
Partos, 12 April 2022

(I)MVO, practise what
you preach



Wie is Woord en Daad?

Woord en Daad verbindt, samen 
met lokale partners en actoren uit 
de relevante sectoren, mensen 
wereldwijd en vervult daarbij meer 
en meer een makelaarsrol. Het werk 
van Woord en Daad is projectmatig 
ingericht en betreft drie aspecten:

-duurzame verandering in levens
-systeemverandering in het Zuiden
-duurzame verandering in het 
Noorden



Wie is Woord en Daad?



Waarom is (I)MVO voor ons belangrijk?

Zit in de kern van onze missie en visie

Raakt direct onze beleidsthema’s: systemische 
verandering, klimaat weerbaarheid en bereiken 
allerarmsten

We hebben een verantwoordelijkheid als 
rentmeester, zowel voor ons eigen handelen als in 
de keten



MVO (binnen eigen organisatie)

Milieu
CO2-uitstoot compensatie, groene energie, recycling, 
eerlijke producten, etc

Sociaal
WD Academy, werkdruk, veilig reizen, etc

Economisch
IMVO-beleid, dialoog met partners over identiteit, 
waarden en integriteit, etc



Externe toetsing

Global Reporting Initiative
(https://www.globalreporting.org/)

Externe toetsing door externe accountant, aparte MVO-
verklaring in jaarverslag

Houd ons scherp op breedte van MVO-aspecten en 
helpt ons in geloofwaardig rapporteren

Zie ook: https://www.woordendaad.nl/jaarverslag-
2021-voortvarend/

https://www.globalreporting.org/
https://www.woordendaad.nl/jaarverslag-2021-voortvarend/


MVO zit in hele jaarverslag:



MVO zit in hele jaarverslag:



MVO Assurance rapport accountant



IMVO, waarom?

Verantwoordelijkheid nemen voor impact van handelen 
(‘do not harm’, maar ook positieve bijdrage leveren)

In fragiele landen met zwakke overheid zijn allerarmsten 
vaak extra kwetsbaar voor uitbuiting 

Thema’s als decent work, living wage, voedselzekerheid, 
toegang tot natuurlijke hulpbronnen, child protection
etc. 



IMVO in de praktijk

Onderdeel van due dilligence bij aangaan 
partnerschappen

Stimuleren IMVO beleid bij overheden, partners en 
donoren en leveranciers

Deelname IMVO Convenant Voedingsmiddelen

Voortdurende afweging in projecten, wat zijn 
consequenties en impact van ons handelen en dat van 
anderen



Enkele tools die kunnen helpen

Fair Labour score card

Living Wage Calculator

MVO Risico Checker https://www.mvorisicochecker.nl/nl

Jaarlijkse leveranciersbeoordeling

Informeer bij andere ngo’s die in een IMVO convenant 
deelnemen (tips en tricks)

https://www.mvorisicochecker.nl/nl


Interactie


	(I)MVO, practise what you preach
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13

