
Wat is het? En voor wie?Hoe werkt het?

Welke niveaus zijn er?Lever jouw bijdrage  
aan de Sustainable 
Development Goals met 
de MVO Prestatieladder

MVO ingewikkeld?
Niet met MVO Prestatieladder!

mvoprestatieladder.nl

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het biedt 

een leidraad voor het invoeren en toepassen van een 

MVO-managementsysteem.

 

Bedrijven en organisaties uit elke branche kunnen  

de MVO Prestatieladder integreren in hun bedrijfs-

voering en laten certificeren. Het maakt de 

inspanningen op het gebied van MVO aantoonbaar  

en effectief.

De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op  

inter nationaal geaccepteerde richtlijnen,  

zoals bijvoorbeeld ISO 26000.

De MVO Prestatieladder heeft als fundament 3 pijlers:  

een management systeem, 31 thema’s en stakeholder-

betrokkenheid. Wil jij je laten certificeren?  

Bekijk dan onderstaande links voor meer info:

Er zijn vijf niveaus, zodat je als bedrijf de  

kans hebt om jezelf continu te verbeteren op 

MVO-gebied. Je bepaalt zelf op welk niveau  

je het certificatie onderzoek start.

Benieuwd hoe het werkt?  

Download nu onze norm. 

Veel organisaties willen de MVO Prestatieladder 

gebruiken om hun bijdrage aan de Sustainable 

Development Goals op systematische wijze  

te managen. 

Onze 31 thema’s zijn gekoppeld aan de SDGs. 

Klik hier voor deze koppeling.

MVO-beleid en 
-doelstellingen

MVO Prestatieladder

•   Bekijk hier de eisen aan het MVO-manage-

mentsysteem voor bedrijven.

•  Als je je wilt laten certificeren kun je  

contact opnemen met één van onze  

certificatie-instellingen. 

•  De kosten voor het certificaat zijn  

opgebouwd uit kosten voor certificatie- 

onderzoek (o.b.v. mandagen) en jaarlijkse  

afdrachtkosten. 

• Bekijk hier de andere veelgestelde vragen.
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Steeds meer bedrijven willen een bijdrage leveren  
aan het oplossen van maatschappelijke problematiek. 
MVO Prestatieladder geeft de mogelijkheid te  
ondernemen met de juiste balans tussen people, 
planet, profit en purpose.

http://www.mvoprestatieladder.nl
http://www.mvoprestatieladder.nl/download-norm/
http://www.mvoprestatieladder.nl/wp-content/uploads/2020/02/Koppeling-MVO-themas-met-Sustainable-Development-Goals-versie-3.0-2.pdf
http://www.mvoprestatieladder.nl/download-norm/
http://www.mvoprestatieladder.nl/certificatie-instellingen/
http://www.mvoprestatieladder.nl/afdracht/
http://www.mvoprestatieladder.nl/faq/

