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De markt bepaalt 
de topics

Maatschappelijk 

verantwoord aankopen 
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Duurzaam aankopen en transparantie in de voedingsketen staan 

volgens Marjan Smit, CEO van Supply chain Information Manage-

ment (SIM), hoog op de agenda van de voedingssector. Haar 

bedrijf adviseert en ondersteunt retailers, waaronder Ahold en 

Migros, en bedrijven bij het in kaart brengen van fabrikanten- 

en leverancierketens op basis van duurzaamheidsrisicobeheersing. 

Bij duurzaam inkopen zijn volgens Smit vooral arbeidsomstandig-

heden en milieubeleid van belang. “Concreet gaat het dan om 

arbeidsrecht, mensenrechten en ethiek, eerlijk zakendoen en milieu 

en omgeving. De markt bepaalt welke specifi eke eisen gesteld wor-

den in de productketen.”

OESO-Richtlijnen

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik-

keling) publiceerde tien jaar geleden haar Richtlijn MVO onderne-

men waar maatschappelijk verantwoord aankopen onderdeel van 

is. “De OESO-richtlijn is echter niet verplicht voor bedrijven”, 

merkt Smit op. De richtlijn biedt 

een handvat voor gedragscodes 

van ondernemingen om met maat-

schappelijke kwesties om te gaan. 

Ze zijn tot stand gekomen in 

samenwerking met het bedrijfs-

leven, de vakbewegingen en andere 

maatschappelijke organisaties. In 

2011 zijn de OESO-richtlijnen her-

zien: ze bevatten nu een apart hoofdstuk over Mensenrechten. 

ISO 26000

ISO, de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, kwam vijf 

jaar geleden met de ISO-richtlijn 26000 voor MVO. “Deze richtlijn 

is breed. Bedrijven kunnen hier uit halen wat ze willen, afh ankelijk 

van hun beleid op het vlak van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Zo zijn de duurzaamheidsissues die gerelateerd zijn 

aan de inkoop slechts beperkt omschreven”, weet de CEO van SIM. 

Hoewel voedingsbedrijven zich niet tegen deze norm kunnen laten 

certifi ceren, is de ISO 26000-richtlijn volgens Smit wel bijzonder 

interessant. “Deze vormt de basis voor de ontwikkeling van bij-

voorbeeld managementsystemen als ISO 14000:2005 voor milieu-

management of ISO 90001 voor kwaliteitsmanagement.”

Ethische overwegingen

Bedrijven hebben uiteenlopende drijfveren voor verantwoord 

Maatschappelijk verantwoord aankopen van grondstoffen en ingrediënten binnen de voedings-
industrie maakt deel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “De markt bepaalt de 
topics”, weet Marjan Smit, CEO van Supply chain Information Management. Zij benadrukt het 
belang van de kwaliteit van de informatie over leveranciers en hun producten. “MVO valt of staat 
daarmee.” 

‘ Een eenmalige risico-

analyse heeft een 

beperkte houdbaarheid’

Marjan Smit: “Naast ethi-

sche overwegingen van de 

ondernemer is het terug-

dringen van bedrijfsrisico’s 

het voornaamste motief.” 

MVO-risicomanagement?

MVO-risicomanagement bestaat uit 7 stappen:

1. Stel een MVO-beleidsplan op.

2. Breng uw keten in kaart.

3. Voer een risicoanalyse uit.

4. Stel prioriteiten.

5. Werk samen met ketenpartners om risico’s aan te pakken.

6. Veranker aanpak in bedrijfsprocessen en monitor voortgang.

7. Communiceer over beleid en voortgang.

inkopen. Smit: “Naast ethische overwe-

gingen van de ondernemer is het terug-

dringen van bedrijfsrisico’s het voor-

naamste motief. Duurzame toeleveran-

ciers voorkomen reputatieschade bij 

hun afnemers, aansprakelijkheidsclaims 

en problemen met de leveringen.“ Ze 

benadrukt ook de mogelijkheid voor 

bedrijven om hun inkoopkracht aan te 

wenden een verschil te maken voor 

arbeiders in risicolanden die betrokken 

zijn bij de productie van hun producten 

of grondstoff en. Bovendien vergroot 

verantwoord inkopen ook de bedrijfs-

kansen. “Een duurzaam opererend 

bedrijf heeft  doorgaans zijn keten op orde en kan eff ectief reageren 

op campagnes”, merkt Smit in de praktijk. Bedrijven die duurzaam 

inkopen hebben 

volgens haar door-

gaans ook loyale 

leveranciers, omdat 

de bedrijven eenzelfde 

visie delen op onder-

nemen. Dit straalt ook 

af op de medewerkers. 

Niet minder belangrijk 

is volgens Smit dat duurzaam ondernemen bedrijven ook toegang 

geeft  tot nieuwe markten. “Met name overheden, maar ook onder-

nemingen in de foodservice, kiezen voor bedrijven die duurzaam-

heid hoog in het vaandel dragen.” 
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Handige hulpmiddelen

Om bedrijven op weg te helpen naar maatschappelijk verantwoord 

ondernemen bestaan verschillende stappenplannen, doorgaans 

gebaseerd op de OESO- of ISO-richtlijn. “De stappenplannen zijn 

handige hulpmiddelen”, weet Smit. “Rome is niet in een keer 

gebouwd. Daarom is het raadzaam dat bedrijven een aantal topics 

op het vlak van inkoop kiezen en uitwerken.” 

De eerste stap op weg naar duurzaam aankopen is de ontwikkeling 

van een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. In de voe-

dingsindustrie heeft de inkoop van goederen grote invloed op de 

bedrijfsresultaten. Belangrijk onderdeel van het opstellen van het 

inkoopbeleid is een dialoog met relevante stakeholders. Dat zijn 

niet alleen klanten, en leveranciers, maar ook overheden en ngo’s. 

Dit draagt meteen bij aan het opbouwen van relaties en het creëren 

van draagvlak voor duurzaam ondernemen. “Daarnaast ontstaat 

inzicht in de issues die spelen in de toeleveringsketen, wat belang-

rijk is voor risicoanalyse in de keten”, benadrukt Smit. 

MVO-thema’s

Het duurzaam inkoopbeleid en de daaruit voortvloeiende werk-

zaamheden (zoals ketenanalyse, risicobeoordeling, communicatie 

met leveranciers en controle van leveranciers) moeten vervolgens 

geïntegreerd worden in de verschillende onderdelen van de 

inkoopfunctie van de onderneming. Smit: “De inkoper is immers 

de persoon die de onderhandelingen met de leverancier voert en 

daardoor de duurzaamheidsboodschap moet kunnen verkondi-

gen.” Belangrijk is dat zij beschikken over de nodige kennis van 

duurzame inkoopprocessen, risico- en leveranciersmanagement 

gericht op specifieke MVO-thema’s. 

Keten in beeld

Gedetailleerd inzicht in de keten van grondstoffen en ingrediënten 

is van het grootste belang bij verantwoord inkopen. “De recepturen 

en de leveranciers en de herkomst, het land waar de grondstoffen  

en ingrediënten vandaan komen, zijn een goed uitgangspunt”,  

benadrukt Smit. “Als een bedrijf weet waar de grondstoffen vandaan 

komen, ook al is het uit meerdere landen, dan kan er bij een issue 

snel een selectie worden gemaakt van alle contractleveranciers die 

in hun specificatie die grondstof, uit dat land gedeclareerd hebben.” 

Risicoanalyse 

Een risicoanalyse brengt soelaas, omdat ze mogelijke risico’s in het 

voedingsbedrijf en de toeleveringsketen in beeld brengt. Dit is 

soms mogelijk op basis van informatie die reeds bekend is of een-

voudigweg te verkrijgen is via bijvoorbeeld internet. “Als een leve-

rancier bijvoorbeeld aangesloten is bij een gekwalificeerd ketenini-

tiatief zoals Fairtrade, MSC of UTZ Certified is de kans groter dat 

hij voldoet aan internationale richtlijnen op dat gebied”, weet Smit. 

DUURZAAMHEID & MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu 

verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systemati-

sche wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een 

geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen. 

Overleg met de stakeholders of belanghebbenden van de onder-

neming maken deel uit van dit proces. 

Duurzaam ondernemen heeft feitelijk een milieu-achtergrond; ter-

wijl MVO een sociale achtergrond heeft. Maar de termen worden 

tegenwoordig door elkaar gebruikt. Ze staan beide voor het zoe-

ken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, 

sociale belangen en het milieu, oftewel de drie P’s profit, people, 

en planet. Alle drie de P’s worden geoptimaliseerd, zonder de 

balans ertussen te verliezen.

Bron: MVO VlaanderenAls een leverancier aangesloten is bij een gekwalificeerd keteninitiatief zoals Fairtrade, MSC  

of UTZ Certified is de kans groter dat hij voldoet aan internationale richtlijnen op dat gebied.



013

Het Fairtrade-label bijvoorbeeld garandeert een eerlijk loon voor  

de producent in het zuiden, een transparante keten en een mens- 

en milieuvriendelijk productieproces.

MVO Risico Checker

Een nuttig hulpmiddel, waar ook MVO Vlaanderen naar verwijst, 

is de door MVO Nederland ontwikkelde online MVO Risico Chec-

ker. “De basis is een omvangrijke database waarin informatie van 

verschillende MVO-bronnen en -websites zijn verwerkt. De uit-

komst van de database is een handige rapportage voor de geselec-

teerde landen en/of producten, die voedingsbedrijven en hun toe-

leveranciers kunnen gebruiken als basis voor uw eigen risicoanaly-

se”, zegt Smit. “Risico’s in de toeleveringsketen hangen samen met 

de aard van het product, het land van herkomst en de specifieke 

kenmerken van de leveranciers op het vak van arbeidsrecht, men-

senrechten en ethiek, eerlijk zakendoen en milieu en omgeving.” 

Kwaliteit van de informatie

Smit benadrukt het belang van de datakwaliteit van de informatie. 

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen valt of staat hiermee.” 

In de eerste plaats is het volgens haar belangrijk te weten uit welk 

land grondstoffen komen, waarna bedrijven de specifieke risico’s 

vast kunnen stellen.” Al gauw zal volgens haar de complexiteit van 

de keten blijken. “Naarmate de toeleveringsketen langer is (bijvoor-

beeld doordat een bedrijf met tussenhandelaren werkt), is het moei-

lijker om inzicht te krijgen in de toeleveringsketen, en worden  

risico’s groter. Welk bedrijf is leverancier en welk bedrijf fabrikant?” 

Bedrijven moeten zich ook realiseren dat de informatie die ze heb-

ben kan veranderen, bijvoorbeeld omdat de leverancier, of het voe-

dingsbedrijf zelf, van toeleverancier verandert.  

Bedrijven passen ook nogal eens hun recepturen aan. “Een eenma-

lige risicoanalyse heeft daarom een beperkte houdbaarheid. Voor 

voedingsbedrijven is het daarom van essentieel belang gedetailleerd 

op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen in de keten”, 

onderstreept Smit. 

Uitdagingen

Vanuit eigen ervaring weet Smit wat de voornaamste uitdagingen 

zijn voor voedingsbedrijven. “Het op orde krijgen van de stamdata 

van de contractleveranciers is de eerste stap die niet altijd even 

simpel is. Ook zijn bestaande contracten en specificaties niet altijd 

up-to-date. Als er in contracten niets staat over het transparant 

maken van de voorgaande schakels, dan kan dat vertragend  

werken. Duurzaam inkopen begint echter met de overtuiging van 

het management dat een duurzame keten bijdraagt aan een sterker 

bedrijf.”

• YVES DE GROOTE •

Belangrijk bij duurzaam  

aankopen zijn arbeidsrecht, 

mensenrechten en ethiek, 

eerlijk zakendoen en milieu 

en omgeving. 


