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IMVO

Hoe kunnen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN elkaar versterken? Die vraag 

beantwoordt de SER in het advies Kansen pakken en risico’s beheersen,  

dat op 18 oktober verscheen.

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) die de 
VN in 2015 vaststelde, zijn nog lang geen gemeengoed 
onder overheden, bedrijven en burgers. Zonde, want het 
belang van het bestrijden van armoede en klimaatveran-
dering en het bevorderen van duurzame economische 
groei en volwaardig werk voor iedereen – om maar een 
paar SDG’s te noemen – staat buiten kijf. ‘De SDG’s laten 
de prioriteiten zien waaraan overheden, bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties moeten werken om in 
2030 te komen tot een betere en meer duurzame wereld’, 
zegt kroonlid Katrien Termeer, hoogleraar bestuurs-
kunde aan Wageningen Universiteit en voorzitter van  
de SER-commissie die het advies heeft opgesteld.  

Tegelijk kent Nederland al ruim tien jaar een beleid 
voor internationaal maatschappelijk verantwoord onder-
nemen (IMVO). Basis voor IMVO vormen de Guiding  
Principles on Business and Human Rights van de VN en richt-
lijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen. 
Het gaat er hierbij om de risico’s in de internationale 
productieketen op het gebied van mensenrechten, 
milieu en arbeidsomstandigheden op te sporen en aan te 
pakken. Samenwerking is belangrijk bij deze complexe 
materie. Daarom faciliteert de SER IMVO-convenanten, 
waarin overheden, bedrijven en ngo’s afspraken maken 
over verantwoord zakendoen in het buitenland. Inmid-
dels bestaan er tien van zulke convenanten.

Bundelen
Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwik-
kelingssamenwerking wilde vorig jaar van de SER weten 
hoe de SDG’s en IMVO zich tot elkaar verhouden, hoe 
ze bijdragen aan verduurzaming van mondiale waarde-
ketens en wat dat betekent voor bedrijven en overheden. 
Op dit moment maken sommige bedrijven uitsluitend 
werk van IMVO, andere alleen van de SDG’s en weer 
andere van allebei of juist geen van beide. 

De SER concludeert dat er veel winst te behalen is 
door het IMVO- en SDG-beleid met elkaar te verbinden. 
Termeer: ‘Dat zorgt voor wederzijdse versterking. De 
SDG’s geven een gemeenschappelijk internationaal kader 
en een inspirerende focus, gekoppeld aan de tijdshorizon 
van 2030. Anderzijds maakt IMVO de toch wat abstracte 
SDG’s concreet voor de bedrijfsvoering. Anders gezegd: 
de SDG’s geven het IMVO-beleid richting en IMVO geeft 
de SDG’s handen en voeten.’

Maar hoe moet het bedrijfsleven dit nu in de praktijk 
aanpakken? ‘De bijdrage van bedrijven aan de SDG’s 
begint met IMVO. De eerste stap is dus: start of ga ver-
der met IMVO. Onderdeel hiervan is dat je doorlopend 
in kaart brengt wat de (potentiële) negatieve gevolgen 
zijn van het handelen van jouw bedrijf op mens,  
maatschappij en milieu – en deze gevolgen beheerst. 
Waar zitten de belangrijkste risico’s in de keten? !
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 Bijvoorbeeld: hoe is de  
omgang met grond- 
stoffen en afval, hoe zit 
het met de werktijden, 
scholing en maaltijd-
voorziening van de 
medewerkers op de 
productielocaties?’

Realistisch
Bedrijven die een extra 
bijdrage willen leveren 

aan de SDG’s, kunnen bijvoorbeeld nieuwe producten 
of diensten ontwikkelen die bijdragen aan de oplos-
sing van ecologische of sociale problemen. ‘Kijk hierbij 
verder dan de SDG’s die dichtbij de kernactiviteiten van 
de onderneming liggen en probeer de impact van deze 
nieuwe producten en diensten inzichtelijk te maken’, 
adviseert Termeer. Zowel bij IMVO- als SDG-beleid geldt 
volgens haar: wees realistisch. ‘Niet alles kan tegelijk, stel 
prioriteiten en ga gewoon aan de slag. En zie het als kans 
om als individueel bedrijf of als sector meer toekomst-
bestendig te worden.’

Daarnaast is het zaak om partners te zoeken. ‘Samen 
– binnen of buiten de eigen sector, internationaal of nati-
onaal – heb je meer impact. Eén enkel bedrijf staat veel 
sterker als het samenwerkt met andere bedrijven, sociale 
partners en maatschappelijke organisaties. Bovendien 
leidt samenwerking tot kennisuitwisseling. Nederland is 
een internationaal georiënteerd land en veel bedrijven 
hebben relaties in het buitenland, ook in het mkb. 
Maar omdat die bedrijven vaak minder menskracht en 
middelen hebben, is het voor hen nuttig om gebruik 
te maken van de waardevolle expertise en netwerken 
van bijvoorbeeld IMVO-convenanten. Zo kunnen zij hun 
invloed vergroten en medeverantwoordelijkheid nemen 
voor verduurzaming.’

Bestuurlijke visie
Van de overheid vraagt de SER dat zij zorgt voor een 
sterke bestuurlijke visie op IMVO en de SDG’s, waarin zij 
duidelijk uitspreekt dat de maatschappij van bedrijven 
verwacht dat zij ondernemen volgens het internati-
onale normenkader. ‘IMVO en de SDG’s worden nu 
te veel gezien als enkel de verantwoordelijkheid van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, en te weinig 

Yongo: gesprek over loon in Indonesië

Het Nederlandse bedrijf Yongo 
Europe (elf medewerkers) laat 
zelfontworpen herenkleding maken 
in China, Bangladesh, Vietnam en 
Indonesië. Bij het IMVO-beleid maakt 
Yongo gebruik van het Convenant 
Duurzame Kleding en Textiel (CKT) en 
de bijbehorende partnerschappen. 
Het bedrijf heeft de hele keten in 
kaart gebracht, van katoenplantages 
tot naaiateliers. Dat doet het door 
informatie te vragen aan de leveran-
ciers, zich te verdiepen in algemene 
landenstudies, de naaiateliers te 
laten monitoren door onafhankelijke 

auditeurs en deze ateliers zelf ook 
zo’n twee keer per jaar te bezoeken.  

Op basis hiervan heeft Yongo de 
volgende drie speerpunten benoemd: 
gezonde en veilige werkomstan-
digheden, grondstoffen en leefbaar 
loon. Een van de leveranciers in 
Indonesië bleek niet te voldoen 
aan de verwachtingen wat betreft 
het loon. Op verzoek van Yongo is 
vakbond CNV vervolgens met zijn 
partnerorganisatie in West-Java in 
gesprek gegaan met deze leveran-
cier, om in overleg tot een oplossing 
te komen. 

Yongo benadert IMVO en de SDG’s 
nog niet integraal, omdat het alle 
beschikbare capaciteit en middelen 
wil inzetten om risico’s in de keten 
aan te pakken. Het bedrijf geeft 
wel aan dat het voor hen in de  
toekomst misschien wel toege-
voegde waarde heeft om de SDG’s 
– en de bijdrage van IMVO aan de 
SDG’s – in het beleid op te nemen. 
Als het CKT, of een ander sectoraal 
samenwerkingsverband, handvat-
ten biedt voor deze integratie, 
verwacht Yongo daarvan gebruik  
te maken.
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Kansen pakken en  
risico’s beheersen 
Over de samenhang
tussen de SDG’s en IMVO

Het SER-advies Kansen pakken en 
risico’s beheersen is te downloaden 
via www.ser.nl.
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kabinetsbreed uitgedragen. Maar ook de ministeries 
van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en 
Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn 
erbij betrokken. Alleen al om de verbinding te leggen 
met de grote transities op het gebied van de circulaire 
economie, duurzame energie en kringlooplandbouw.’ 

Het is vervolgens ook aan de overheid om deze visie 
inspirerend, consequent en breed uit te dragen, aldus 
Termeer. ‘Als we de SDG’s werkelijk willen realiseren, 
moeten IMVO en de SDG’s een hogere prioriteit krijgen 
in beleid en uitvoering. Dit vraagt om veel meer bekend-
heid: voorlichting, kennisdeling en ruimte voor pilots.’ 
De SER pleit verder voor ondersteuning van het bedrijfs-
leven bij de praktische vertaling van IMVO en de SDG’s, 
met kennis en middelen. ‘Dit geldt natuurlijk zeker ook 
voor het mkb. Bedrijven die het goed doen, mogen hier-
voor ook worden beloond. Bijvoorbeeld met deelname 
aan handelsmissies.’ 

De sociale partners zijn eveneens een onmisbare 
schakel. De SDG’s sluiten nauw aan bij het streven van 
de SER naar een duurzame en sterke economie, waarin 
zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. ‘Zulke grote 
uitdagingen kun je alleen samen aangaan. Nederlandse 

ABN AMRO (18.830 medewerkers, 
waarvan 15.557 in Nederland) heeft 
een overkoepelende duurzaamheids-
strategie, waarvan circulaire econo-
mie, klimaat en sociale impact de 
pijlers zijn. De bank heeft ook een 
specifiek programma voor mensen-
rechten. Dit moet ervoor zorgen dat 
onder meer arbeidsomstandigheden, 
vakbondsvrijheid en landrechten 
worden gerespecteerd bij investe-
ringen en kredietverstrekkingen van 
de bank. 

De bank is zich ervan bewust dat 
mensenhandel ook in Nederland 

voorkomt en dat de geldstromen via 
ABN AMRO kunnen lopen. Samen 
met de Universiteit van Amsterdam 
en de Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft ABN AMRO 
indicatoren bedacht waarmee zij 
actief misstanden zoals arbeidsuit-
buiting kan herkennen in financiële 
gegevens. Het afgelopen jaar heeft 
de bank op deze wijze meer dan 
zeventig ongebruikelijke transacties 
gemeld bij gemeld bij de Financial 
Intelligence Unit. 

De SDG’s helpen ABN AMRO om 
een verbinding te leggen tussen de 

activiteiten van het bedrijf en de 
wereldwijde ontwikkelingsagenda. 
De bank ziet de SDG’s als een goed 
middel om met stakeholders en 
klanten in gesprek te gaan over 
mens, maatschappij en milieu. 
Brancheorganisaties kunnen volgens 
ABN AMRO een grote rol spelen bij 
het informeren en begeleiden van 
bedrijven in een integrale benade-
ring van IMVO en de SDG’s.

ABN AMRO: bijdrage aan strijd tegen mensenhandel

vakbonden zijn vaak betrokken bij het voorkomen en 
tegengaan van misstanden op het gebied van kinder-
arbeid, arbeidsomstandigheden en vakbondsvrijheid. 
Zelf of via partnerorganisaties zijn zij actief in ontwikke-
lingslanden. Ook voor werkgevers wordt duurzaamheid 
steeds belangrijker. In eerdere adviezen van de SER was 
het nog nodig om hen hiervan te overtuigen, tegen-
woordig is dat echt niet meer zo.’

Jongeren
In dit adviestraject heeft de SER gezocht naar kennis en 
ideeën bij bedrijven, vakbonden, overheden en ngo’s. 
En nadrukkelijk ook bij jongeren. ‘Het gaat over hún 
toekomst. Terecht willen zij meepraten en meedenken 
over de mondiale vraagstukken van vandaag en morgen. 
Het SER Jongerenplatform deed daarom actief mee aan 
de commissievergaderingen. Bij een van de vergade-
ringen waren jonge ondernemers aanwezig en ook aan 
de dialoogsessies met overheden en andere stakeholders 
deden jongeren mee. Of het lukt om alle SDG’s tijdig  
en in volle omvang te realiseren, is de vraag, maar het 
zou mooi zijn als we in 2030 in ieder geval een stap 
dichterbij zijn.’ �

IMVO


