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NB: Alle referenties en internetadressen waren correct bij publicatie van dit whitepaper. De auteurs kunnen echter 

niet verantwoordelijk gehouden worden voor veranderingen die hierin mettertijd plaats vinden.

Door de kredietcrisis lijkt het onderwerp van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) minder, of geen 

aandacht te krijgen. Dat is onjuist, meent Ricoh Nederland. Bedrijven, overheden en instellingen zijn het stadium 

van praten en denken over betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu voorbij. Ook binnen Raden van 

Bestuur en directies van Care & Cure instellingen groeit het bewustzijn dat een MVO-strategie grote kansen biedt 

voor organisaties. Kansen zelfs, die er vóór de kredietcrisis niet waren. Daarmee krijgt de implementatie van een 

strategische en beleidsmatige aanpak van MVO in ziekenhuizen en de Verpleging-, Verzorging- en Thuiszorg- (VVT-)

sector een zekere urgentie.

In dit whitepaper dat werd geschreven in samenwerking met Zeekhoe Communicatie, onderbouwt Ricoh deze 

stelling. Het zet de nieuwe, efficiënte ontwikkelingen uiteen op het gebied van MVO. Het biedt een handreiking 

voor de introductie van een beleidsmatige strategie voor MVO in de zorgsector. Ricoh bouwt daarmee voort op 

het MVO-beleid dat binnen de eigen organisatie al jarenlang vruchten afwerpt. Deze kennis en kunde zijn de basis 

van de dienstverlening die Ricoh hiervoor biedt. Daarmee ondersteunt dit whitepaper het streven in de zorgsector 

om patiënten en cliënten sneller en comfortabeler te verzorgen. En om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor 

medewerkers en zorgprofessionals. MVO ondersteunt zorgprocessen, terwijl de benodigde budgetten beheersbaar 

blijven. Daarmee is MVO uitermate waardevol om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van een veranderende 

markt.
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1. Mvo steunt de zorgseCtor
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draagt bij aan de belangrijkste doelstellingen van de zorgsector 

die betrekking hebben op het verbeteren van processen en diensten (zie bijlage I). Het maakt de Care & Cure 

instelling uitnodigender voor patiënten en cliënten en interessanter voor medewerkers en zorgpartners. Het brengt 

onderscheidend vermogen in een concurrerende markt. Het draagt bij aan efficiëntieverbeteringen en daarmee 

aan de bedrijfscontinuïteit. Zodoende helpt MVO de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit in de 

zorgsector te waarborgen. Daarom is het verrassend dat er binnen Care & Cure instellingen nog weinig aandacht is 

voor MVO. Care & Cure instellingen die vandaag de trend doorbreken, kunnen daar morgen al winst mee behalen.

2. MArktwerkIng en Mvo
De Nederlandse overheid streeft naar marktwerking in de zorg. De afgelopen jaren zijn daarom maatregelen genomen 

om het Nederlandse zorgstelsel om te vormen van een aanbodgestuurd tot een vraaggestuurd zorgstelsel. Hiermee wil 

de overheid bereiken dat patiënten en cliënten van Care & Cure instellingen zelf keuzes kunnen maken over hoe en waar 

zij zorg genieten. In de optiek van de overheid komt marktwerking de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg ten 

goede.

Binnen het stelsel van marktwerking is ook een belangrijke rol weggelegd voor de zorgverzekeraars. Zij hebben 

een grotere verantwoordelijkheid om bij hun zorginkoop de wensen van de patiënten en de mogelijkheden van de 

aanbieders op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk moet marktwerking een vermindering van kosten in de zorgsector 

realiseren, en de efficiëntie en klantgerichtheid verhogen.1

Dit is nodig omdat de Nederlandse gezondheidszorg de komende jaren te maken krijgt met grote uitdagingen. 

De vraag naar zorg neemt toe, onder meer door de ‘dubbele vergrijzing’ die veroorzaakt wordt doordat een 

grotere groep mensen langer leeft. In 2040 is 25,6% van de bevolking 65 jaar of ouder, dat zijn 4,6 miljoen 

mensen. Bovendien stijgt de levensverwachting, juist dankzij betere zorg en maatregelen die de gezondheid 

bevorderen (life sciences). De verwachting is dat in 2050 circa 10% van de bevolking 80-plusser is.2

2.1 personeelstekort

Door deze ontwikkelingen stijgt de zorgvraag in de periode tot 2025 met 45%.3 Deze stijging maakt niet 

alleen kostenbeheersing tot een prioriteit. Het heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er dreigt namelijk een 

personeelstekort in de zorgsector. Werken in de zorg is vaak fysiek en psychisch zwaar en de werkdruk is vaak hoog.  

Door het zware werk kent de zorg een hoog verzuimpercentage in vergelijking met andere sectoren. Daarbij komt  

dat de reputatie van de zorg regelmatig ter discussie wordt gesteld door voorkomende incidenten over ernstige 

fouten in de behandeling. Het toekomstige werknemersbestand krimpt eveneens door de vergrijzing, wat verder 

bijdraagt aan het groeiende personeelstekort.

Verschillende studies voorspellen dat deze factoren leiden een tekort aan personeel in de zorg.4 Het dalende 

personeelsaanbod en de groeiende zorgvraag, zorgt ervoor dat er naar verwachting een tekort van 450.000 

fulltime arbeidskrachten zal zijn.5 De overheid is zich hiervan bewust en kondigde in het regeerakkoord een 

structurele investering van 600 miljoen euro per jaar aan om het aantal werknemers in de langdurige zorg uit 

te breiden. Op 5 september 2011 sloot Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner het Convenant 

Investeringen Langdurige Zorg met de zorgsector. Dit leidt tot een extra investering van 850 miljoen euro om het 

aantal medewerkers in de verpleeghuizen uit te breiden met 12.000, een toename van ruim 4%.6
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Het convenant tussen de overheid en de zorgsector streeft naar:

1.  Meer mensen die in de zorg aan de slag kunnen.

2. Meer kwaliteit door extra scholing.

3.  Minder administratieve rompslomp.

Hiermee komt het convenant tegemoet aan de top 3 van meest genoemde mogelijkheden om de aantrekkelijkheid 

van werken in de zorg te verhogen: meer waardering voor verpleegkundigen en verzorgenden vanuit de 

organisatie (68%), verlaging van de werkdruk (66%) en meer bij- en nascholingsmogelijkheden (57%).7

2.2 Aantrekkelijkheid van de zorg

Het convenant tussen de overheid en de zorgsector moet de kloof tussen het beleid en de mensen in de zorg 

overbruggen. Om dat te doen wil de staatssecretaris dat de professionaliteit van de verzorger en de wensen van de 

cliënt centraal staan. Daarvoor bestaat een zekere urgentie, want de 12.000 extra medewerkers moeten over twee 

jaar echt aan de slag zijn in instellingen. Raden van Bestuur en directies van Care & Cure instellingen geven daarom 

hoge prioriteit aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de behandel- en werkomgevingen. Daarvoor zullen 

Care & Cure instellingen ook beter in moeten spelen op de veranderingen in de samenleving. Patiënten en cliënten 

beperken hun wensen namelijk niet tot kwalitatief hoogwaardige zorg, gemak en comfort in de zorgomgeving, 

een snelle en doeltreffende behandeling, of persoonlijke aandacht. En ook de werknemers en zorgprofessionals 

kijken verder dan een goede en gezonde werkomgeving.

Uit de monitor van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) blijkt dat 

verpleegkundigen en verzorgenden betrokken zijn bij hun werk. Zij vinden het werk meestal inhoudelijk leuk 

en gaan er met plezier naar toe. Vier op de vijf verpleegkundigen en verzorgenden (79%) is er trots op om 

in de zorg te werken. Met het oog op de toekomstige personeelstekorten, is het wenselijk dat deze positieve 

elementen uitgedragen en gekoesterd worden.8 Dat toont aan dat thema’s als ethiek, milieu, energiebesparing en 

afvalverwerking, naast de kwaliteit van zorg en de arbeidsomstandigheden, een rol spelen. 

Voor een Care & Cure instelling betekent het belang van MVO voor de concurrentiepositie en -kracht dat zij de 

traditionele bedrijfsstrategie herzien. Volgens marktonderzoek uit februari 2011 blijkt dat 83% van de Nederlanders 

het (zeer) belangrijk vindt dat bedrijven aandacht besteden aan MVO. Een toenemende groep Nederlanders, 70% 

in vergelijking met 65% in 2009, vindt dat het de directe verantwoordelijkheid is van bedrijven dat het goed gaat 

met mens, maatschappij en milieu.9 De Nederlanders willen bovendien liever duurzamer consumeren dan minderen. 

Organisaties die consumenten daar met gemakkelijke oplossingen in faciliteren hebben een streepje voor.10 

2.3 Mvo als keurmerk

Met de marktwerking in de zorgsector, gaan patiënten en cliënten Care & Cure instellingen zien als reguliere 

leveranciers. Zoals zij van supermarkten verwachten dat zij de duurzame en gezonde keus faciliteren, zullen 

zij van zorgleveranciers verwachten dat zij voorop lopen in duurzame zorgvoorziening. Hetzelfde geldt voor 

zorgpartners en de overheid. In het bedrijfsleven wordt het voldoen aan MVO-normen steeds vaker gezien als 

een keurmerk van een organisatie. Ook voor zorgpartners wordt dit een belangrijke factor in hun keuze bij het 

doorverwijzen en samenwerken. Men verwacht dat de zorgsector niet alleen de verantwoordelijkheid neemt voor 

kwaliteit en de specialismen die het biedt, maar ook voor de ecologische en sociale omgeving. MVO is dus ook 

reputatiemanagement.
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3. people, plAnet, profIt en prIde
Het belang en de urgentie van maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt toe in de Care & Cure sector. MVO 

is daarmee een kwestie van algemeen bedrijfsbeleid en -doelstellingen geworden. Voor Raden van Bestuur en 

directies van Care & Cure instellingen is het belangrijk dat MVO verweven is met de hele strategie van de instelling. 

Daarom willen zij het bedrijfsbeleid uitbreiden met ‘de vier P’s’ van: 

•	People:	mensen	binnen	en	buiten	de	onderneming;

•	Planet:	de	gevolgen	voor	het	(leef)milieu;

•	Profit	(of	Prosperity11): de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten.

•	Pride:	een	persoonlijke	eer-	en	verantwoordelijkheidsgevoel

3.1 Mvo maakt veranderingen begrijpelijk

Veel Care & Cure instellingen willen wel aan de slag met MVO, maar weten niet hoe. Vaak vreest men dat het een 

duur en omslachtig proces is. De investering lijkt hoog en de implementatie lijkt veel van de organisatie te vragen. 

Toch zijn er in de zorgsector evidente voordelen te behalen met een MVO-strategie. De werkgroep Monitoren van 

de Vereniging Milieu Platform Zorgsector heeft in mei 2011 de milieucijfers van 25 instellingen naast elkaar gelegd 

en nader uitgewerkt met de Milieubarometer.12

De gemiddelde milieubelasting van ziekenhuizen bedraagt voor:

Kantoorpapier 0,9%

Woon- werkverkeer 15,9%

Gevaarlijk afval 16,8%

Bedrijfsafval 11,2%

Emissies 0,1%

Water en afvalwater 2,1%

Brandstof 25,9%

Elektriciteit 27,1%
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Dat biedt de mogelijkheid om, juist dankzij een MVO-strategie, kostenbesparende maatregelen te nemen. Zo 

zijn voordelen te behalen door de implementatie van onder meer energiezuinige computers en randapparatuur 

medische apparaten, gebouwbeheerssystemen en maatregelen die reistijd en -kosten verminderen zoals 

teleconferencing en behandelingen op afstand.

De impact van Care & Cure instellingen op papierverbruik kunnen aanzienlijk teruggebracht worden. Naast directe 

en indirecte kosten kampen veel zorgorganisaties ook met verborgen kosten, zoals verspilling. Slechts 18 procent 

van alle bedrijven print standaard dubbelzijdig.13 Dat gaat feitelijk om het doorbreken van een gewoonte, niet een 

nieuwe investering. Dat kan met bestaande hulpmiddelen worden opgelost. Bijvoorbeeld door de printer zodanig 

in te stellen dat dubbelzijdig printen standaard gebeurt. Bovendien zijn veel apparaten tegenwoordig zuiniger, 

efficiënter en nagenoeg volledig recyclebaar. Dat maakt het zinvol om ook mobiele apparaten te implementeren die 

de papieren documenten vervangen voor invoeren, verwerken en (re)produceren van informatie, zoals een eReader 

of tablet-pc.

3.2 Mvo is een lange termijnstrategie

Dergelijke maatregelen leveren op de korte termijn weliswaar directe besparingen op, maar zijn op de lange termijn 

niet voldoende. Daarvoor dient MVO intrinsiek te zijn ingebed in de organisatie (zie bijlage II). Een duurzame 

strategie geeft vooralsnog ook een concurrerend voordeel. Care & Cure instellingen leveren weliswaar verschillende 

medische specialismen, maar zij hebben één gemeenschappelijk doel: het beter maken van patiënten en cliënten. 

Zij kunnen daarin moeilijk onderscheidend zijn, en zullen dit op andere vlakken moeten realiseren. Dat kan 

door MVO ook in de bedrijfscultuur en -strategie tot uiting te brengen, en in de dienstverlening aan patiënten 

en cliënten. Maar ook door het bewustzijn van het belang, en de voordelen, van MVO bij de medewerkers en 

patiënten te vergroten. 

De kern van het beleid is ‘transparantie’. Om de juiste keuzes te kunnen maken, zullen patiënten, cliënten, 

medewerkers, zorgprofessionals en zorgpartners moeten beschikken over alle relevante informatie. Deze dient 

helder en volledig te zijn. Maar ook toegankelijk waar en wanneer zij dit willen. Daarom vraagt MVO ook om 

aandacht bij het formuleren van het informatiebeleid. Goed informatiebeheer vraagt om een blijvend hoge 

expertise voor alle facetten van IT. Het uitbesteden van deze expertise biedt daarvoor een oplossing. Het waarborgt 

dat organisaties kunnen vertrouwen op een hoogwaardige, schaalbare en dynamische informatievoorziening. Die 

altijd en overal beschikbaar, beveiligd en beheerd is. Care & Cure instellingen kunnen zich zodoende weer volledige 

concentreren op hun kernactiviteiten.

4. In vIjf stAppen een sprong nAAr Mvo
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft richtlijnen opgesteld die een leidraad is voor het 

ontwerpen en implementeren van een MVO-strategie: ISO 14001 en ISO 26000 (zie bijlage III). De implementatie 

van deze standaarden is echter omslachtig en ingrijpend. Het optimaliseren van de MVO-strategie kan ook 

eenvoudig beginnen, bijvoorbeeld op het gebied van het informatie- en documentbeleid. Ook dit kan planmatig 

worden aangepakt. Het Sustainability Optimisation Program van Ricoh leidt tot een vermindering van de impact 

op het milieu van de document- en informatieomgeving door CO2-uitstoot te verminderen en het restant te 

compenseren. Bijvoorbeeld door de introductie van energiezuinige ICT-apparatuur en het optimaliseren van het 

machinepark. 
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Het programma kan bovendien de kosten voor informatiebeheer voor de zorgorganisatie met maximaal 30% 

verlagen. Dit wordt bereikt door automatisering en digitalisering van analoge dossiers en facturen. Ook een 

beleidsmatige aanpak voor het verantwoord gebruik van ICT-middelen, zoals het printbeleid, draagt daar aan 

bij. Het programma leidt bovendien tot de snelle adoptie van kostenbesparende maatregelen, doordat deze 

voldoen aan de eisen die patiënten, cliënten, medewerkers en zorgpartners stellen aan de MVO-strategie van de 

zorginstelling.

Het programma bestaat uit een continue cyclus van vijf stappen:

Stap 1: Begrijpen: de nulmeting of management review

Stap 2: Verbeteren: beschrijving van milieubeleid, doelstellingen en milieuzorgprogramma

Stap 3: Veranderen: invoeren in de praktijk

Stap 4: Beheren: de realiteit vergelijken met de doelstellingen

Stap 5: Compenseren

Stap 1: Begrijpen

De eerste stap op weg naar een MVO-strategie bestaat uit een analyse van de bestaande informatieprocessen en 

apparatuur. Hierbij wordt in kaart gebracht welke belangrijke milieuaspecten en -risico’s er aan deze processen en 

apparatuur verbonden zijn. En dit zorgt voor een nulmeting voor de totale operationele kosten en CO2-uitstoot van 

papier- en energieverbruik. Dit maakt bovendien inzichtelijk hoe de milieuaspecten beheerst kunnen worden. Na 

afronding van de vijf stappen cyclus worden de resultaten met deze meting vergeleken. Zodoende draait de cyclus 

continu door.

Stap 2: Verbeteren

Op basis van de analyse of review wordt een plan van aanpak ontworpen of aangepast. Het doel van dit plan is om 

zowel de operationele kosten als de CO2-uitstoot te verminderen. Het plan is gebaseerd op heldere doelstellingen, 

inclusief het optimaliseren van de ICT-apparatuur en de werkprocessen die daarvan gebruikmaken. In het plan 

wordt een milieumanagementsysteem beschreven. Dit leidt tot een handboek, procedures en overige documentatie 

die medewerkers helpen bij het verantwoord te werk gaan met apparatuur en processen. Het plan betrekt ook de 

introductie van maatregelen zoals Het Nieuwe Werken, domotica en het monitoren en behandelen van patiënten 

en cliënten op afstand.

Stap 3: Veranderen

Het plan van aanpak wordt geïmplementeerd, onder meer door apparatuur met een energiezuinige eco-instelling. 

Werkprocessen worden geoptimaliseerd en gebruikers worden ondersteund in het adopteren van veranderingen. 

Dat maakt hen tegelijkertijd bewust van hun verantwoording voor de omgeving en het milieu. Gemiddeld leidt 

deze stap tot een energiebesparing van 36%.

Stap 4: Beheren

Na de implementatie volgt de beheerfase. Deze bestaat eruit dat de werkelijke CO2-uitstoot continu vergeleken 

wordt met de gestelde doelen. Dit wordt op periodieke basis geëvalueerd met de zorgorganisatie door middel van 

rapportages. Door het analyseren van deze gegevens wordt duidelijk hoe de document- en informatieomgeving 

wordt gebruikt en hoe dit eventueel verbeterd kan worden. Op basis van deze evaluatie kan het plan van aanpak 

worden aangepast.
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Stap 5: Compenseren

Energie- en papierverbruik hebben, met een percentage van 80%, de meeste impact op de CO2-uitstoot van een 

document- en informatieomgeving.14 De inzet van de juiste apparatuur met de juiste functionaliteiten reduceert 

de CO2-uitstoot en het energie- en papierverbruik. De resterende CO2-uitstoot kan gecompenseerd worden door 

middel van Carbon Balanced Printing: de inzet van apparatuur van een leverancier die zogenoemde Carbon Credits 

verwerft door deelname aan duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. De projecten voldoen aan de 

richtlijnen van de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).15 Hierdoor ontstaat voor 

de zorginstelling een CO2-neutrale document- en informatieomgeving.

5. een Mvo-strAtegIe loont
Bedrijven die MVO goed geïntegreerd hebben in hun bedrijfsvoering, presteren beter dan hun minder duurzame 

collega`s in deze tijden van crisis.16 Ondanks de recessie blijft de vraag naar duurzame producten namelijk stijgen. 

Onderzoek toont aan dat voor 30% van de Nederlandse consumenten duurzaamheid een aankoopcriterium is.17

Ook volgens MVO Nederland merken bedrijven die al langere tijd investeren in MVO dat zij veerkrachtiger reageren 

op een onrustige markt. Volgens MVO Nederland komt dit mede doordat MVO bijdraagt aan gemotiveerd 

personeel, hogere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim, meer tevreden patiënten en cliënten, innovatie, 

positieve publiciteit en lagere operationele kosten.18 

6. ConClusIe
Wie met zijn voeten de aarde betreedt, moet met beide benen op de grond staan. Het kan niet ontkend worden 

dat de kernactiviteiten van iedere organisatie een weerslag hebben op het milieu. Dat heeft gevolgen waar 

toekomstige generaties onder lijden. Het nemen van verantwoordelijkheid voor MVO zou eenvoudigweg een 

fatsoenskwestie moeten zijn. Dat geldt ook voor de Care & Cure instellingen, voor wie het oplossen van menselijk 

lijden juist een kernactiviteit is. Een MVO-strategie past bij de reputatie van een ziekenhuis of VVT-instelling, 

en versterkt deze ook. Het maakt hen aantrekkelijk als werkgever en het onderscheidt hen vooralsnog onder 

concurrenten.
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[BIjlAge I] defInItIe vAn Mvo
Een strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is gefundeerd op twee pijlers: duurzaam 

ondernemen en betrokken ondernemen. Duurzaam ondernemen staat voor een beleidsmatige missie om 

bij uitvoeren van de kernactiviteiten respect te hebben voor het milieu en de maatschappij. Dit betekent dat 

organisaties de verantwoordelijkheid voor de economische prestaties (Profit) van de onderneming gelijk stellen aan 

die voor de sociale (People) en de ecologische prestaties (Planet). Betrokken ondernemen staat voor het streven van 

een organisatie om iets terug te geven aan de samenleving. Bijvoorbeeld door werknemers de kans te geven om in 

bedrijfstijd op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan een goed doel of sponsoring.

Waar in dit whitepaper gesproken wordt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wordt ofwel 

gedoeld op duurzaamheid, de ecologische verantwoordelijkheid van een onderneming, of op betrokkenheid, de 

sociale verantwoordelijkheid, van een onderneming, of op beide.

[BIjlAge II] rICoh geeft het goede voorBeeld
Ricoh neemt de voorbeeldfunctie die het kan spelen op het gebied van MVO uitermate serieus. Het bedrijf is met 

meer dan 108.500 medewerkers actief in ruim 70 landen. Zo is Ricoh het eerste bedrijf met een eco-billboard op 

Times Square en nu ook in Londen. Dit billboard wordt volledig gevoed door zonne- en windenergie en werkt 

alleen wanneer er voldoende energie beschikbaar is. Daarnaast streeft Ricoh ernaar alle medewerkers te binden 

en te boeien door hun betrokkenheid bij MVO te stimuleren. Een goed voorbeeld daarvan is het programma Kids 

Moving the World, dat uit gaat van het gegeven dat kinderen de toekomst hebben. Binnen dit programma geven 

de medewerkers van Ricoh les op basisscholen, om de kinderen in Nederland bewust te maken over het milieu. De 

medewerkers geven twaalf dagdelen per jaar les over wat kinderen thuis kunnen veranderen. Dat is erg leerzaam 

voor de jeugd, het maakt de wereld beter en rijker, en geeft grote voldoening aan de medewerkers.

MVO is voor Ricoh geen modeverschijnsel. Het zit diep in het DNA van de organisatie verweven. Datzelfde wil Ricoh 

bereiken bij Care & Cure instellingen voor wie een MVO-strategie steeds belangrijker wordt. Bijvoorbeeld omdat 

zij door de overheid verplicht zijn duurzaam in te kopen, of omdat patiënten en cliënten dit eisen. Het moet echter 

verder gaan, vanzelfsprekend worden. Voor Ricoh is dit al het geval. Natuurlijk wil het bedrijf winst maken, maar 

men is zich terdege bewust dat dit net zo goed meteen duurzaam kan gebeuren. Ricoh wint daarom niet alleen 

medewerkers voor duurzaamheid, maar ook bedrijven. De organisatie selecteert de partners en toeleveranciers op 

basis van hun MVO-strategie. 

Geen woorden maar daden, is het credo bij Ricoh. Dat blijkt ook uit het nieuwe pand dat Ricoh gaat betrekken 

in het Bossche Paleiskwartier. Het bedrijf beschikt over een benijdenswaardige zichtlocatie aan de A2-snelweg. 

Men realiseerde zich echter dat medewerkers en bezoekers het pand moeilijk met het openbaar vervoer konden 

bereiken. In het kader van duurzame mobiliteit kiest Ricoh er onder meer voor te verhuizen naar een locatie dichter 

bij het bus- en treinstation van Den Bosch. 

Deze locatie geeft Ricoh de mogelijkheden om nog verder te gaan op het gebied van mobiliteit, bijvoorbeeld door 

elektrisch rijden te introduceren voor de onderhoudsdienst, de verkopers en andere medewerkers. Zij maken vaak 

relatief korte ritten. Dat kan dan heel goed met elektrische auto’s gebeuren. Niet alleen Ricoh, maar alle bedrijven 

die hun intrek nemen in het Bossche Paleiskwartier streven ernaar MVO te optimaliseren. De bedrijven werken 

nauw samen en versterken elkaar om dit te realiseren. Zo werken zij samen in een poolsysteem voor elektrische 
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auto’s. Daardoor hoeft de investering in duurzaamheid niet hoog te zijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, maar 

ook hoe lager de kosten.

Sinds april 2010 is Ricoh gezamenlijk met Précare volop aan de slag met preventieve gezondheidsonderzoeken 

onder medewerkers van Ricoh. Dit sluit naadloos aan bij het vitaliteitprogramma Ricoh in Topvorm. 

Vanuit dat programma bereiden ruim 150 medewerkers van Ricoh zich voor op deelname aan wandel- en 

hardloopevenementen, zoals de Ricoh Vestingloop ’s-Hertogenbosch en de marathon van New York. Doel van Ricoh 

in Topvorm is de medewerkers te stimuleren bewust bezig te zijn met gezondheid, voeding en beweging.

Lees voor meer informatie het duurzaamheidsverslag van Ricoh: http://www.ricoh.nl/over-ricoh/duurzaam-

ondernemen/mvo/duurzaamheidsverslag/

BIjlAge III: Iso 14001 en Iso 26000
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft richtlijnen opgesteld die een leidraad geeft voor het 

ontwerpen en implementeren van een MVO-strategie: ISO 14001 en ISO 26000. Dit zijn standaarden op het gebied 

van milieumanagement die een aanpak biedt om de milieurisico’s van de bedrijfsvoering te beheersen en, indien 

mogelijk, te verminderen. Op basis van een grondige analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn voor alle 

vormen van mogelijke vervuiling. Wanneer de beheersmaatregelen vastgesteld zijn, worden deze verwerkt in een 

milieuplan. Dat leidt tot het ontwerp en de implementatie van een milieuzorgsysteem dat op maat gemaakt is voor 

de aard, omvang en complexiteit van de zorgorganisatie.

Een milieuzorgsysteem bestaat uit vijf aspecten:

•	Milieubeleid

•	Planning,	inclusief	milieurisicoanalyse	en	milieuplan

•	Implementatie	en	uitvoering

•	Controle	en	corrigerende	maatregelen

•	Beoordeling	door	de	directie

De aanpak volgens ISO 14001 maakt het niet alleen mogelijk om een milieumanagementsysteem op te zetten en 

te certificeren. Het geeft ook inzicht in wet- en regelgeving op milieuvlak, zodat maatregelen getroffen kunnen 

worden om hier aantoonbaar aan te voldoen. Zo moeten Care & Cure instellingen in het kader van de Wet 

milieubeheer beschikken over een integrale milieuvergunning. Deze dient aangevraagd te worden bij de gemeente, 

die ook verantwoordelijk is voor de inspectie.

Bij de aanvraag van deze vergunning dient de zorginstelling een beschrijving te geven van de processen die in 

de zorginstelling plaatsvinden, de gevolgen hiervan voor het milieu en de maatregelen die genomen zijn om de 

schadelijke gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. Verder moet de zorginstelling om in aanmerking 

te komen voor de milieuvergunning, afval gescheiden inzamelen en laten ophalen. Er moet worden aangegeven 

hoeveel afval wordt verzameld en hoeveel emissie er plaatsvindt. Dit moet door de zorginstelling worden gemeten 

en bijgehouden. De zorginstelling moet, om in aanmerking te komen voor een milieuvergunning (of een herziening 

hiervan) aantoonbaar maatregelen treffen om energieverbruik en afval te beperken.
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Naast ISO 14001 is ISO 26000 een internationale richtlijn voor de implementatie van MVO bij bedrijven en 

instellingen. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt 

organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent. En helpt bij het structureel invoeren van MVO.  

[http://www.mvonederland.nl/dossier/12/195/dossier_description/2916]

ISO 26000 benoemt zeven generieke MVO-principes. Deze principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere 

activiteit van een organisatie. Het gaat om de volgende principes:

1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen)

2. Transparantie

3. Ethisch gedrag

4. Respect voor stakeholderbelangen

5. Respect voor wet- en regelgeving

6. Respect voor internationale gedragsnormen

7. Respect voor mensenrechten

Per principe geeft de richtlijn aan op welke manier een organisatie hier invulling aan kan geven. ISO 26000 

benoemt daarnaast zeven MVO-kernthema’s die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen. Deze kernthema’s 

zijn onderverdeeld in zesendertig subthema’s, de zogeheten MVO-issues. Organisaties bepalen zelf of en in 

hoeverre een zekere MVO-issue relevant is, maar ze moeten in ieder geval iets doen met elk van de zeven 

kernonderwerpen.  

Per subthema geeft ISO 26000 richtlijnen om invulling te kunnen geven aan de thema’s.

1. Bestuur van de organisatie 

2. Mensenrechten 

3. Arbeidsomstandigheden 

4. Milieu 

5. Eerlijk zaken doen 

6. Consumentenaangelegenheden 

7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap
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