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1 Voorwoord 

In de afgelopen jaren is Heerkens van Bavel Bouw zich steeds meer bewust geworden, 

van de rol die zij spelen in de maatschappij en de effecten van haar bedrijfsactiviteiten 

op deze maatschappij. 

Wij hebben als onderneming met veel (bouw)partners en relaties te maken, zogenaamde 

stakeholders. Deze stakeholders, allen met hun eigen belangen, wensen en claims, 

kunnen zowel een positieve als negatieve invloed uitoefenen op het verwezenlijken van 

de bedrijfsbelangen binnen Heerkens van Bavel Bouw.  

De maatschappij verandert en stelt steeds hogere eisen aan vernieuwingskracht, 

dynamiek en slagvaardigheid van onze onderneming. Om aan deze eisen te voldoen is er 

tegelijkertijd draagkracht en commitment nodig, om deze vernieuwingen en 

veranderingen te kunnen doorvoeren. De beoordeling ligt steeds meer op het leveren van 

toegevoegde waarde, transparantie en aantoonbare continue verbetering. Het is daarom 

van belang de expertise van onze stakeholders bij innovaties en transformaties te 

betrekken en gelijktijdig draagvlak en loyaliteit te creëren. Verder verwachten 

stakeholders steeds meer inzicht in de maatregelen die wij nemen op het gebied van 

risicobeheersing. Het respecteren van de van stakeholderbelangen is daarom één van de 

uitgangspunt binnen het MVO beleid van Heerkens van Bavel Bouw. 

Vanwege het voorgaande hebben wij in 2013 en 2014 een groot aantal stakeholders 

benaderd, met het verzoek hun gedachten te verwoorden over duurzaamheid in relatie 

tot Heerkens van Bavel Bouw en de bijdrage die zij hierin kunnen leveren. De resultaten 

van deze enquête zijn opgenomen in onderhavige rapportage. 

 

Tilburg, 1 mei 2014. 

Heerkens van Bavel Bouw. 

 

Ir. P.W. Kamermans 

Directeur. 
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3 MVO stakeholder enquête 

In 2013 en 2014 zijn er in totaal 196 stakeholder enquêtes verzonden. In totaal zijn er 

78 stuks retour ontvangen, dit is bijna 40%. In 2013 werd ruim 34% retour ontvangen 

en in 2014 bedroeg dit percentage ruim 39%. Opvallend bij de retour ontvangen 

enquêtes is, dat bijna 58% werden ingevuld door directieleden of eigenaren van de 

betreffende organisaties. 

De benaderde relaties werd verzocht om in het 1e gedeelte van de stakeholder enquête, 

hun gedachten te verwoorden over de drie MVO aspecten “People, Planet en Profit”, in 

hun relatie tot Heerkens van Bavel Bouw. Aansluitend werd gevraagd om in het 2e 

gedeelte aan te geven, hoe Heerkens van Bavel Bouw in de ogen van de relatie presteert 

op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en wat hun 

verwachtingen zijn ten aanzien van MVO. 

De stellingen binnen de 3 MVO aspecten “People, Planet en Profit”, werden gebaseerd 

op de 33 indicatoren in de MVO prestatieladder versie juni 2010. Hierbij werden de 

MVO indicatoren 17, 22 en 29 inzake de “naleving” buiten beschouwing gelaten. 

Bij het aspect “People” werd onderscheid gemaakt in de kernthema‛s : 

 arbeidsomstandigheden en volwaardig werk, 

 mensenrechten, 

 eerlijk zaken doen en 

 consumentenaangelegenheden. 

 

Bij het aspect “Milieu” werden de kernthema’s “milieu, grondstoffen, energie en 

emissies” onder de aandacht gebracht en bij het aspect “Profit” het kernthema 

“betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap”. 
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4 Beoordeling 

De relatie werd verzocht, per indicator een beoordeling toe te kennen, bestaande uit : 

1) hoge prioriteit, 2) belangrijk, 3) minder belangrijk of 4) geen mening.  

Onderstaand gaan we in eerste instantie in op de totaalbeoordelingen van de aspecten 

“People, Planet en Profit”. Bij het aspect “People” wordt tevens de beoordeling van de 

diverse onderliggende kernthema’s aangehaald (zie 3. MVO stakeholder enquête). 

4.1 Aspect “People” 

Onze relaties zijn van mening dat het aspect “People” met ruim 39,07% een hoge 

prioriteit geniet. Bijna 48,61% van de ondervraagden vinden dit aspect belangrijk, 

8,70% minder belangrijk en 3,61% heeft over een aantal stellingen geen mening (zie 

figuur 1). 

 
Figuur 1 – Aspect “People”. 

Gaan we hierop de afzonderlijke kernthema’s binnen het aspect “People” bekijken, 

wordt duidelijk welke stellingen door onze relaties als minder belangrijk worden ervaren 

of waarover men geen mening heeft. 

4.1.1 People – arbeidsomstandigheden en volwaardig werk 

Vrijwel alle stellingen binnen het kernthema “arbeidsomstandigheden en volwaardig 

werk”, werden met hoge prioriteit of belangrijk beoordeeld. Dit met respectievelijk ruim 

47% en bijna 48% (zie figuur 2).  

Uit analyse komt naar voren, dat met name het zeker stellen van de werkgelegenheid, 

het nakomen van contractuele verplichtingen en de veiligheid en gezondheid van eigen 

werknemers en personen in de directe omgeving, bij onze relaties hoge prioriteit hebben. 

Opvallend is, dat één relatie aangaf de veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers 

en personen in de directe omgeving minder belangrijk te vinden. Verder werd door twee 

relaties aangegeven, geen mening te hebben omtrent het voorgaande. 
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Figuur 2 – Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk. 

4.1.2 People – mensenrechten 

Binnen het kernthema “mensenrechten” zijn de meningen meer verdeeld. Dit kernthema 

werd met ruim 36% als zijnde hoge prioriteit beoordeeld en met ruim 48% als belangrijk 

(zie figuur 3). Opvallend binnen dit kernthema is dat ruim 12% mensenrechten minder 

belangrijk vinden en bijna 4% geen mening heeft omtrent de genoemde stellingen. 

Een hoge prioriteit (bijna 65%) binnen dit thema wordt met name toegekend aan het 

feit, dat de bedrijfsactiviteiten, inkopen en investeringen niet mogen conflicteren met 

kinderarbeid. Opvallend is, dat 21 van de ondervraagden het minder belangrijk vinden, 

dat er beleidsmaatregelen worden vastgesteld in verband met de vrijheid van vereniging 

en deelname aan cao onderhandelingen. Voorts wordt door 12 van de geënquêteerden 

het minder belangrijk gevonden, dat er beleidsmaatregelen worden ontwikkeld opdat de 

inheemse bevolking wordt gerespecteerd en dat activiteiten van de onderneming aan 

hen ten goede komen. 

 
Figuur 3 – Mensenrechten. 
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4.1.3 People – eerlijk zaken doen 

Binnen het kernthema “eerlijk zaken doen” zijn de geënquêteerden van mening, dat de 

vermelde stellingen met bijna 42% een hoge prioriteit hebben en ruim 45% beoordelen 

dit als zijnde belangrijk (zie figuur 4).  

Binnen dit thema heeft de hoogste prioriteit het vaststellen van beleidsmaatregelen in 

verband met de bestrijding van omkoping en corruptie binnen een bedrijf of organisatie 

(ruim 55%). Gevolgd door het niet ontplooien van activiteiten welke in strijd zijn met de 

kartelwet en regelgeving betreffende concurrentievervalsing (ruim 48%). Minder 

belangrijk vindt men het, als het gaat om het vaststellen van beleidsmaatregelen inzake 

het op ethisch verantwoorde wijze deelnemen aan politieke lobbygroepen en/of politieke 

partijen (bijna 26%). 

 
Figuur 4 – Eerlijk zaken doen. 

4.1.4 People – consumenten aangelegenheden 

Bij het kernthema “consumenten aangelegenheden” zien we eveneens de meningen 

uiteenlopen. De stellingen binnen dit kernthema scoren met bijna 31% een hoge 

prioriteit en wordt voor bijna 54% belangrijk geacht (zie figuur 5).  

Met name bij de stelling inzake de naleving van gedragscodes ten aanzien van reclame 

zijn de meningen verdeeld. Ruim 66% classificeert de stelling als hoge prioriteit of 

belangrijk, terwijl ruim 28% van mening is dat dit minder belangrijk is. De stellingen met 

betrekking tot het verstrekken van informatie omtrent risico’s en productprestaties en 

beleidsmaatregelen om de privacy van klanten te waarborgen, worden respectievelijk 

met ruim 6% en bijna 9% als minder belangrijk geclassificeerd.  
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Figuur 5 – Consumenten aangelegenheden. 

4.2 Aspect “Planet” 

Bij het aspect “Planet” is 32,22% van de relaties van mening, dat de genoemde 

stellingen hoge prioriteit hebben en 57,22% van de ondervraagden zijn van mening dat 

het aspect “Planet” belangrijk is  (zie figuur 6). Verder geven 7,22% aan, de stellingen 

minder belangrijk te vinden en heeft ruim 3% geen mening. 

 

Figuur 6 – Aspect “Planet”. 

Opmerkelijk is, dat de stellingen aangaande reduceren waterverbruik, beperken nadelige 

effecten biodiversiteit en verstrekken informatie omtrent recycling en hergebruik van 

geleverde producten, allen als minder belangrijk (ca. 10%) worden ervaren. 

4.3 Aspect “Profit” 

Bij het aspect “Profit” wordt door 15,28% van de ondervraagden aangegeven, dat de 

voorgelegde stellingen een hoge prioriteit hebben en 54,15% is van mening dat deze 

belangrijk zijn (zie figuur 7). Opvallend is dat ruim 27% van de ondervraagden dit aspect 

met minder belangrijk beoordeeld of zelfs geen mening (ruim 3%) heeft. 
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Figuur 7 – Aspect “Profit”. 

De stelling aangaande het leveren van een positieve bijdrage aan de lokale economie 

wordt door de geënquêteerden als het belangrijkste ervaren. 36% vindt het opstellen en 

distribueren van een financiële rapportage inzake gegenereerde economische waarde 

minder belangrijk. Bij de stelling inzake de bijdrage aan de inrichting van de 

infrastructuur wordt eveneens aangegeven, dit als minder belangrijk (bijna 34%) te 

ervaren. 
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5 Prestaties HvB op het gebied van MVO 

In het 2e gedeelte van de enquête werd aan onze relaties gevraagd in het kort aan te 

geven, hoe in hun ogen Heerkens van Bavel Bouw presteert op het gebied van MVO en 

welke verwachtingen zij hebben op het gebied van MVO.  

Door acht van de geënquêteerden werd het 2e gedeelte niet ingevuld. Een aantal hebben 

op een of meer aspecten aangegeven, onvoldoende op de hoogte te zijn aangaande de 

prestaties van HvB op dat gebied. Elf van de ondervraagden, wensen niet verder 

benaderd te worden met vragen met betrekking tot de verzonden enquête. 

5.1 Aspect “People” 

 

Bij het aspect “People” komen zeer positieve reacties naar voren 

zoals respectvol, goede prestaties en sociaal. Als verbeterpunt 

komt onder andere de invoering van social return aan de orde.  

  

5.2 Aspect “Planet” 

 

Bij het aspect “Planet” komt met name de correcte afvalscheiding 

op de bouwplaatsen naar voren. Als aandachtspunten worden 

vermeld, het hergebruiken van overtollige materialen, het 

carpoolen en het toepassen van het Cradle to Cradle principe. 
 

  

5.3 Aspect “Profit” 

 

Bij het aspect “Profit” werd onder meer vermeld dat Heerkens 

van Bavel Bouw een solide bedrijf is met winstoogmerk en lokale 

betrokkenheid. Als verbeterpunten worden aangegeven verdere 

doorvoering van de LEAN methode i.v.m. kostenreductie en MVO 

als inkoopcriterium meenemen bij het contracteren van derden.    
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6 Bijdrage relaties op het gebied van MVO 

Tot slot werd aan onze relaties gevraagd op welke wijze zij denken, een bijdrage te 

kunnen leveren om de samenwerking op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen te kunnen versterken.  

Vijftien van de geënquêteerden hebben de mogelijkheid om de “eigen bijdrage” in te 

vullen niet benut. Drie van de ondervraagde hebben aan dit onderdeel geen invulling 

gegeven maar als bijlage de eigen beleidsverklaringen toegevoegd.  

De geënquêteerden hebben aangegeven een bijdrage te kunnen leveren, indien zij 

vroegtijdig worden ingeschakeld bij het voortraject. Dit mede om alternatieven op het 

gebied van MVO bespreekbaar te maken, waarbij alle bouwpartners hun kennis en 

kunde kunnen inbrengen (kennisoverdracht). 

 

Aandachtspunten zijn het concretiseren van maatregelen ten behoeve van MVO, zoals : 

 Hergebruik van materialen of secundaire grondstoffen stimuleren en optimaliseren. 

 Aandragen van alternatieven op het gebied van duurzame materialen. 

 Meedenken over projectmatig reduceren van CO2 emissies. 

 Meedenken over duurzaam bouwen. 

 Projectmatig gedragscodes bespreekbaar maken. 
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7 Conclusie stakeholder enquête 

De stakeholder enquête heeft veel waardevolle informatie opgeleverd met positieve 

feedback en er werden een aantal mogelijke verbeter- en/of aandachtpunten 

aangedragen. Meerdere geënquêteerden geven aan, in samenwerking met Heerkens van 

Bavel Bouw omtrent de MVO aspecten van gedachten te willen wisselen en een bijdrage 

te willen leveren aan verdere initiatieven en ontwikkelingen. 

De hoogste prioriteitsscores werden toegekend aan: 

People  : a) Het zeker stellen van werkgelegenheid en nakomen van contractuele 

verplichtingen. 

b) Het zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van zowel eigen 

medewerkers als personen in de directe omgeving. 

c) Het vaststellen van beleidsmaatregelen in verband met omkoping en 

corruptie. 

d) Bedrijfsactiviteiten, inkopen en investeringen mogen niet conflicteren 

met kinderarbeid 

e) Gezondheid en veiligheid van consumenten (eindgebruikers) 

Planet  : a) Beleidsmaatregelen om energieverbruik te beperken of het gebruik maken 

van energie uit duurzame energiebronnen 

b) Beleidsmaatregelen vaststellen om emissies te reduceren op het gebied 

van broeikasgassen en de lozing van afvalwater en afvalstoffen 

Profit  : a) Een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie op het gebied van 

economische, sociale en milieu-aspecten 

 

Bij het aspect People zijn de punten a) t/m c) afdoende geregeld binnen de 

bedrijfsvoering van Heerkens van Bavel Bouw. Punt d) wordt wellicht voor de toekomst 

belangrijk, indien de organisatie wenst door te groeien naar een hoger niveau binnen de 

MVO prestatie-ladder. Dit komt namelijk aan de orde in het kader van ketenbeheer. Voor 

wat betreft punt e) dient nagegaan te worden, in hoeverre de opdrachtgever door 

Heerkens van Bavel Bouw afdoende informatie verstrekt krijgt met betrekking tot de 

gezondheid en veiligheid van consumenten. 

Binnen het aspect Planet kan worden gesteld, dat in het kader van de CO2 

prestatieladder de punten a) en deels b), de beleidsmaatregelen reeds geïmplementeerd 

zijn. Verbeterpunten hierbij zijn onder andere het toepassen van het Cradle to Cradle 

principe, het hergebruik van overtollige materialen en het bevorderen van carpooling met 

de betrokken bouwpartners. 

Op het gebied van Profit kan de implementatie van de Prestatieladder Socialer 

Ondernnemen (PSO) overwogen worden, rekening houdend met de huidige economische 

situatie. 
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8 Bijlage 1 – uitwerkingen per stelling 

Onderstaand zijn achtereenvolgens de stellingen uit de stakeholder enquête opgenomen. 

Vervolgens zijn per stelling de diagrammen opgenomen voor het jaar 2013, 2014 en een 

totalisering. Verder wordt de totalisering cijfermatig weergegeven. 

8.1 Aspect “People” 

A. Ten aanzien van “Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk” werd gevraagd: 

“Hoe belangrijk vindt U dat een organisatie zorgdraagt voor het welzijn van haar 

werknemers op onderstaande punten ?”. 

 

1) Het zeker stellen van de werkgelegenheid en het nakomen van contractuele verplichtingen. 

   

Ruim 65% van de ondervraagden is van mening, dat het zeker stellen van werkgelegenheid 

en het nakomen van contractuele verplichtingen, hoge prioriteit heeft. Ruim 32% is van 

mening dat dit belangrijk is en bijna 3% heeft omtrent deze stelling geen mening. Geen van 

de ondervraagden heeft de mogelijkheid minder belangrijk aangegeven. 

 

2) Bieden van passende sociale voorzieningen en de verhouding tussen werkgever en 

werknemer. 

   

De relaties zijn met ruim 64% van mening, dat het bieden van passende sociale voor-

zieningen en de verhouding tussen werkgever en werknemer belangrijk is. Bijna 31% is de 

mening toegedaan, dat dit hoge prioriteit heeft, ruim 1% vindt het minder belangrijk en 

bijna 4% geeft aan hieromtrent geen mening te hebben. 

 

3) Het zorgdragen voor de gezondheid en veiligheid van zowel eigen medewerkers als voor 

personen in de directe omgeving. 
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Het zorgdragen voor de gezondheid en veiligheid, wordt met bijna 77% beoordeeld met 

hoge prioriteit. Ruim 19% is van mening dat de stelling belangrijk is, ruim 1% minder 

belangrijk en bijna 3% geeft aan zich hieromtrent geen mening te kunnen vormen.  

 

4) Het bieden van kansen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling van de werknemers in 

de vorm van opleiding etc. 

   

Onze relaties vinden het bieden van kansen inzake persoonlijke ontwikkeling van 

werknemers, met bijna 67% belangrijk en 29% kent dit een hoge prioriteit toe. Bijna 3% 

vindt het bieden van deze kansen minder belangrijk en ruim 1% heeft geen mening. 

 

5) Uitvoeren van maatregelen op gelijke kansen en het uitbannen van discriminatie en 

achterstelling van werknemers. 

   

Het bieden van gelijke kansen, uitbannen van discriminatie en achterstelling van werk-

nemers wordt door ruim 6% als minder belangrijk ervaren. Bijna 4% geeft aan geen mening 

te hebben. Bij bijna 34% van onze relaties heeft dit echter hoge prioriteit en bijna 56% is 

van mening dat dit belangrijk is. 

 

B. Op het gebied van “Mensenrechten” werd gevraagd: “Hoe belangrijk vindt U, dat 

een organisatie beleidsmaatregelen ontwikkelt, naleeft en continue verbetert ten 

aanzien van onderstaande aspecten ?” 

 

6) Bedrijfsactiviteiten, inkopen en investeringen mogen niet conflicteren met mensenrechten. 

   

Bijna 47% van de relaties van Heerkens van Bavel Bouw is van mening dat het belangrijk 

is, dat bedrijfsactiviteiten etc. niet mogen conflicteren met mensenrechten. Ruim 40% is 

van mening dat dit een hoge prioriteit heeft en ruim 10% vindt dit minder belangrijk. Geen 

mening hebben bijna 3% van de ondervraagden. 
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7) Beleidsmaatregelen met betrekking tot het voorkomen van alle vormen van discriminatie. 

   

Beleidsmaatregelen ten aanzien van discriminatie heeft bij bijna 34% van de ondervraagden 

hoge prioriteit, ruim 57% vindt dit belangrijk en bijna 5% minder belangrijk. Bijna 4% van 

de ondervraagden geeft aan geen mening te hebben. 

 

8) Beleidsmaatregelen in verband met de vrijheid van vereniging en deelname aan cao 

onderhandelingen. 

   

Ruim 15% van de geënquêteerden, kent beleidsmaatregelen met betrekking tot vrijheid van 

vereniging en deelname aan cao onderhandelingen een hoge prioriteit toe, bijna 54% vindt 

deze stelling belangrijk, 27% minder belangrijk en 4% geeft aan hierover geen mening te 

hebben. 

 

9) Dat bedrijfsactiviteiten, inkopen en investeringen niet mogen conflicteren met kinderarbeid. 

   

Het conflicteren van bedrijfsactiviteiten etc. met kinderarbeid wordt door de relaties met 

bijna 65% een hoge prioriteit toegekend. Gevolgd door bijna 25% welke het minder 

belangrijk vinden, ruim 6% belangrijk en ruim 4% geeft aan geen mening te hebben. 

 

10) Dat gedwongen en verplichte arbeid wordt tegengegaan.  
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Ruim 1% geeft aan geen mening te hebben omtrent de stelling over het tegen gaan van 

gedwongen en verplichte arbeid. Door bijna de helft (ruim 49%) van de geënquêteerde 

wordt dit als belangrijk ervaren. Ruim 42% kent hier een hoge prioriteit aan toe en bijna 

8% vindt het minder belangrijk. 

 

11) Dat bij de inzet van beveiligingspersoneel mensenrechten worden gerespecteerd. 

   

De inzet van beveiligingspersoneel welke mensenrechten respecteren, wordt door ruim 

54% van de ondervraagden als belangrijk geacht en ruim 31% geeft aan dat dit hoge 

prioriteit heeft. Ruim 10% vindt de stelling minder belangrijk en bijna 4% heeft hieromtrent 

geen mening. 

 

12) Beleidsmaatregelen, opdat de inheemse bevolking wordt gerespecteerd en dat activiteiten 

van de onderneming aan hen ten goede komen. 

   

Beleidsmaatregelen in verband met respect voor de inheemse bevolking en het aan hen ten 

goede komen van ondernemingsactiviteiten wordt door ruim 51% van de ondervraagden 

als belangrijk ervaren. Bijna 27% geeft de score hoge prioriteit, ruim 6% heeft geen 

mening en ruim 15% geeft aan dit minder belangrijk te vinden. 

 

C. Ten aanzien van het punt “Eerlijk zaken doen” werd de vraag gesteld: “Hoe 

belangrijk vindt U dat een organisatie eerlijk zaken doet op het gebied van de 

navolgende aspecten ?”. 

 

13) De naleving van wet- en regelgeving en het minimaliseren van ongewenste effecten op de 

gemeenschap. 
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50% is van mening dat het naleven van wet- en regelgeving en het minimaliseren van 

ongewenste effecten op de gemeenschap belangrijk is en bijna 45% is van mening dat dit 

hoge prioriteit heeft. Ruim 1% heeft geen mening en bijna 4% vindt de naleving van wet- 

en regelgeving minder belangrijk. 

 

14) Beleidsmaatregelen vaststelt met betrekking tot de bestrijding van omkoping en corruptie 

binnen een bedrijf of organisatie. 

   

Het vaststellen van beleidsmaatregelen met betrekking tot het bestrijden van omkoping en 

corruptie, heeft bij ruim de helft (55%) van de ondervraagden hoge prioriteit. Ruim 38% 

kent classificatie belangrijk toe en ruim 4% vindt dit minder belangrijk. Ook bij deze stelling 

wordt door bijna 3% van de geënquêteerden aangegeven geen mening te hebben. 

 

15) Beleidsmaatregelen vaststelt in verband met op ethisch verantwoorde wijze deelname aan 

politieke lobbygroepen en/of politieke partijen. 

   

Bijna 26% vindt het minder belangrijk om beleidsmaatregelen vast te stellen om op ethisch 

verantwoorde wijze deel te nemen aan politieke lobbygroepen en/of politieke partijen. Bijna 

20% is van mening dat het vaststellen van deze beleidsmaatregelen hoge prioriteit heeft, 

ruim 48% vindt dit belangrijk en ruim 6% heeft hierover geen mening. 

 

16) Dat een organisatie zich niet bezighoudt met activiteiten, welke in strijd zijn met de 

kartelwet en regelgeving betreffende concurrentievervalsing. 

   

Ten aanzien van het in strijd handelen met de kartelwet en regelgeving met betrekking tot 

concurrentievervalsing, zijn de meningen vrijwel gelijkelijk verdeeld tussen hoge prioriteit en 

belangrijk. Dit met respectievelijk ruim 48% en ruim 45%. Bijna 3% vindt het minder 

belangrijk dat een organisatie zich met deze activiteiten bezighoudt en bijna 6% heeft 

hieromtrent geen mening. 
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D. Als laatste werd in verband met het aspect “people” ingegaan op “Consumenten 

aangelegenheden”. De vraag: “Hoe belangrijk vindt U dat een organisatie aandacht 

besteedt aan consumenten aangelegenheden ?”. 

 

17) Zoals de gezondheid en veiligheid van consumenten (eindgebruikers). 

   

De relaties zijn van mening dat de gezondheid en veiligheid van consumenten met ruim 

55% hoge prioriteit heeft. De overige relaties geven met ruim 41% aan, dit belangrijk te 

vinden, ruim 1% minder belangrijk en bijna 3% heeft geen mening. 

 

18) Het verstrekken van informatie met betrekking tot de toepassing, risico’s en 

productprestaties van zowel producten als diensten. 

   

Het verstrekken van productinformatie, wordt door de geënquêteerde met ruim 55% als 

belangrijk ervaren. Ruim 33% kent dit een hoge prioriteit toe en ruim 6% vindt dit minder 

belangrijk. Ook hier wordt door een aantal relaties aangegeven geen mening te hebben 

(ruim 5%). 

 

19) De naleving van gedragscodes ten aanzien van reclame. 

   

De naleving van de gedragscodes ten aanzien van reclame heeft bij onze relaties bij ruim 

10% hoge prioriteit, bijna 56% vindt dit belangrijk, ruim 27% minder belangrijk en ruim 6% 

heeft ook hier geen mening. 
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20) Beleidsmaatregelen om de privacy van klanten te waarborgen. 

   

Bijna 25% van de relaties is van mening dat de privacy van klanten hoge prioriteit geniet, 

bijna 63% vindt dit belangrijk en bijna 9% minder belangrijk. De overige bijna 4% geven 

aan, hieromtrent geen mening te hebben. 

 

8.2 Aspect “Planet” 

 

C. Ten aanzien van “Milieu, grondstoffen en emissies” werd gevraagd: “Hoe belang-

rijk vindt U dat een organisatie activiteiten ontplooid om het milieu te beschermen 

op de navolgende aspecten ?”. 

 

21) Het verbruik van grondstoffen uit recycle processen of afval verhogen. 

   

Als het gaat om verbruik van grondstoffen uit recycle processen of afval verhogen, zien we 

dat hoge prioriteit ruim 39% scoort, belangrijk bijna 49%. Bijna 7% is van mening dat dit 

minder belangrijk is en ruim 5% heeft geen mening. 

 

22) Beleidsmaatregelen om energieverbruik te beperken of het gebruik maken van energie uit 

duurzame energiebronnen. 

   

De geënquêteerden vinden, dat het opstellen van beleidsmaatregelen om energieverbruik te 

beperken of het gebruik maken van energie uit duurzame energiebronnen of een hoge 

prioriteit heeft of belangrijk is. Respectievelijke score van bijna 45% en ruim 47%. Minder 

belangrijk en geen mening zijn gelijkelijk verdeeld met beide bijna 4%. 
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23) Beleidsmaatregelen om waterverbruik te reduceren. 

   

Als het gaat om beleidsmaatregelen om waterverbruik te reduceren, is bijna 27% van 

mening dat dit een hoge prioriteit heeft, ruim 60% vindt het belangrijk en ruim 10% vindt 

dit minder belangrijk. Bijna 3% heeft geen mening. 

 

24) Beleidsmaatregelen om zo min mogelijk nadelige effecten te hebben op de biodiversiteit in 

de omringende leefomgeving. 

   

Over het nemen van beleidsmaatregelen ten aanzien van nadelige effecten op de 

biodiversiteit heeft bijna 3% van de geënquêteerden geen mening. Ruim 26% kent hier een 

hoge prioriteit aan toe, bijna 61% belangrijk en bijna 11% minder belangrijk. 

 

25) Beleidsmaatregelen om emissies te reduceren op het gebied van broeikasgassen en de 

lozing van afvalwater en afvalstoffen. 

   

Het vaststellen van beleidsmaatregelen ter reductie van emissies en de lozing van 

afvalwater- en stoffen wordt door ruim 51% gezien als belangrijk en ruim 41% is van 

mening dat dit hoge prioriteit heeft. De overige score van 8% is gelijkelijk verdeeld over 

minder belangrijk en geen mening. 

 

26) Het verstrekken van informatie met betrekking tot recycling en hergebruik van geleverde 

producten. 
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Ruim 22% vindt het verstrekken van informatie met betrekking tot recycling en hergebruik 

van geleverde producten hoge prioriteit. Bijna 66% vindt het belangrijk en ruim 9% minder 

belangrijk. Ook over deze stelling heeft bijna 3% van de ondervraagden geen mening. 

 

27) Het reduceren van effecten van transport op milieu en de ecosystemen. 

   

Bijna 3% heeft geen mening als het gaat om het reduceren van effecten van transport op 

het milieu en de ecosystemen. Door bijna 67% wordt het gezien als belangrijk en ruim 

24% is van mening dat dit een hoge prioriteit heeft. De overige ruim 6% vindt het minder 

belangrijk. 

 

8.3 Aspect “Profit” 

E. Ten aanzien van het aspect “Profit” werd gevraagd: “Hoe belangrijk vindt U dat 

een organisatie :”. 

 

28) Een financiële rapportage opstelt met betrekking tot gegenereerde economische waarde en 

deze distribueert. 

   

Als het gaat om de distributie van een financiële rapportage inzake de gegenereerde 

economische waarde, is men met 8% de mening toegedaan dat dit hoge prioriteit heeft. 

Ruim 49% vindt dat dit belangrijk is, 36% minder belangrijk en bijna 7% heeft hierover 

geen mening. 

 

29) Een positieve bijdrage levert aan de lokale economie op het gebied van economische, 

sociale en milieuaspecten. 

   

Een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie vinden de relaties met bijna 60% 

belangrijk, ruim 27% kent dit een hoge prioriteit toe en ruim 11% vindt dit minder 

belangrijk. Geen mening heeft ruim 1% van de ondervraagden. 
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30) Een bijdrage levert aan de inrichting van de infrastructuur ten gunste van de omgeving en 

het algemene nut. 

   

Een bijdrage leveren aan de inrichting van de infrastructuur ten gunste van de omgeving en 

het algemene nut, wordt met ruim 53% als belangrijk gezien. Voor ruim 10% van de 

geënquêteerde heeft dit hoge prioriteit, bijna 34% vindt dit minder belangrijk en bijna 3% 

heeft geen mening over deze stelling. 


