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Duurzame bedrijfsvoering
Een strategische doelstelling





Duurzame bedrijfsvoering

Bij Nautus zijn we ons ervan bewust dat we met alles dat wij doen (collectief 
en individueel) impact hebben op mens, milieu en maatschappij. Vanuit dit 
bewustzijn hebben we de ambitie onze impact op positieve wijze te 
beïnvloeden, om daarmee de tevredenheid en de trots van medewerkers en 
opdrachtgevers te vergroten.

Het voeren van een duurzame bedrijfsvoering, met respect en aandacht voor 
mens, milieu en maatschappij, is daarom een belangrijke strategische 
doelstelling voor ons. 

Wij doen dat door de ISO-26000:2010-principes en -richtlijnen zoveel mogelijk 
in de dagelijkse praktijk toe te passen en de borging ervan periodiek te 
toetsen.



Plan & realisatie 2021
Doelen en activiteiten





Doelen & resultaten 2021
Voor het jaar 2021 hadden we twee doelen met bijbehorende resultaten.

Doelstelling 1
Bestendigen van MVO als vaste waarde in onze organisatie: 
• Een jaarverslag MVO 2020.
• Een extern toetsingsverslag van de zelfverklaring 2020.
• Een ”actieve” MVO-benadering.
• Groei van betrokkenheid interne en externe stakeholders bij ons MVO-

beleid.
• Een terugkerende jaarcyclus van continu verbeteren.
• Een (geactualiseerde) zelfverklaring 2021 en jaarplan MVO 2022.



Doelen & activiteiten 2021
Doelstelling 2
Concrete vervolgstappen zetten op de vier prioritaire thema’s: 
• Thema Bestuur van de organisatie (zie doelstelling 1)
• Thema Werknemers

Ø Een medewerkerstevredenheidsonderzoek
Ø Vergroten diversiteit
Ø Transparantie en opbrengsten opleidingen
Ø Verbeteren balans werk en privé

• Thema Milieu
Ø Duurzame huisvesting en kantoor-gebruiken
Ø Bewust van de impact van vervoer

• Thema Eerlijk zakendoen 
Ø Bewust omgaan met dilemma’s
Ø MVO zichtbaar maken



Realisatie doelen & activiteiten 2021
MVO is in 2021 bestendigd als een vaste waarde in onze organisatie. Door de 
zelfverklaring over 2020 extern (CIIO) te laten toetsen, een jaarverslag over 
2020 op te stellen en een jaarplan voor 2022 op te stellen. Hiermee creëren we 
een terugkerende jaarcyclus van continu verbeteren. Daarnaast is de 
betrokkenheid van interne stakeholders bij ons MVO-beleid gegroeid. 

Tevens hebben we hebben concrete vervolgstappen gezet op de vier thema’s. 
Zo zijn thematische medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, is 
diversiteit in de werving een aandachtspunt geweest, is een transparant 
opleidingsprogramma opgezet, zijn integriteitssessies gehouden om dilemma’s 
te bespreken, hebben we voor ons nieuwe kantoor ingezet op duurzame 
huisvestiging en kantoor-gebruiken en is door het project Mobiliteit gestart met 
het creëren van bewustzijn van de impact van vervoer. 



Een greep uit de activiteiten in 2021:

• Ook dit jaar is 2% van de winst verdeeld over goede doelen naar keuze.
• We hebben meegedaan aan maatschappelijke acties als Warmetruiendag, 

Zitloze werkdag en Wandel tijdens je Werkdag  en Mei = Plasticvrij
• In het kader van sociaal welzijn hebben alle collega’s op Say Something Nice 

Day een andere collega iets positiefs opgestuurd, in bijvoorbeeld de vorm 
van een kaart, video of bosje bloemen. 

• Voor de (ver)bouw van ons nieuwe pand is gekozen voor duurzaam 
materialen en toepassingen.

• In de zomer gingen we op pad met de Nautus Duurzame Zomer Bingo: een 
bingokaart met activiteiten in het kader van MVO. Ter inspiratie en vermaak.

• Dit jaar gingen we een partnerschap aan met JINC. Hierdoor ondersteunen 
we niet langer alleen studieverenigingen, maar ook leerlingen op het (v)MBO 
in Amersfoort. We organiseren bliksemstages, coachen leerlingen en geven 
sollicitatietrainingen.





Aanvullende initiatieven
• Alle teams en eenheden hebben in 

hun een jaarplan 2021 een MVO-
paragraaf opgenomen. 

• Daarnaast hebben alle collega’s in 
hun POP persoonlijke ambities en 
activiteiten m.b.t. MVO opgenomen.

• Dit alles heeft ertoe geleid dat er in 
2021 veel initiatieven zijn ontplooid 
vanuit het team voor het collectief 
en het individu.



De lessen voor 2022
Wat ging goed en wat kan beter?





Onafhankelijke toets zelfverklaring

• In 2020 hebben wij voor het eerst een MVO zelfverklaring opgesteld. We 
verklaren daarmee dat wij de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 
toepassen en dat wij borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. 

• In 2021 hebben wij dit onafhankelijk laten toetsen door CIIO. Dit heeft geleid 
tot een positief advies voor het toekennen van het certificaat. De audit 
herhalen wij vanaf nu– zowel intern als extern – op regelmatige basis, met als 
doel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ieder jaar een beetje beter te 
nemen.

• De lessen uit de audit 2021 hebben wij een plek gegeven in het MVO jaarplan 
2022.



Lessen voor 2022

• Er is meer te halen uit MVO-overleg en communicatie met externe stakeholders 
(thema bestuurlijke organisatie)

• Om echt impact te maken op het thema milieu zijn verbeterslagen op het gebied 
van vervoer het meest aan te raden (thema milieu)

• Er ligt nog een kans in het toetsen van klantvragen aan ons eigen MVO-beleid 
(thema’s bestuurlijke organisatie en maatschappelijke betrokkenheid)

• Er ligt ook een kans om in opdrachtevaluaties te reflecteren op MVO (thema 
werknemers)

• Bij het werven van nieuwe collega’s zou de inzet van Nautus op MVO ingezet 
kunnen worden (thema werknemers)

• De positionering van de vertrouwenspersoon, PVT en MTO kan nog aan kracht 
winnen (thema werknemers)

• Het verdient aanbeveling MVO vanaf 2022 standaard mee te nemen nemen in de 
kwaliteitsaudits (thema bestuurlijke organisatie)



Meer weten?
Kijk op nautus.nl/mvo of neem contact op met Joost. 

https://nautus.nl/mvo
mailto:j.cornielje@nautus.nl



