvo-verslag inzicht in de kansen,
stimuleert het innovatie en stretcht het
de ambities.
Wat levert het op?
Mvo-verslaglegging:
•
geeft inzicht in verbetering van de
bedrijfsvoering en prestaties;
•
draagt bij aan de reputatie;
•
werft en bindt medewerkers;
•
stimuleert klantenbinding; en
•
optimaliseert verschillende
benchmarkscores.
Een goed mvo-verslag scoort op alle
fronten bij alle stakeholdergroepen,
zowel intern als extern.
Stakeholders (klanten, leveranciers en
medewerkers) zullen steeds vaker hun
beslissing om een relatie aan te gaan,
laten afhangen van de kwaliteit van het
rapport. Een validatie van het rapport
door een onafhankelijke deskundige
draagt dan bij aan het vertrouwen.

ZIN IN EEN KOPJE (DUURZAME)
KOFFIE OF THEE?
WIJ GAAN GRAAG MET U IN
GESPREK

Waarom RSM?
RSM heeft brede ervaring op het
gebied van mvo vanuit verschillende
invalshoeken en heeft kennis van
de instrumenten, regelgeving en
communicatie. Ook weten wij hoe u
een positieve ranking bewerkstelt
bij rating agencies, zoals de Dow
Jones Sustainability Index (DJSI), de
transparantie benchmark en FTSE4good.
RSM begrijpt hoe de verschillende
stakeholders mvo-verslagen interpreteren en welke accenten er voor de
verschillende groepen communicatief
nodig zijn. Wij zijn ook, vanuit onze
accountancy-achtergrond, gewend om
op een structurele manier te meten en/
of te rapporteren. Wij kunnen daarmee
de impact van verslaglegging verhogen
zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve
zin.

Onze diensten
•
Het begeleiden van het volledige
mvo-traject (van strategie-sessie
tot uitwerking van het verslag).
•
Analyse van het bestaande
mvo-verslag en een presentatie van
de verbeterpunten.
•
De validatie van een geschreven
verslag en een verklaring
daaromtrent afgeven.
•
Het waarderen van uw bedrijf
waarbij de mvo-impact wordt
meegenomen.
•
Het opmaken van een
investeringsmemorandum voor
financiering of verkoop waarbij de
mvo-impact wordt meegenomen.

“Sustainability should be seen
as a source of differentiation
and competitive advantage
rather than as a burden.”
Marc Grynberg - Umicore

RSM in Nederland
Regio Noord- en Midden-Nederland
Alkmaar, T 072 541 11 11
Amsterdam, T 020 635 20 00
Haarlem, T 023 530 04 00
Rotterdam, T 010 455 41 00
Schiphol, T 020 653 36 66
Utrecht, T 030 231 73 44					
Regio Zuid-Nederland
Eindhoven, T 040 295 00 15
Heerlen, T 045 405 55 55
Maastricht, T 043 363 90 50
Roermond, T 0475 336 163
Venlo, T 077 354 28 00

www.rsmnl.com
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