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 Aelmans Adviesgroep BV 

Bijlage B  

Onderbouwing aan de hand van de onderzoeksvragen 

volgens NPR 9026+C1: 2012 

 

Hoofdstuk 5 Onderzoeksvragen over de 7 basisprincipes:  

1. Het afleggen van rekenschap 

2. Transparantie 

3. Ethisch gedrag 

4. Respect van de belangen van stakeholders 

5. Respect voor de rechtsorde 

6. Respect voor internationale belangen 

7. Respect voor mensenrechten 

 

Vraag 1 Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de 

economie en het milieu. Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit 

principe te geven?  

 
Wij leggen rekenschap af over: 

 de effecten van onze bedrijfsvoering op de maatschappij, het milieu en de 
economie en in het bijzonder over de eventuele negatieve effecten; 

 de maatregelen die we hebben genomen om herhaling van die negatieve effecten te                 
voorkomen. 

 
Rekenschap van het handelen van Aelmans wordt gegeven in openbare verslagging en op contact- 
en communicatiemomenten met stakeholders. 
 
Bronnen: 

 website; 
 contact- en communicatiemomenten met stakeholders; 
 openbare verslaglegging: jaarverslag KvK. 

 
Vraag 2 Onze organisatie is transparant over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de 
omgeving. Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?  
 
Wij zijn transparant over: 

 het doel, de aard en de plaats van onze activiteiten; 
 wie het meerderheidsbelang in onze organisatie heeft;  
 de manier waarop besluiten tot stand komen; 
 welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij die functies horen in het kader van de 

besluitvorming; 
 wie welke functie binnen onze organisatie heeft in het kader van de besluitvorming;  
 hoe onze MVO-prestaties worden geëvalueerd; 
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 onze MVO-prestaties op significante onderwerpen;  
 onze financiële prestaties; 
 waar onze financiële middelen vandaan komen; 
 de gevolgen van ons beleid en onze organisatiebeslissingen en -activiteiten op de omgeving 

(belanghebbenden, de maatschappij, het milieu enz.); 
 wie wij als onze stakeholders beschouwen; 
 de manier waarop deze stakeholders zijn geselecteerd; 
 hoe deze stakeholders worden betrokken bij de organisatie. 

 
Deze informatie is: 

 openbaar en makkelijk beschikbaar; 
 begrijpelijk voor onze stakeholders; 
 tijdig, feitelijk juist, duidelijk en objectief. 

 
Aelmans is transparant middels openbare verslaglegging en op contact- en communicatiemomenten 
met stakeholders op een voor hun begrijpelijke manier. Aelmans rapporteert hierover in de (interne) 
directiebeoordeling, het MT-verslag, het stakeholdersplan en het missie- en strategiedocument. In 
het stakeholdersplan staat beschreven op welke wijze Aelmans haar stakeholders identificeert en 
betrekt. 
Aelmans is goed bereikbaar voor vragen en opmerkingen per telefoon en mail. 
 
Bronnen: 

 website 
 jaarverslag KvK; 
 directiebeoordeling (niet openbaar); 
 stakeholdersplan (niet openbaar); 
 missie- en strategiedocument (niet openbaar); 
 verslaglegging MT (niet openbaar); 
 kwaliteitsmanagementsysteem. 
 

Vraag 3 Onze organisatie gedraagt zich ethisch. Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om 
invulling aan dit principe te geven?  
 
Aelmans bevordert ethisch gedrag op de volgende wijze, wij: 

 maken onze kernwaarden en principes bekend; 
 richten onze bestuursstructuren op een manier in die ethisch gedrag bevordert 

(bijvoorbeeld door het voorkomen van belangenverstrengeling); 
 benoemen en passen normen voor ethisch gedrag toe, die aansluiten bij onze eigen 

doelstellingen en activiteiten; 
 bemoedigen het naleven van deze normen aan; 
 maken de gedragsnormen bekend die worden verwacht van verschillende mensen in en om 

de organisatie (bijvoorbeeld bestuur, medewerkers, leveranciers, contractanten, eigenaren 
en managers); 

 voorkomen of lossen belangenconflicten op in de hele organisatie die zouden kunnen leiden 
tot onethisch gedrag; 

 stellen toezicht- en beheersingsmechanismen in om ethisch gedrag te monitoren, te 
ondersteunen en te versterken; 

 stellen mensen binnen en buiten onze organisatie in staat onethisch gedrag te melden, 
zonder angst voor represailles; 

 herkennen en pakken situaties waarin lokale wet- en regelgeving niet bestaat, of 
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conflicteert met ethisch gedrag aan; 
 leven internationaal erkende normen van ethisch gedrag bij medisch onderzoek na;  
 respecteren het welzijn van dieren. 

 
Onze kernwaarden en principes zijn te vinden in onze directieverklaring en op onze website. 
Aelmans communiceert dit intensief middels dialoog met stakeholders door deelname aan overleg 
en discussies met stakeholders, in brancheorganisaties en participaties in publicaties. Aelmans heeft 
een interne gedragscode en instructieboek voor personeel met daarin o.a. aandacht voor oprecht, 
rechtvaardig en integer handelen. Eigen medewerkers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon, 
ook voor het melden van vermeende misstanden, klachten of fraude. 
 
Bronnen: 

 directieverklaring (niet openbaar); 
 website; 
 gedragscode (niet openbaar); 
 instructieboek personeel (niet openbaar). 

 
Vraag 4 Onze organisatie respecteert de belangen van stakeholders en speelt hierop in. Welke 
activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?  
 
Aelmans geeft op de volgende wijze invulling aan de belangen van stakeholders, wij: 

 weten wie onze stakeholders zijn; 
 erkennen en waarderen stakeholders en we reageren op bezorgdheid van stakeholders;  
 onderkennen dat stakeholders de activiteiten van onze organisatie kunnen beïnvloeden;  
 hebben vastgesteld of stakeholders in staat zijn met ons in contact te treden om invloed 
 uit te oefenen en dat we hiermee rekening houden; 
 wegen de belangen van onze stakeholders in het licht van bredere maatschappelijke 

verwachtingen; 
 houden rekening met de belangen van stakeholders waarmee we geen formele relatie 

hebben. 
 
Aelmans erkent de belangen en rechten van stakeholders en de mogelijke invloed van stakeholders. 
Aelmans heeft oprechte waardering voor en reageert op eventuele bezorgdheid van stakeholders. 
Aelmans houdt de dialoog met stakeholders open en is op iedere moment benaderbaar, houdt 
rekening met opvattingen van stakeholders. Ook met die waar Aelmans geen formele relatie mee 
heeft. 
 
Bronnen: 

 directieverklaring (niet openbaar); 
 stakeholdersplan (niet openbaar); 
 website. 
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Vraag 5 Onze organisatie respecteert de geldende wet- en regelgeving. Welke activiteiten 
onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?  
 
Aelmans respecteert de geldende wet- en regelgeving en vullen de uitwerking daarvan op de 
volgende wijze in, wij: 

 stellen ons op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving; 
 leven wetgeving na in alle landen waar wij actief zijn, ook als handhaving vanuit de overheid 

gebrekkig is; 
 treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze relaties en activiteiten in 

overeenstemming met wet- en regelgeving zijn; 
 informeren medewerkers over recente en relevante wet- en regelgeving en hoe zij deze 

kunnen naleven; 
 beoordelen periodiek of de organisatie nog voldoet aan wet- en regelgeving. 

 
Aelmans heeft de op haar van toepassing geldende wet- en regelgeving in kaart. Kennis hiervan 
wordt up-to-date gehouden. Aelmans zorgt dat we te allen tijde minimaal aan de gestelde eisen 
ervan voldoen. Dit is vastgelegd in ons kwaliteitsmanagementsysteem en in functioneringsafspraken 
met betreffende personen. Het voldoen aan de gestelde eisen wordt getoetst middels in- en externe 
audits. 
 
Bronnen: 

 register certificaten/wet- en regelgeving; 
 kwaliteitsmanagementsysteem (niet openbaar); 
 rapportages in- en externe audits (niet openbaar). 

 
Vraag 6 Onze organisatie respecteert de internationale gedragsnormen. Welke activiteiten 
onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?  
 
Wij: 

 respecteren minimaal de internationale gedragsnormen in landen waar wetgeving het 
milieu of de maatschappij onvoldoende beschermt of conflicteert met internationale 
gedragsnormen; 

 heroverwegen onze relaties en activiteiten in gebieden wanneer de internationale 
gedragsnormen niet worden nageleefd; 

 proberen relevante organisaties en autoriteiten te overtuigen conflictering van wet- en 
regelgeving met internationale gedragsnormen op te lossen; 

 voorkomen dat we medeplichtig zijn aan het schenden van de internationale 
gedragsnormen door andere organisaties. 

 
Aelmans streeft erna om te allen tijde te handelen naar eigen principes, waarin de MVO-principes 
zijn geïntegreerd. Waar dit conflicten oplevert volgt afstemming met betrokkenen en neemt de 
directie passende acties. 
 
Bronnen: 

 directieverklaring (niet openbaar); 
 gedragscode (niet openbaar); 
 kwaliteitsmanagementsysteem (niet openbaar); 
 website. 
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Vraag 7 Onze organisatie respecteert en erkent de universele mensenrechten. Welke activiteiten 
onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?  
 
Wij: 

 respecteren deze rechten in alle landen, culturen en situaties; 
 ondernemen stappen in situaties waarin de mensenrechten worden geschonden in het 

kader van onze bedrijfsvoering, de waardeketen en/of onze invloedssfeer; 
 maken geen misbruik van of halen geen voordeel uit situaties waarin de mensenrechten 

onvoldoende zijn beschermd; 
 respecteren de internationale gedragsnormen. 

 
Zie vraag 6 voor uitleg en bronnen. 
 

Hoofdstuk 6 Onderzoeksvragen over stakeholders 
 
Vraag 8 Hoe heeft uw organisatie haar stakeholders geïdentificeerd (wie zijn daarbij in wat voor 
vorm geraadpleegd)? 
 
Aelmans heeft haar stakeholders geïdentificeerd met behulp van de lijst van criteria in de richtlijn. 
Dit is uitgevoerd door de kwaliteitsfunctionaris met goedkeuring van de directie. In het door 
Aelmans opgestelde (interne) stakeholdersplan staat beschreven op welke wijze zij haar 
stakeholders heeft geïdentificeerd, geselecteerd, de wijze van dialoog en de verwerking van de 
resultaten. 
 
Bronnen: 

 stakeholdersregister (niet openbaar); 
 stakeholdersplan (niet openbaar).  

 
Vraag 9 Wie zijn de stakeholders van uw organisatie? 
 
Uit de volgende categorieën zijn de stakeholders geïdentificeerd: 

 werknemers 
 managers/teamleiders; 
 aandeelhouders; 
 investeerders; 
 leveranciers; 
 klanten; 
 media; 
 crediteuren; 
 concurrenten; 
 business experts; 
 overheid; 
 maatschappij; 
 opleidingen/scholen. 

 
Bronnen: 

 stakeholdersregister (niet openbaar); 
 stakeholdersplan (niet openbaar). 
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Vraag 10 Waarom en waarbij betrekt uw organisatie haar stakeholders (geef voorbeelden van de 
manier waarop uw organisatie dat heeft gedaan)? 
 
Wij betrekken onze stakeholders om: 

 inzicht te krijgen in de impact van onze besluiten en activiteiten op specifieke stakeholders; 
 er achter te komen of onze positieve impact op de omgeving kan worden vergroot en 

negatieve impact kan worden verminderd; 
 er achter te komen of onze claims met betrekking tot maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, geloofwaardig worden gevonden; 
 onze MVO-prestaties te beoordelen; 
 mogelijke conflicten tussen onze eigen belangen, die van onze stakeholders en de algemene 

maatschappelijke verwachtingen te bespreken en zo mogelijk op te lossen; 
 aan bepaalde wettelijke verplichtingen die we ten opzichte van stakeholders hebben te 

voldoen; 
 transparant te zijn in wat we doen (onze activiteiten en besluiten); 
 waar mogelijk partnerschappen te vormen die voor ons en onze stakeholders voordelen 

bieden. 
 
Aelmans stelt bij al haar activiteiten haar stakeholders centraal. Dit betekent dat stakeholders 
worden betrokken bij het vormgeven van het MVO-beleid. Bij beslissingen die specifieke 
stakeholders raken, worden deze geconsulteerd. De communicatie met stakeholders gebeurt via een 
persoonlijk gesprek en op een continue basis. De uitkomsten en resultaten van ieder gesprek en de 
verwachtingen van de stakeholders worden in het directie/managementteam besproken waarna 
noodzakelijke acties dan bepaald worden. Terugkoppeling vindt rechtstreeks 1 op 1 plaats naar de 
betreffende stakeholders. 
 
Bronnen: 

 stakeholdersplan (niet openbaar). 
 

Hoofdstuk 7 Onderzoeksvragen over de MVO-kernthema’s: 
1. bestuur van de organisatie 
2. mensenrechten 
3. arbeidspraktijk 
4. het milieu 
5. eerlijk zakendoen 
6. consumentenaangelegenheden 
7. betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap 

 
Vraag 11 Geef aan of waar u bij het bepalen van relevante onderwerpen naar heeft gekeken. 
 
Aelmans heeft bij het bepalen van relevante onderwerpen gekeken naar: 

 de eigen activiteiten en besluiten; 
 activiteiten en besluiten van organisaties in de waardeketen en invloedssfeer van uw 

organisatie; 
 dagelijks activiteiten en bijzondere situaties. 

 
Bronnen: 

 bijlage C. 
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Vraag 12 Welke vragen zijn relevant? 
 
Zie bijlage C. 
 
Vraag 13 Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de significante onderwerpen? 
 
Aelmans gebruikt de volgende criteria bij het bepalen van de significantie: 

 de mate waarin het onderwerp impact heeft op uw stakeholders en duurzame ontwikkeling;  
 het effect van het wel of niet nemen van extra actie(s) op het onderwerp; 
 de mate van bezorgdheid van uw stakeholders over het onderwerp; 
 het te verwachten effect van de actie ten opzichte van de middelen die nodig zijn voor 

implementatie; 
 voldoen we aan de eisen van certificering. 

 
Bronnen: 

 bijlage C. 
 
Vraag 14 Welke onderwerpen zijn significant? 
 
Zie bijlage C. 
 
Vraag 15 Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de prioritaire onderwerpen? 
 
Aelmans heeft de volgende criteria gebruikt bij het bepalen van de prioriteit: 

 de prestaties afgezet tegen wetgeving, certificering en (internationale) (gedrags)normen;  
 de prestaties afgezet tegen de stand van zaken en de best bestaande techniek; 
 de mate waarin het onderwerp bijdraagt aan of afbreuk doet aan onze doelstellingen;  
 de tijd die het kost om de gewenste resultaten te bereiken; 
 het gemak en de snelheid waarmee acties kunnen worden uitgevoerd – de ‘quick wins’. 

 
Bronnen: 

 bijlage C. 
 
Vraag 16 Welke onderwerpen hebben prioriteit? 
 
Zie bijlage C. 
 
Vraag 17 Tot welke acties heeft dit geleid of gaat u nemen? 
 
Vanuit bijlage C zijn een aantal zwaartepunten en deelprojecten naar voren gekomen. 
 
Vraag 18 Toelichting op prioriteitenstelling (leg ook uit waarom bepaalde onderwerpen wel en 
niet zijn meegenomen) 
 
Zie bijlage C, de acties worden bepaald na prioriteitenstelling in MVO-plan van aanpak. 
 
Bronnen: 

 bijlage C; 
 MVO-plan van aanpak (niet openbaar). 
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Vraag 19 Geef aan welke stakeholders - en op welke wijze – u heeft betrokken bij het identificeren 
van relevante, significante en prioritaire onderwerpen: 
 
Na het bepalen van de relevante, significante en prioritaire onderwerpen door diverse medewerkers 
binnen Aelmans (KAM-coördinator, directie, finance controller) zijn deze middels de 
stakeholdersdialoog besproken. De bepaling van relevantie, significantie en prioriteit is waar nodig 
aangepast. 
 
Bronnen: 

 bijlage C; 
 stakeholdersplan (niet openbaar); 
 MVO-plan van aanpak (niet openbaar). 

 

Hoofdstuk 8 Onderzoeksvragen over het integreren van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in de organisatie  
 
Vraag 20 Welke (typen) organisaties bevinden zich in uw invloedssfeer en hoe verhouden zich die 
tot uw organisatie? 
 
In het stakeholdersplan is opgenomen een overzicht van een selectie (geïdentificeerde) 
stakeholders, een analyse van de invloedssfeer van deze selectie en de verhouding daarvan tot 
Aelmans en de gevoerde dialoog over de geïdentificeerde relevante en significante onderwerpen. 
 
De typen organisaties die zich in de invloedssfeer van Aelmans bevinden zijn: 
- brancheorganisaties; 
- concurrenten; 
- klanten; 
- leveranciers; 
- media; 
- medewerkers; 
- overheden; 
- onderzoeksinstellingen; 
- opleidingen. 
 
Bronnen: 

 stakeholdersplan (niet openbaar). 
 
Vraag 21 Op welke manier stimuleert uw organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid bij 
andere organisaties? Geef voorbeelden. 
 

 door maatschappelijke criteria mee te nemen in contractuele voorwaarden; 
 door een openbare verklaring over maatschappelijke verantwoordelijkheid af te leggen; 
 door het betrekken van de gemeenschap, politieke leiders en andere stakeholders; 
 door bij het nemen van investeringsbeslissingen maatschappelijke criteria te hanteren; 
 door kennis over maatschappelijke issues met stakeholders te delen, en hiermee het 

bewustzijn te vergroten; 
 door het promoten van goede voorbeelden; 
 door samen met leveranciers, klanten en branchegenoten aan duurzaamheidsprojecten te 

werken. 
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Voorbeelden van manieren waarop Aelmans MVO stimuleert bij andere organisaties zijn: 
- inkoopvoorwaarden; 
- leveranciersaudit; 
- gedragsregels; 
- waar mogelijk deelnemen in branche-initiatieven; 
- proactief aandragen van duurzaamheidsoplossingen bij opdrachtgevers; 
- actieve kennisverspreiding door presentaties en deelname aan congressen. 
 
Bronnen: 

 website; 
 jaarverslag KvK; 
 contact- en communicatiemomenten met stakeholders (niet openbaar). 

 
Vraag 22 Op welke manier beoordeelt uw organisatie (potentiele) (negatieve) effecten van de 
eigen activiteiten en besluiten op de maatschappij, milieu en economie? 
 
Aelmans heeft aan de reeds bestaande RI&E de MVO-thema’s toegevoegd en heeft daarmee een 
periodieke analyse uitgevoerd op de eigen activiteiten. 
 
Bronnen: 

 RI&E (niet openbaar). 
 
Vraag 23 Op welke manier beoordeelt uw organisatie (potentiele (negatieve) effecten van de 
activiteiten en besluiten van organisaties in uw invloedssfeer op de maatschappij, milieu en 
economie? 
 
Zie vraag 22. 
 
Vraag 24 Hoe wordt gepaste zorgvuldigheid uitgeoefend of geïmplementeerd in uw organisatie 
(en geef voorbeelden van de invulling)? 
 
Aelmans hanteert het beleid om op een zorgvuldige wijze om te gaan met eigen personeel en met 
klanten. Het kwaliteitsmanagementsysteem draagt bij aan een zorgvuldige omgang met alle 
betrokkenen. 
 
Bronnen: 

 directieverklaring (niet openbaar); 
 verslaglegging MT (niet openbaar); 
 gedragscode (niet openbaar); 
 kwaliteitsmanagementsysteem (niet openbaar); 
 RI&E (niet openbaar). 

 
Vraag 25 Welke (potentiele) negatieve effecten op maatschappij, milieu en economie heeft uw 
organisatie geïdentificeerd? 
 
Aelmans heeft tot op heden nog geen negatieve effecten geconstateerd. Het doel van Aelmans is 
door al haar activiteiten een positieve bijdrage te leveren. 
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Vraag 26 Onze organisatie heeft richting gegeven aan haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid: 
 
Aelmans geeft richting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid: 

 door de rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in onze visie en missie; 
 door belangrijke principes en onderwerpen van maatschappelijk verantwoordelijkheid op te 

nemen in ons beleid en strategie; 
 door een gedragscode of etnische code aan te nemen waarin de principes en waarden van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn vertaald naar richtlijnen voor passend gedrag; 
 door prioriteiten voor actie op kernthema’s door te vertalen naar doelstellingen (SMART); 
 door het opstellen van een actieprogramma (met verantwoordelijkheden, tijdlijn, budget, 

enz.). 
 
De MVO-kernthema’s zijn opgenomen in de werkwijze van Aelmans en maken onderdeel uit van het 
besluitvormingsproces. 
 
Bronnen: 

 missie- en strategiedocument; 
 directieverklaring (niet openbaar); 
 MVO-plan van aanpak (niet openbaar); 
 website. 

 
Vraag 27 Op welke manier creëert uw organisatie draagvlak voor maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, binnen en buiten de organisatie? 
 
Aelmans creëert draagvlak voor maatschappelijke verantwoordelijkheid door aandacht te besteden 
aan: 

 het vergroten van kennis van de principes, MVO-kernthema’s en –onderwerpen; 
 de betrokkenheid van de top van de organisatie bij het nemen van haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid; 
 het creëren van een cultuur van maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 
Aandacht voor MVO is er via interne en externe nieuwsbrieven, intranet, website en in diverse 
overleggen. Aelmans is continue in gesprek met interne en externe stakeholders. 
 
Bronnen: 

 interne/externe nieuwsbrieven; 
 teamoverleg; 
 kantooroverleg; 
 website; 
 intranet. 

 
Vraag 28 Op welke manier ontwikkelt uw organisatie de benodigde competenties voor het nemen 
van maatschappelijke verantwoordelijkheid- binnen en eventueel buiten de organisatie? 
 
De interne competenties die nodig zijn om MVO te laten integreren zijn opgenomen in de relevante 
functieomschrijvingen. Er wordt gekeken naar bestaande competenties welke aangevuld worden 
door de ontwikkeling van competenties door trainingen, opleidingen en communicatie. De 
ontwikkeling van de externe competenties gebeurt door communicatie en door de 
stakeholdersdialoog. 
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Bronnen: 
 functieomschrijvingen (niet openbaar); 
 opleidingsplan (niet openbaar); 
 stakeholdersplan (niet openbaar). 

 
Vraag 29 Op welke manier heeft uw organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
geïntegreerd in haar besturingsprocessen, systemen en procedures? 
 
Aelmans heeft dit geïntegreerd: 

 door de effecten van onze eigen activiteiten op maatschappij, milieu en economie 
zorgvuldig te monitoren en te managen; 

 door de effecten van organisaties in onze invloedssfeer te monitoren; 
 door rekening te houden met effecten van besluiten, bijvoorbeeld over nieuwe activiteiten; 
 door ervoor te zorgen dat de principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze 

besturingsprocessen worden toegepast en worden weerspiegeld in onze structuur en 
cultuur; 

 door periodiek te beoordelen of wij in onze procedures en processen voldoende rekening 
houden met maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 
Aelmans heeft de MVO-kernthema’s geborgd via het beleid en de directieverklaring. Het monitoren 
vindt plaats via de zogenaamde MVO-KPI’s en het kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Bronnen: 

 directieverklaring (niet openbaar); 
 kwaliteitsmanagementsysteem (niet openbaar); 
 verslaglegging MT niet openbaar). 

 
Vraag 30 Houdt uw organisatie bij haar communicatie over maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, rekening met de volgende criteria? 
 
Aelmans draagt zorg dat alle informatie, ook de MVO-gerelateerde, aan deze, voor Aelmans altijd 
geldende, criteria voldoet: 

 compleet; 
 begrijpelijk; 
 responsief; 
 nauwkeurig; 
 evenwichtig; 
 actueel; 
 toegankelijk. 
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Vraag 31 Op welke manier communiceert uw organisatie over haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid? 
 
Aelmans communiceert haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende manieren: 

 in vergaderingen en gesprekken met stakeholders: b.v. tijdens de door Aelmans 
georganiseerde info-bijeenkomsten; 

 door over specifieke onderwerpen of projecten met stakeholders te communiceren: b.v. in 1 
op 1 gesprekken; 

 interne communicatie tussen management en medewerkers of leden van de organisatie: 
b.v. tijdens kantoorbreed overleg en 1 op 1 gesprekken; 

 interne teamactiviteiten met als doel maatschappelijke verantwoordelijkheid te integreren 
in de hele organisatie; 

 communicatie over de prestaties op het gebied van MVO; 
 communicatie met leveranciers over MVO in de inkoopeisen; 
 artikelen over MVO in nieuwsbrieven; 
 advertenties of andere openbare verklaringen om MVO te promoten; 
 ter beschikking stellen van informatie voor publieke doelen. 

 
Bronnen: 

 stakeholdersplan (niet openbaar); 
 website. 

 
Vraag 32 Rapporteert uw organisatie over MVO via een maatschappelijk verslag (al dan niet als 
losstaand verslag)? 
 
Nog niet. 
 
Vraag 33a Zijn er conflicten of meningsverschillen (geweest) met stakeholders? 
 
Nee. 
 
Vraag 33b Welke methoden heeft u om (eventuele) conflicten op te lossen? 
 
Aelmans hanteert de volgende methoden om (eventuele) conflicten op te lossen: 

 rechtstreekse discussies met stakeholders met wie een conflict of meningsverschil is 
ontstaan; 

 het verstrekken van schriftelijke informatie om verkeerde interpretaties te voorkomen; 
 formele procedures voor klachtenbehandeling; 
 bemiddelings- en arbitrageprocedures (mediator); 
 systemen om overtredingen te rapporteren zonder angst voor represailles. 

 
Bronnen: 

 kwaliteitsmanagementsysteem (niet openbaar). 
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Vraag 34 Op welke manier monitort uw organisatie haar activiteiten die effect hebben op 
relevante thema’s en onderwerpen? 
 
Aelmans monitort de effecten van haar eigen activiteiten middels feedback van stakeholders, eigen 
kwaliteitsbewaking en het meten van de MVO-KPI’s. 
 
Voor de monitoring geldt dat: 

 de omvang van de monitoring in lijn is met de omvang en het belang van de activiteiten; 
 de monitoring resultaten geeft die betrouwbaar, tijdig beschikbaar en gemakkelijk te 

begrijpen zijn; 
 de monitoring afgestemd is op de behoefte van de stakeholders. 

 
Bronnen: 

 stakeholdersplan (niet openbaar); 
 interne audits (niet openbaar); 
 directieverklaring (niet openbaar); 
 verslaglegging MT (niet openbaar). 

 
Vraag 35 Hoe heeft uw organisatie haar prestaties op relevante thema’s en onderwerpen 
beoordeeld? 
 
Aelmans beoordeelt haar eigen prestaties middels de kwaliteitsbewaking vanuit het 
managementsysteem en het MVO-beleid. 
 
Bronnen: 

 stakeholdersplan (niet openbaar); 
 kwaliteitsmanagementsysteem (niet openbaar). 

 
Vraag 36 Heeft u stakeholders betrokken, zo ja welke? 
 
Aelmans heeft een continue dialoog met eigen medewerkers en verschillende leveranciers. 
 
Bronnen: 

 stakeholdersplan (niet openbaar). 
 
Vraag 37a Welke verbeteringen of successen heeft uw organisatie bereikt? 
 
Een goede basis van ons MVO beleid en duurzaamheid is de afgelopen periode gelegd. Zie ook onze 
website voor voorbeelden hiervan. 
 
Vraag 37b Welke doelen zijn nog niet bereikt? 
 
In bijlage C, laatste kolom, en het MVO-plan van aanpak zijn (mogelijke) verbeteringen en doelen 
geformuleerd. 
 
Bronnen: 

 bijlage C; 
 MVO-plan van aanpak (niet openbaar). 
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Vraag 38 Aan welke MVO-initiatieven en eventuele bijbehorende instrumenten neemt uw 
organisatie deel? 
 
Aelmans neemt deel aan de volgende initiatieven die ook gekoppeld zijn aan de MVO-kernthema’s: 

 bestuur organisatie: ISO 9001; 
 mensenrechten:              ; 
 arbeidspraktijk:              ; 
 milieu: CO2 prestatieladder; 
 eerlijk zaken doen:             ; 
 consumentenaangelegenheden:                  ; 
 betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap: windmolenpark participatie. 

 
Vraag 39 Welke van de onderstaande punten heeft u overwogen bij de keuze voor dit initiatief? 
 
Aelmans heeft de onderstaande punten meegenomen bij de keuze voor de initiatieven: 

 geeft praktische richtlijnen om met MVO aan de slag te gaan; 
 is ontworpen voor uw type organisatie of haar interessegebieden; 
 is ontwikkeld om door verschillende organisaties te worden toegepast; 
 helpt de organisatie om specifieke stakeholdersgroepen te bereiken. 

 
Vraag 40 Welke concrete acties worden uitgevoerd in verband met het MVO-initiatief? 
 
Concrete acties zijn opgenomen in: 

 het overzicht duurzaamheidsactiviteiten; 
 het milieujaarplan; 
 het kantoormilieuplan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


