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Voorwoord 

Gemeenten staan voor grote uitdagingen. Sociale vraagstukken die in de samenleving 

spelen en opgelost moeten worden. Waarbij de goede wil en intenties het geregeld 

afleggen tegen de weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk. Nautus doorbreekt die 

status quo. En brengt mensen in beweging. 

 

Van de behoeften en wensen van inwoners, tot de soms tegenstrijdige belangen van de 

politiek, en de werkdruk bij gemeentelijke specialisten: veranderopdrachten vragen om 

een grondige aanpak. Wij gaan voor impact. Bij gemeenten en in de samenleving. Het 

nemen van verantwoordelijkheid is hierbij een voorwaarde. Het creëert ruimte om 

ambities, vergezichten en abstracties te vertalen, naar concrete en uitvoerbare plannen. 

Dit geeft ons energie. Waarmee we het vuur aanwakkeren bij anderen. 

 

Dit lukt ons alleen door innig samen te werken met gemeentelijke professionals. De 

mensen die het uiteindelijk moeten doen. Zo ontwikkelen we een werkbare oplossing die 

aansluit bij de realiteit van alledag. Dat is goed voor de organisatie én de maatschappij. 

 

Bij Nautus hechten we aan een duurzame bedrijfsvoering met oog en respect voor 

mens, milieu en maatschappij. Wij nemen dat serieus en streven er daarom naar om ons 

jaarlijks te verbeteren op basis van de NEN-ISO 26000:2010 richtlijnen. 

 

Om deze reden hebben wij een MVO zelfverklaring opgesteld. Met deze zelfverklaring 

geven wij een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden: 

• onderscheiden en toepassen van de zeven principes van MVO; 

• identificeren en betrekken van stakeholders; 

• de zeven MVO kenthema’s en de 37 MVO-onderwerpen; 

• integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. 

 

Wij zijn trots op deze zelfverklaring, maar beseffen ook dat het uiteindelijk aankomt op 

de keuzes en afwegingen die wij dagelijks maken in lijn met onze waarden creativiteit, 

betrokkenheid en veranderkracht. Daarom zullen wij de zelfverklaring jaarlijks herzien, 

met als doel om ieder jaar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid weer een beetje 

beter te nemen. 

 

Joost Cornielje 

Voorzitter Managementteam Nautus 
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1 Inleiding 

Nautus versterkt gemeenten met betrokken en creatieve veranderaars bij de aanpak van 

sociale vraagstukken. 

 

1.1 Nautus versterkt 

Nautus versterkt gemeenten bij de aanpak van sociale vraagstukken. Ons team bestaat 

uit betrokken en creatieve veranderaars die innig samenwerken met onze 

opdrachtgevers. Wij gaan voor maatwerk op basis van een duurzame klantrelatie, 

waarbij drie waarden voor ons van belang zijn. 

 

Een sterke betrokkenheid bij de dingen die we doen. Wij weten hoe gemeenten werken 

en we hechten aan het functioneren onze democratie. Wij weten welke sociale 

vraagstukken spelen en zijn nieuwsgierig naar iedere uitdaging en de drijfveren die 

daarachter schuilgaan. Wij zijn gemotiveerd en voelen ons verantwoordelijk om die 

uitdagingen aan te gaan op basis van een open en intensieve samenwerking met onze 

opdrachtgevers. 

 

Een eigen creativiteit. We willen anderen inspireren met een frisse blik, nieuwe inzichten 

en heldere analyses. We benutten wetenschappelijke kennis, maar zoeken ook actief 

naar nieuwe wegen. We houden van politiek-maatschappelijk debat en interactie met 

inwoners, professionals en beleidsmakers. En we benutten dit alles voor het realiseren 

van slimme en duurzame veranderingen. 

 

En een goede dosis veranderkracht. Want succesvol veranderen vraagt ook om 

organisatie en aansturing. Wij verbinden inhoud, processen en mensen. En zetten dat 

om in daadkracht. Wij helpen onze opdrachtgevers door voorop te gaan in de strijd. En 

we zijn pas tevreden als ons gezamenlijk doel is bereikt. 

 

1.2 Dienstverlening 

Wij versterken gemeenten bij de aanpak van sociale vraagstukken. En wij doen dat door 

het leveren van betrokken en creatieve veranderaars. Gedreven adviseurs en 

projectleiders die verantwoordelijkheid nemen voor succesvolle veranderingen. 

Veranderaars die helpen bij het maken van goede keuzes, het implementeren van 

keuzes naar alle facetten van de uitvoering en het continu verbeteren van die uitvoering. 

 

1.3 Duurzame bedrijfsvoering 

Wij hechten aan een duurzame bedrijfsvoering. Met oog en respect voor mens, milieu en 

maatschappij. Een ambitie die verankerd dient te worden in alle bedrijfsprocessen.  
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Wij nemen dat serieus en willen jaarlijks meer en meer aan de ISO26000 richtlijnen 

voldoen. Te beginnen op de thema’s werknemers, milieu en eerlijk zaken doen. 

 

1.4 ISO 26000/NPR 9026+C1 

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO. Hiermee leggen wij, middels 

publicatie van de MVO zelfverklaring, op vrijwillige basis verantwoording af over de wijze 

waarop wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. ISO 26000 helpt ons om 

maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en bied richtlijnen voor de 

onderliggende principes van MVO.  

 

Met behulp van de NPR 9026+C1 hebben wij het proces voor het voorbereiden, 

vaststellen en onderhouden van de zelfverklaring doorlopen en borgen wij dat de 

principes en richtlijnen van de NEN-ISO 26000 worden toegepast. Dit document geeft 

antwoord op de onderzoeksvragen die na beoordeling voldoende zijn gebleken voor het 

opstellen van de zelfverklaring. 

 

Cyclus van continu verbeteren 

Het is ons streven de zelfverklaring jaarlijks te herzien, met als doel ieder jaar onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid weer een beetje beter te nemen. We sluiten 

daarvoor aan in de reguliere interne begrotingscyclus. Dat betekent dat de geldende 

zelfverklaring jaarlijks wordt herzien in de maand juni. Vooralsnog is dat een interne 

toetsing, maar we streven ernaar dit (per 2021) om te zetten in een externe toetsing. 

Op basis van deze toets stelt de werkgroep MVO een jaarplan MVO op voor het volgende 

jaar. Deze wordt jaarlijks in oktober ter vaststelling voorgelegd aan het MT, waarna 

vertaling in de begroting volgt. 

 



8/31 
 

 

 

 

2 MVO principes 

Nautus onderschrijft de zeven MVO principes en past deze toe. 

 

2.1 Het afleggen van rekenschap 

Het afleggen van rekenschap betekent dat Nautus verantwoording aflegt over de 

effecten die wij hebben op de maatschappij, de economie en het milieu en dat wij 

daarop aanspreekbaar zijn. 

 

VRAAG 1 

Nautus legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, 

de economie en het milieu. Welke activiteiten ondernemen wij om 

invulling aan dit principe te geven? 

Wij leggen rekenschap af over onze impact, omdat wij het belangrijk vinden om te laten 

zien hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen richting de maatschappij. Wij leggen 

verantwoording af over de effecten van onze bedrijfsvoering op de maatschappij, het 

milieu en de economie. Wij rapporteren daarbij in het bijzonder over eventuele 

negatieve effecten en de maatregelen die wij nemen om herhaling van dergelijke 

effecten te voorkomen. 

 

Wij leggen op verschillende manieren rekenschap af aan onze stakeholders over de 

impact van onze activiteiten op de maatschappij, de economie en het milieu. Onder 

andere via:  

• Jaarrekeningen 

• Jaarplannen en jaarverslagen MVO 

• Klanttevredenheidsonderzoeken 

• Informatie en artikelen via onze website 

• Kwartaaloverleggen met de personeelsvertegenwoordiging 

• Focus- en kwartaalpresentaties aan medewerkers 

• Reguliere contact- en communicatiemomenten met opdrachtgevers en overige 

externe stakeholders; 

• Ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) waarmee tevens (op basis van de 

PDCA-cyclus) continu verbeteringen worden geïnitieerd. 

  

Bronnen 

• www.nautus.nl 

• Intranet Nautus (niet publiek beschikbaar)  
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• Jaarrekening (Kamer van Koophandel) 

 

2.2 Transparantie 

Transparantie betekent dat wij laten zien wat ons beleid is en wat onze besluiten en 

activiteiten zijn en welke invloed deze hebben op de maatschappij en het milieu1.  

 

VRAAG 2 

Nautus is transparant over besluiten en activiteiten die een effect 

hebben op de omgeving. Welke activiteiten ondernemen wij om 

invulling aan dit principe te geven? 

Nautus is transparant over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de 

omgeving. Wij zijn transparant over:  

• Het doel, de aard en de plaats van onze activiteiten;  

• De manier waarop besluiten tot stand komen;  

• Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de functies horen in het 

kader van de besluitvorming;  

• Wie welke functie binnen onze organisatie heeft in het kader van de 

besluitvorming;  

• Hoe onze MVO-prestaties worden geëvalueerd;  

• Onze MVO-prestaties op significante onderwerpen;  

• Onze financiële prestaties;  

• Waar onze financiële middelen vandaan komen;  

• De gevolgen van ons beleid en onze organisatiebeslissingen en – activiteiten op 

de omgeving (belanghebbenden, de maatschappij het milieu enz.);  

• Wie wij als onze stakeholders beschouwen;  

• De manier waarop deze stakeholders zijn geselecteerd;  

• Hoe deze stakeholders worden betrokken bij de organisatie;  

• Kwaliteitscontroles.  

 

De informatie in onze verslaglegging is openbaar en gemakkelijk beschikbaar. We 

streven ernaar de informatie qua aard en omschrijving af te stemmen op onze 

stakeholders en hen tijdig, feitelijk juist, duidelijk en objectief te informeren. 

 

Bronnen 

• Jaarrekeningen 

• Jaarplannen en jaarverslagen MVO 

 

 
1 Eigendomsinformatie hoeft niet openbaar te worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor vertrouwelijke informatie of informatie 
waarmee wettelijke, commerciële of privacy verplichtingen kunnen worden geschonden 
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2.3 Ethisch gedrag 

Een organisatie hoort zich ethisch te gedragen. Dit betekent dat Nautus ernaar streeft 

oprecht, rechtvaardig en integer te zijn. Deze waarden vertalen zich in zorg voor 

mensen, dieren en milieu. Ook hebben wij aandacht voor de effecten van ons gedrag op 

onze stakeholders.  

 

VRAAG 3 

Nautus gedraagt zich ethisch. Welke activiteiten ondernemen wij om 

invulling aan dit principe te geven? 

Wij zijn open en transparant over onze kernwaarden en principes en hebben onze 

organisatie zodanig ingericht dat ethisch gedrag wordt bevorderd (bijvoorbeeld door het 

voorkomen van belangenverstrengeling). Nautus benoemt normen voor ethisch gedrag 

en past deze toe en we bemoedigen het naleven van deze normen aan. We maken 

gedragsnormen bekend (zie o.a. het personeelshandboek en onze 

arbeidsovereenkomsten), die worden verwacht van verschillende mensen in en om de 

organisatie en we voorkomen belangenconflicten die zouden kunnen leiden tot onethisch 

gedrag. Door middel van een vertrouwenspersoon stellen wij mensen binnen en buiten 

onze organisatie in staat onethisch gedrag te melden, zonder angst voor represailles. 

 

2.4 Respect voor belangen van stakeholders 

Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en 

besluiten van Nautus. Daarom hebben zij belang bij onze activiteiten en besluiten. Wij 

wegen deze belangen mee bij het maken van beslissingen. 

 

VRAAG 4 

Nautus respecteert de belangen van stakeholders en speelt hierop 

in. Welke activiteiten ondernemen wij om invulling aan dit principe 

te geven? 

Wij weten wie onze stakeholders zijn. We erkennen en waarderen hen en reageren op 

eventuele bezorgdheid die door hen wordt geuit. Nautus onderkent dat dat stakeholders 

de activiteiten van onze organisatie kunnen beïnvloeden. We hebben vastgesteld of 

stakeholders in staat zijn met ons in contact te treden om invloed uit te oefenen. Onze 

personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een belangrijke spreekbuis voor onze interne 

stakeholders. Wij wegen de belangen van onze stakeholders in het licht van bredere 

maatschappelijke verwachtingen en houden rekening met de belangen van stakeholders 

waarmee we geen formele relatie hebben. 
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Nautus is een gelaagde organisatie bestaande uit aandeelhouders, directie, management 

en PVT, waar onderlinge belangen helder zijn, we elkaar beïnvloeden en elkaar kruislinks 

respecteren. 

 

2.5 Respect voor de rechtsorde 

Het respecteren van de rechtsorde betekent dat wij de relevante wet- en regelgeving 

naleven. Het naleven van wet- en regelgeving geldt voor alle rechtsgebieden waarin 

Nautus actief is. 

 

VRAAG 5 

Nautus respecteert de geldende wet- en regelgeving. Welke 

activiteiten ondernemen wij om invulling aan dit principe te geven? 

Nautus respecteert de geldende wet- en regelgeving. Wij stellen ons op de hoogte van 

de toepasselijke wet- en regelgeving en leven deze na. Wij treffen maatregelen om 

ervoor te zorgen dat onze relaties en activiteiten in overeenstemming met wet- en 

regelgeving zijn en informeren medewerkers over recente en relevante wet- en 

regelgeving en hoe zij deze kunnen naleven. Als onderdeel van ons 

kwaliteitsmanagementsysteem beoordelen wij periodiek of de organisatie nog voldoet 

aan wet- en regelgeving. 

 

2.6 Respect voor internationale gedragsnormen rechtsorde 

Niet in alle gevallen garandeert wetgeving dat het milieu of de maatschappij voldoende 

wordt beschermd. Nautus respecteert daarom in aanvulling zoveel mogelijk de 

internationale gedragsnormen. 

 

VRAAG 6 

Nautus respecteert de internationale gedragsnormen. Welke 

activiteiten ondernemen wij om invulling aan dit principe te geven? 

Nautus respecteert de internationale gedragsnormen waar wetgeving het milieu of de 

maatschappij onvoldoende beschermt of conflicteert met internationale gedragsnormen. 

Wanneer internationale gedragsnormen niet worden nageleefd heroverwegen wij onze 

relaties en activiteiten. Tevens voorkomen we dat we medeplichtig zijn aan het 

schenden van de internationale gedragsnormen door andere organisaties. 
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2.7 Respect voor mensenrechten 

Dit principe houdt in dat wij de Universele verklaring van de Rechten van de Mens 

erkennen, respecteren en waar mogelijk bevorderen. Deze rechten gelden voor ieder 

mens op de wereld. 

 

VRAAG 7 

Nautus respecteert en erkent de universele mensenrechten. Welke 

activiteiten ondernemen wij om invulling aan dit principe te geven? 

Wij respecteren deze rechten in alle landen, culturen en situaties en ondernemen 

stappen in situaties waarin de mensenrechten worden geschonden in het kader van onze 

bedrijfsvoering, de waardeketen en/of onze invloedssfeer. Nautus maakt geen misbruik 

van of haalt geen voordeel uit situaties waarin de mensenrechten onvoldoende zijn 

beschermd. 

 

 

 



13/31 
 

 

 

 

3 Stakeholders 

Nautus identificeert en betrekt stakeholders. 

 

3.1 Stakeholders identificeren 

Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en 

besluiten van Nautus. Daarom hebben zij belang bij onze activiteiten en besluiten. 

Belangen die wij meewegen bij het maken van beslissingen. 

 

VRAAG 8 

Hoe hebben wij onze stakeholders geïdentificeerd? 

Wij hebben onze stakeholders geïdentificeerd in een sessie met de werkgroep MVO en 

deze analyse besproken en vastgesteld in het MT. 

 

VRAAG 9 

Wie zijn onze stakeholders? 

 

Politieke, sociale en economische omgeving

Waardeketen

Input relaties

Normatieve en overige relaties

Output relaties

Medewerkers, partners
en aandeelhouders

Gemeenten
ambtenaren 
& bestuurders

Maatschappelijke
Partners

Inwoners &
Ondernemers

Uitvoerings-
organisaties

Aanbieders

Koepel-
organisaties

Gemeenten
ambtenaren 
& bestuurders

Koepel-
organisaties

Uitvoerings-
organisaties

Adviseurs

Account-
managers

Medewerkers 
bedrijfsvoering PVT

Leveranciers

Rijksoverheid Provincies

Politieke partijen

Concurrenten

Studieverenigingen

Belangenverenigingen

KennisinstellingenMedia

Platforms

Publieke opinie Wetgeving Ministeries
Inspecties
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3.2 Stakeholders betrekken 

Het betrekken van stakeholders is belangrijk bij het implementeren van MVO. Nautus 

heeft haar stakeholders nodig om te bepalen welke effecten zij ondervinden, wat deze 

stakeholders van ons verwachten en waaraan wij dus aandacht moeten te geven. 

 

VRAAG 10 

Waarom en waarbij betrekken wij onze stakeholders? 

Wij betrekken onze stakeholders om inzicht te krijgen in de impact van onze besluiten 

en activiteiten op specifieke stakeholders. We proberen erachter te komen of onze 

positieve impact op de omgeving kan worden vergroot en negatieve impact kan worden 

verminderd en we proberen te achterhalen of onze claims met betrekking tot 

maatschappelijk verantwoordelijkheid geloofwaardig worden gevonden. We betrekken 

onze stakeholders om onze MVO-prestaties te beoordelen en om mogelijke conflicten 

tussen onze eigen belangen, die van onze stakeholders en de algemene 

maatschappelijke verwachtingen te bespreken en zo mogelijk op te lossen. We 

betrekken stakeholders om transparant te zijn in wat we doen (onze activiteiten en 

besluiten) en vormen waar mogelijk partnerschappen die voor ons en onze stakeholders 

voordelen bieden. 

 



15/31 
 

 

 

 

4 Kernthema’s MVO 

Nautus heeft de onderwerpen binnen de zeven kernthema’s op relevantie en significantie 

beoordeeld en vervolgens geprioriteerd. 

 

4.1 Bepalen van de relevantie 

Niet alle onderwerpen zijn relevant voor Nautus. Daarom is de eerste stap het bepalen 

van relevante onderwerpen die voor ons van toepassing zijn. Een onderwerp is relevant 

als het speelt bij onze activiteiten en besluiten, waardoor het een effect (kan) hebben op 

onze stakeholders en/of op duurzame ontwikkeling. 

 

VRAAG 11 

Welke criteria hebben we gebruikt voor het bepalen van relevante 

onderwerpen? 

De richtlijn beschrijft 37 onderwerpen die zijn onderverdeeld in 7 thema’s. Elk thema is 

relevant, maar niet voor iedere organisatie in gelijke mate. Binnen deze thema’s zijn alle 

onderwerpen ook relevant, maar ook hiervoor geldt dat dit niet in gelijke mate is voor 

iedere organisatie. Voor het bepalen van relevantie hebben wij gekeken naar:   

• De eigen activiteiten en besluiten.   

• Activiteiten en besluiten van organisaties in de waardeketen en invloedssfeer 

van de organisatie.   

• Dagelijkse activiteiten en bijzondere situaties.  

 

Op dit moment is gekozen voor een beperkt aantal thema’s en de daarbij behorende 

onderwerpen. We hebben gekozen voor thema’s waar wij een nadrukkelijke rol kunnen 

spelen en een verschil kunnen maken. 

 

VRAAG 12 

Welke onderwerpen zijn relevant? 

Wij hebben voor dit moment bepaald dat de thema’s met de hoogste mate van 

relevantie voor ons zijn: 

• Bestuur van de organisatie 

• Werknemers (arbeidspraktijk) 

• Milieu 

• Eerlijk zakendoen. 
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De onderwerpen behorende bij deze thema’s beoordelen wij op relevantie als volgt 

(nadere toelichting is opgenomen in de prioriteitenmatrix 2020): 

 

Bestuur van de organisatie 

• Besluitvormingsprocessen en -structuren – hoge relevantie 

 

Werknemers (arbeidspraktijk) 

• Werkgelegenheid en arbeidsrelaties – hoge relevantie 

• Arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid – hoge relevantie 

• Sociale dialoog – hoge relevantie 

• Gezondheid en veiligheid op het werk – hoge relevantie 

• Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek – hoge relevantie 

 

Milieu 

• Duurzaam gebruik van hulpbronnen – hoge relevantie 

• Mitigatie van en adaptie aan klimaatverandering – hoge relevantie 

• Bescherming van milieu, biodiversiteit en herstel van natuurlijke leefgebieden – 

gemiddelde relevantie 

 

Eerlijk zaken doen 

• Anticorruptie – hoge relevantie 

• Verantwoorde politieke betrokkenheid – hoge relevantie 

• Eerlijke concurrentie – hoge relevantie 

• MVO bevorderen in de keten – hoge relevantie 

• Respect voor eigendomsrechten – hoge relevantie 

 

De mate van relevantie van de overige thema’s en bijbehorende onderwerpen bekijken 

wij in 2021 opnieuw.  

 

4.2 Bepalen van de significantie 

Nadat de lijst met relevante onderwerpen is vastgesteld, hebben wij bepaald welke van 

deze onderwerpen het meest significant zijn.  

 

VRAAG 13 

Welke criteria hebben wij gebruikt bij het bepalen van de 

significantie onderwerpen? 

Voor het vaststellen van significantie zijn de volgende criteria toegepast:   
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• De mate waarin het onderwerp effect heeft op de stakeholders en duurzame 

ontwikkeling.  

• Het effect van het wel of niet nemen van extra actie(s) op dit onderwerp.  

• De mate van bezorgdheid van stakeholders over het onderwerp.  

• De maatschappelijke verwachtingen van wat verantwoord gedrag is met 

betrekking tot deze effecten op dit onderwerp.  

 

VRAAG 14 

Welke onderwerpen zijn significant? 

De onderwerpen behorende bij de vier thema’s beoordelen wij op significantie als volgt 

(nadere toelichting is opgenomen in de prioriteitenmatrix 2020): 

 

Bestuur van de organisatie 

• Besluitvormingsprocessen en -structuren – hoge significantie 

 

Werknemers (arbeidspraktijk) 

• Werkgelegenheid en arbeidsrelaties – gemiddelde significantie 

• Arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid – gemiddelde significantie 

• Sociale dialoog – gemiddelde significantie 

• Gezondheid en veiligheid op het werk – gemiddelde significantie 

• Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek – gemiddelde significantie 

 

Milieu 

• Duurzaam gebruik van hulpbronnen – hoge significantie 

• Mitigatie van en adaptie aan klimaatverandering – hoge significantie 

• Bescherming van milieu, biodiversiteit en herstel van natuurlijke leefgebieden – 

gemiddelde significantie 

 

Eerlijk zaken doen 

• Anticorruptie – gemiddelde significantie 

• Verantwoorde politieke betrokkenheid – gemiddelde significantie 

• Eerlijke concurrentie – lage significantie 

• MVO bevorderen in de keten – hoge significantie 

• Respect voor eigendomsrechten – lage significantie 

 

4.3 Prioriteren van MVO onderwerpen 

Na het vaststellen van de meest relevante en significante thema’s en onderwerpen, 

hebben wij prioriteiten gesteld. Prioriteiten zijn onder meer gesteld op basis van ons 
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ambitieniveau en door onze huidige prestaties op een onderwerp. Op basis van de 

gekozen prioriteiten ondernemen wij acties.  

 

VRAAG 15 

Welke criteria hebben wij gebruikt bij het bepalen van de prioritaire 

onderwerpen? 

Voor het vaststellen van de prioriteiten zijn de volgende criteria toegepast:   

• De mate waarin bepaalde acties al in de lijn van bestaande ontwikkelingen 

liggen.  

• De prestaties afgezet tegen wet- en regelgeving.  

• De prestaties afgezet tegen de ‘best practices’.  

• De mate waarin het onderwerp bijdraagt aan of afbreuk doet aan de missie.  

• De kosten versus de baten van het ondernemen van actie op het onderwerp. - 

De tijd die het kost om de gewenste resultaten te bereiken.   

• De mogelijke financiële of reputatie risico's wanneer het onderwerp niet snel 

wordt aangepakt  

 

VRAAG 16 

Welke onderwerpen hebben prioriteit? 

De onderwerpen behorende bij de vier thema’s beoordelen wij op prioriteit als volgt 

(nadere toelichting is opgenomen in de prioriteitenmatrix 2020): 

 

Bestuur van de organisatie 

• Besluitvormingsprocessen en -structuren – hoge prioriteit 

 

Werknemers (arbeidspraktijk) 

• Werkgelegenheid en arbeidsrelaties – hoge prioriteit 

• Arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid – hoge prioriteit 

• Sociale dialoog – hoge prioriteit 

• Gezondheid en veiligheid op het werk – hoge prioriteit 

• Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek – hoge prioriteit 

 

Milieu 

• Duurzaam gebruik van hulpbronnen – hoge prioriteit 

• Mitigatie van en adaptie aan klimaatverandering – hoge prioriteit 
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• Bescherming van milieu, biodiversiteit en herstel van natuurlijke leefgebieden – 

gemiddelde prioriteit 

 

Eerlijk zaken doen 

• Anticorruptie – hoge prioriteit 

• Verantwoorde politieke betrokkenheid – hoge prioriteit 

• Eerlijke concurrentie – gemiddelde prioriteit  

• MVO bevorderen in de keten – hoge prioriteit 

• Respect voor eigendomsrechten – gemiddelde prioriteit 

 

VRAAG 17 

Tot welke acties heeft dit geleid of welke acties gaan wij nemen? 

De acties die zijn en worden ondernomen in 2020 (in de bijgevoegde prioriteitenmatrix 

2020 zijn deze ook opgenomen): 

 

Bestuur van de organisatie 

• Aanbevelingen uit nulmeting 2019 opvolgen en bestendigen.  

• Prioriteitenmatrix 2020 opstellen.  

• Zelfverklaring en referentiematrix na H1 opstellen. 

• MVO-plan 2021 opstellen. 

 

Werknemers (arbeidspraktijk) 

• Algemene sessies voor medewerkers georganiseerd om significantie punten van 

aandacht en/of acties op te halen. 

• Sessies binnen eenheden en team BV om significante punten en/of acties op te 

halen. 

• In BHV-crew significantie punten en/of acties ophalen.  

• In reguliere kwartaaloverleggen met PVT significante punten en/of acties 

ophalen. 

 

Milieu 

• Algemene sessies voor medewerkers georganiseerd om significantie punten van 

aandacht en/of acties op te halen. 

• Sessies binnen eenheden en team BV om significante punten en/of acties op te 

halen. 

• In beeld brengen wat nu ons gebruik is, wat we gaan doen om dat te 

verminderen en hoe we de resultaten meten en inzichtelijk maken.   
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• In beeld brengen wat nu onze uitstoot is, wat we gaan doen om dat te 

verminderen en hoe we de resultaten meten en inzichtelijk maken.  

• In beeld brengen welke effecten wij hebben, wat we gaan doen om dat te 

verminderen/ compenseren en hoe we de resultaten meten en inzichtelijk 

maken.   

 

Eerlijk zaken doen 

• Algemene sessies voor medewerkers georganiseerd om significantie punten van 

aandacht en/of acties op te halen. 

• Sessies binnen eenheden en team BV om significante punten en/of acties op te 

halen. 

• In gesprekken met opdrachtgevers en koepelorganisaties significante punten 

en/of acties ophalen. 

 

VRAAG 18 

Toelichting op prioriteitsstelling? 

Bij de prioritering hebben wij rekening gehouden met de zes criteria die zijn benoemd bij 

vraag 15. De beoordeling van deze criteria is gecombineerd met de mate van relevantie 

en significantie om vervolgens te bepalen binnen welk tijdsbestek actie noodzakelijk is.  

 

VRAAG 19 

Welke stakeholders hebben wij betrokken bij het identificeren van de 

relevante, significante en prioritaire onderwerpen? 

De relevante onderwerpen zijn voorbereid door de werkgroep MVO en vastgesteld door 

het MT, mede op basis van input uit sessies met medewerkers, gesprekken met 

opdrachtgevers en leveranciers. Deze referentiematrix, de prioriteitenmatrix en de 

zelfverklaring worden daarnaast structureel besproken met de PVT, zodat er continu kan 

worden bijgestuurd op actualisering. 
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5 MVO in organisatie integreren 

Nautus borgt en integreert maatschappelijke verantwoordelijkheid in de haarvaten van 

onze organisatie. 

 

5.1 Ketenverantwoordelijkheid en invloedssfeer 

Er bevinden zich in onze invloedssfeer diverse organisaties en personen die wij kunnen 

beïnvloeden vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

VRAAG 20 

Welke organisaties bevinden zich in onze invloedssfeer en hoe 

verhouden die zich tot Nautus? 

Bij vraag 8 en 9 is onze invloedsfeer uitgewerkt. Daar is zichtbaar welke organisaties 

zich in onze invloedsfeer bevinden. Concreet gaat het om opdrachtgevers en 

leveranciers. Daarnaast hebben wij invloed op medewerkers, collega’s bij de 

opdrachtgevers en partners (aanbieders en uitvoeringsorganisaties) en klanten 

(inwoners en ondernemers) van onze opdrachtgevers. 

 

VRAAG 21 

Op welke manier stimuleren wij MVO bij andere organisaties? 

Wij stimuleren daar wara mogelijk MVO bij andere organisaties: 

• Door maatschappelijke criteria mee te nemen in contractuele voorwaarden en 

onze offertes. 

• Door een openbare verklaring over maatschappelijke verantwoordelijkheid af te 

leggen.  

• Door het betrekken van stakeholders.  

• Door bij het nemen van investeringsbeslissingen maatschappelijke criteria te 

hanteren. 

• Door kennis over maatschappelijke issues met stakeholders te delen, en 

hiermee het bewustzijn te vergroten. 

• Door het promoten van goede voorbeelden. 
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5.2 Gepaste zorgvuldigheid 

Wij hebben oog voor de (potentiële) effecten van onze activiteiten en besluiten en die 

van anderen in onze invloedsfeer. We kijken daarbij zowel naar positieve als negatieve 

effecten. 

 

VRAAG 22 

Op welke manier beoordelen wij (potentiële) effecten van de eigen 

activiteiten en besluiten op de maatschappij, milieu en economie? 

De verantwoordelijk voor MVO hebben wij belegd in een portefeuille op het niveau van 

het managementteam. Daarmee borgen we dat al onze besluiten en activiteiten worden 

beoordeeld op het mogelijke effect dat zij hebben op maatschappij, milieu en economie. 

Verder: 

• Werken wij met een eigen kwaliteitsmanagementsysteem.  

• Voldoen aan relevante wetgeving wordt gewaarborgd. 

• Voeren wij kwaliteit audits uit. 

• Monitoren wij financiële prestaties. 

• Voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit. 

• Gaan wij medewerkerstevredenheidsonderzoeken introduceren. 

    

 

VRAAG 23 

Op welke manier beoordelen wij (potentiële) effecten van de 

activiteiten en besluiten in onze invloedsfeer op de maatschappij, 

milieu en economie? 

Naast de effecten van onze eigen activiteiten kijken we ook naar de effecten van de 

activiteiten van onze leveranciers. Dit borgen wij door periodiek met al onze leveranciers 

kwalitatieve gesprekken te voeren en deze waar mogelijk te kwantificeren door eigen of 

extern geverifieerd onderzoek. Daarnaast houden wij de ontwikkelingen in het 

gemeentelijke sociaal domein nauwlettend in de gaten. 

 

 

VRAAG 24 

Hoe oefenen wij gepaste zorgvuldigheid uit en hoe hebben wij dit 

geïmplementeerd binnen Nautus? 
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Wij hebben dit geïmplementeerd door: 

• Het formuleren van richtlijnen over hoe aan de organisatie verbonden personen 

gepaste zorgvuldigheid in acht kunnen nemen (personeelshandboek); 

• Instrumenten om de MVO-kernthema’s in uw hele organisatie te integreren 

(plannen en formats op niveau van eenheden, teams en individu); 

• Instrumenten om uw prestaties te volgen en aanpassingen te doen in prioriteit 

en benadering. 

 

 

VRAAG 25 

Welke (potentiële) effecten op maatschappij, milieu en economie 

hebben wij geïdentificeerd? 

Negatieve effecten op het milieu komen vooral voort uit het autogebruik om onze 

opdrachtgevers te bezoeken en het beperkte gebruik van ons kantoor op maandag 

t/m donderdag (inefficiëntie). Wij werken aan oplossingen (meer mogelijkheden 

voor OV bieden & flexibele huisvesting) om de effecten hiervan terug te dringen. 

 

5.3 Visie, missie, beleid en strategie 

Een duurzame bedrijfsvoering is een van de strategische doelen van Nautus. Daarmee is 

het een van de vijf dragende pijlers onder onze strategie.  

 

VRAAG 26 

Hoe heeft Nautus richting gegeven aan haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid? 

Door het als één van onze vier strategische doelen te formuleren en dit – mede op basis 

van de richtlijn – door te vertalen in (het bestuur van) onze organisatie. Dat staat niet in 

één keer perfect, maar we zijn gecommitteerd om dit ieder jaar op een hoger plan te 

tillen. 

 

5.4 Ontwikkelen draagvlak en competentie 

We hebben niet alleen de ambitie maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar 

willen dat ook duurzaam doen. Draagvlak en competenties zijn daarin van belang.  
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VRAAG 27 

Op welke manier creëren wij draagvlak voor maatschappelijke 

verantwoordelijkheid binnen en buiten onze organisatie? 

<Vanuit de strategische doelstelling zijn wij onze ambitie gaan vertalen binnen onze 

organisatie. Dat betekent creëren van draagvlak en bewustwording middels overleg 

tussen aandeelhouders, het management en medewerkers. Er vinden werkbesprekingen 

plaats tussen medewerkers en hun leidinggevende op individueel en teamniveau en met 

de organisatie in brede zin. In de toekomst zullen interne en externe stakeholders een 

grotere rol spelen op het gebied van MVO binnen onze organisatie.  

 

Wij besteden hierbij aandacht aan: 

• Het vergroten van kennis van de principes, MVO-kernthema’s en – 

onderwerpen.  

• De betrokkenheid van de top van de organisatie bij het nemen van haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

• MVO is onderdeel gaan uitmaken van de jaarplannen (op niveau van individu, 

team, eenheid en organisatie). 

 

VRAAG 28 

Op welke manier ontwikkelen wij de benodigde competenties voor 

het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen en 

buiten onze organisatie? 

De kennis op het gebied van MVO is vergroot middels de zelfverklaring en het onderzoek 

dat eraan vooraf is gegaan inclusief de diverse sessies met alle medewerkers. De 

documentatie van de zelfverklaring en het onderzoek zijn breed besproken en openbaar 

gemaakt waardoor iedereen binnen Nautus meer inzicht heeft gekregen in MVO en wat 

wij daar als organisatie in willen en kunnen bereiken. 

 

5.5 Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid  

Om onze ambitie ten aanzien van een duurzame bedrijfsvoering waar te kunnen maken 

hebben we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid geborgd in de haarvaten van 

onze organisatie.  
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VRAAG 29 

Op welke manier hebben wij draagvlak maatschappelijke 

verantwoordelijkheid geïntegreerd in besturingsprocessen, systemen 

en procedures? 

Wij hebben alle aspecten van MVO expliciet geïntegreerd in de besturingsprocessen, 

systemen, structuren en procedures. Het is een strategische doelstelling, die in de 

volgende cyclus van planning en control is opgenomen en daartoe ook een vaste plek 

heeft gekregen in alle eenheidsplannen, teamplannen, persoonlijke ontwikkelplannen 

etc. 
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6 Communicatie en rapportage 

Nautus communiceert en rapporteert actief over onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en hoe we die nemen. 

 

6.1 Communiceren over MVO 

Nautus communiceert actief over de wijze waarop wij onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen.  

 

VRAAG 30 

Met welke criteria houden wij rekening in onze communicatie over 

maatschappelijke verantwoordelijkheid? 

Onze communicatie is: 

• Compleet: in de informatie komen alle belangrijke activiteiten en de 

maatschappelijke effecten daarvan aan de orde.  

• Begrijpelijk: de informatie is voor de doelgroep goed te begrijpen. Het gaat 

hierbij zowel om het gebruik van de taal van de doelgroep als om de manier 

waarop de informatie wordt gepresenteerd.  

• Responsief: in de informatie wordt ingegaan op de belangen van stakeholders.  

• Nauwkeurig: de informatie is feitelijk juist en bevat voldoende diepgang.  

• Evenwichtig: de informatie is evenwichtig en eerlijk. De organisatie brengt niet 

alleen goed nieuws naar buiten, maar geeft ook informatie over eventuele 

negatieve maatschappelijke effecten.  

• Actueel: het behoort daarom altijd duidelijk te zijn op welke periode de 

informatie betrekking heeft.  

• Toegankelijk: de informatie is beschikbaar voor alle stakeholders.  

 

VRAAG 31 

Op welke manier communiceren wij over onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid? 

Wij communiceren extern over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid middels ons 

jaarverslag en diverse relevante nieuwsberichten op onze website. Ook hebben wij een 

specifieke webpagina aan onze activiteiten gewijd: https://www.nautus.nl/mvo. 
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Intern communiceren wij ieder kwartaal over de realisatie op onze strategische doelen. 

Op die moment staan wij ook stil bij de MVO-doelstellingen. Dat doen we zowel met 

onze PVT als met de gehele organisatie.  

 

6.2 Rapporteren over MVO 

Nautus rapporteert actief over de wijze waarop wij onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen.  

 

VRAAG 32a 

Rapporteert Nautus over MVO via een maatschappelijk verslag? 

 
Wij rapporteren door de MVO referentiematrix en ons jaarplan MVO te publiceren op 

onze website en deze jaarlijks te actualiseren. Op die manier is voor een ieder te volgen 

hoe onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zich ontwikkeld. 

 

VRAAG 32b 

Welke informatie is onderdeel van ons maatschappelijk verslag? 

Onderdeel van onze rapportage is in ieder geval: 

• Doelstellingen t.a.v. onderwerpen en kernthema’s  

• Prestaties t.a.v. onderwerpen en kernthema’s  

• Hoe en wanneer stakeholders zijn betrokken bij de rapportage  

• Successen en tekortkomingen en manieren waarop tekortkomingen worden 

aangepakt.  

 

 

VRAAG 32c 

Met welke overwegingen hebben wij bij het opstellen van het 

maatschappelijk verslag rekening gehouden? 

 

De omvang, het onderwerp en het toepassingsgebied past bij de grootte en aard van 

onze organisatie. Het detailniveau weerspiegelt de mate van ervaring die we hebben met 

rapporteren. Het is onze ambitie onze rapportages (in navolging van onze prestaties) 

verder te verbeteren. 
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6.3 Conflicten en meningsverschillen met stakeholders 

In onze activiteiten en besluiten wegen wij belangen van stakeholders mee. Dit kaner 

ook toe leiden dat niet iedereen tevreden is met het resultaat en er meningsverschillen 

kunnen ontstaan.  

 

VRAAG 33a 

Zijn er conflicten of meningsverschillen met stakeholders (geweest)? 

Nee, er zijn op dit moment geen conflicten of mengingsverschillen geweest. 

 

VRAAG 33b 

Welke methoden hebben wij om (eventuele) conflicten op te lossen? 

Op de eerste plaats is dat het voeren van een gesprek en het wisselen van argumenten. 

Langs de lijn van formele/reguliere overleggen of specifiek te beleggen momenten. 

 

6.4 Het monitoren van activiteiten en beoordelen van prestaties 

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid pas echt, als onze activiteiten en 

besluiten daadwerkelijk een verschil maken. Daarom brengen we onze prestaties in 

beeld. 

 

VRAAG 34 

Op welke manier monitoren wij de activiteiten die effect hebben op 

relevante thema’s en onderwerpen? 

Langs diverse lijnen, die jaarlijks in een actualisatie van de referentiematrix en een 

nieuw jaarplan MVO worden opgenomen. We kijken daarbij in ieder geval naar: 

• Feedback van stakeholders. 

• Resultaten van benchmarks.  

• Meten met behulp van indicatoren.  

• Interne/externe audits.  
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VRAAG 35 

Hoe hebben wij onze prestaties op relevante thema’s en 

onderwerpen beoordeeld? 

De beoordeling op relevante thema’s en onderwerpen vindt nu plaats door de werkgroep 

MVO en het MT. Het is ons streven dit vanaf 2021 onafhankelijk te laten toetsen. 

 

 

VRAAG 36 

Hebben wij daarbij stakeholders betrokken? 

Wij hebben daar stakeholders bij betrokken. Intern zijn alle stakeholders betrokken, 

extern zijn enkele leveranciers en opdrachtgevers betrokken. Deze betrokkenheid willen 

wij de komende jaren verder uitbreiden. 

 

VRAAG 37a 

Welke verbeteringen of successen hebben wij bereikt? 

Het belangrijkste dat we hebben bereikt is dat MVO niet alleen op de agenda staat 

binnen onze organisatie, maar ook volledig is geborgd in alle structuren en processen. 

De bewustwording is gegroeid in de breedte en de eerste acties zijn al afgerond. 
 

VRAAG 37b 

Welke doelen zijn nog niet bereikt? 

Er zijn nog heel veel concrete suggesties en ideeën (geopperd door diverse 

stakeholders) om op te pakken en uit te voeren. Dit geven we een plek in het MVO plan 

2021. 

 

6.5 Selecteren van MVO-initiatieven en -instrumenten 

Ten behoeve van ons streven naar een duurzame bedrijfsvoering zijn diverse MVO-

initiatieven en MVO-instrumenten in te zetten. 
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VRAAG 38 

Aan welke MVO-initiatieven en eventuele bijbehorende instrumenten 

nemen wij deel? 

Buiten het in lijn brengen van onze organisatie en activiteiten met ISO 26000 nog geen. 

 

VRAAG 39 

Aan de hand van welke punten is een overweging gemaakt ten 

aanzien van dit initiatief? 

N.v.t. 

 

VRAAG 40 

Welke concrete acties voeren we uit naar aanleiding van dit 

initiatief? 

N.v.t. 
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