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Welke resultaten 

worden er bereikt?

Welke doelen 

worden er gesteld?

MVI-module
zet maatschappelijk verantwoord 

inkopen in de MVO Prestatieladder 

centraal.

MVO-prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een 

certificatienorm voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Het biedt een 

leidraad voor het invoeren en toepassen van 

een MVO-managementsysteem.

MVI-module

Organisaties uit elke branche kunnen de 

MVO Prestatieladder integreren in hun 

bedrijfsvoering en laten certificeren. 

Specifiek voor die organisaties die een 

belangrijk deel van hun activiteiten voor 

publieke opdrachtgevers verrichten 

is de ‘MVI-module’ ontwikkeld.

MVO-prestatieladder

MVO-prestatieladder gecertificeerde 

organisaties rapporteren jaarlijks hun 

MVO-resultaten en toekomstige MVO-

ambities aan stakeholders.

MVI-module

Organisaties die tegen de MVI-module 

zijn gecertificeerd, zorgen ervoor dat 

publieke opdrachtgevers actief worden 

geïnformeerd hoe aan de relevante 
MVI-criteria wordt voldaan.

MVO-prestatieladder

De MVO Prestatieladder heeft als 

fundament 3 pijlers: een management 

systeem, 31 thema’s en stakeholder-

betrokkenheid.

MVI-module

Met de MVI-module is er in het 

managementsysteem en tijdens audits specifiek 

aandacht voor de eisen op het gebied van 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, 

relevant voor de sector of branche.

MVO-prestatieladder

Organisaties die zich tegen 

de MVO-ladder stellen jaarlijks doelen 

op de voor hen meest relevante 

(van de 31) MVO thema’s en zetten 

deze om in concrete acties.

MVI-module

Bij het gebruik van de MVI-module 

worden de doelstellingen afgestemd 

op de relevante MVI-criteria.

Klik op           om verder te lezen

MVI-module is de perfecte aanvulling op 

de MVO Prestatieladder voor organisaties 

in publiek-private aanbestedingen.

http://www.mvoprestatieladder.nl/mvi
http://www.mvoprestatieladder.nl/
https://www.mvicriteria.nl/nl
http://www.mvoprestatieladder.nl/mvi
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MVI-module is de perfecte aanvulling op 
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in publiek-private aanbestedingen.

In deze module hebben gecertificeerde organisaties 

extra aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen criteria die veelal door publieke opdrachtgevers 

worden gehanteerd. MVI-module gecertificeerde 

organisaties borgen de toepassing en implementatie van 
de voor hen belangrijkste MVI-criteria. 
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MVI-module is de perfecte aanvulling op 

de MVO Prestatieladder voor organisaties 
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• Organisaties die zich tegen de MVI-module laten 

certificeren hebben in hun stakeholdermanagement 

expliciete aandacht voor de wensen van publieke 

opdrachtgevers;

• Zij onderzoeken wie de voor hen belangrijkste 

publieke opdrachtgevers zijn;

• Kijken daarbij goed naar bestaande MVI-criteria voor 

hun sector;

• Onderzoeken wat opdrachtgevers op dit vlak vragen

• Bepalen daarmee wat de belangrijkste duurzame 

thema’s zijn die hun opdrachtgevers van belang 

vinden.

https://www.mvicriteria.nl/nl
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Organisaties die zich tegen de MVI-module laten 

certificeren zorgen dat in hun doelstellingen de MVI-

criteria en de daaraan gekoppelde thema’s terug komen 

in acties die publieke stakeholders herkennen en 

aansluiten bij door hen geprioriteerde MVO-
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de MVO Prestatieladder voor organisaties 
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• Organisaties die zich tegen de MVI-module laten 

certificeren zorgen ervoor dat in hun jaarlijkse verslag 

de voor de publieke stakeholders meest belangrijke 

MVO-thema’s worden gerapporteerd.

• Publieke opdrachtgevers kunnen in dit verslag deze 

prestaties herkenbaar terugvinden. De organisatie 

communiceert deze resultaten actief met haar 

belangrijkste publieke opdrachtgevers.

• Dit doen zij door in hun stakeholdermanagement 

expliciet de eisen van publieke opdrachtgevers mee 

te nemen, deze worden actief benaderd en de 

organisaties verricht onderzoek naar de meest 

toegepaste MVI-criteria in hun sector.


