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  Onderzoeksopdrachten 
hoofdstuk 2 

  Opdracht 1 
Download van de website van het Global Reporting Initiative 
(www.globalreporting.org) de G3-richtlijnen voor 
duurzaamheidsverslaggeving (GRI-richtlijnen). 
Download van een van de volgende sites www.enviroreporing.com of 
www.reportalert.info duurzaamheidsverslagen van: 
1 een tweetal bedrijven uit verschillende bedrijfstakken, of  
2 een tweetal bedrijven uit dezelfde bedrijfstak, of 
3 een bedrijf, maar voor twee opeenvolgende jaren. 

  Alternatief 1 en 2: twee bedrijven uit  verschil lende 
bedri j fstakken/twee bedri jven uit dezelfde bedri j fstak 

Hoe maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen te definiëren 
hangt in belangrijke mate af van de bedrijfstak waar een bedrijf deel van 
uitmaakt. Het 'duurzaam ondernemen'-concept zal in de uitzendbranche 
heel anders worden ingevuld dan in de chemische industrie.  

 1 Geef aan waarom MVO-concepten tussen bedrijfstakken verschillen.  

 2 Hoe zal het MVO-concept van de bedrijfstak(ken) waaruit u bedrijven hebt 
geselecteerd, er naar uw mening uitzien, of uit behoren te zien? 
Beargumenteer of de nadruk vooral op de sociale of milieuaspecten zou 
behoren te liggen en probeer zo veel mogelijk aspecten concreet te 
benoemen.  

 3 Analyseer met behulp van de GRI-richtlijnen welke onderwerpen in de 
verslagen aan de orde komen. Opmerking: veelal is achter in het 
duurzaamheidsverslag een lijst van GRI-onderwerpen die in het verslag 
aan de orde komen, opgenomen. 

 4 Schets op basis van deze analyse wat beide bedrijven onder MVO- of 
duurzaam ondernemen verstaan en benoem de verschillen tussen de 
bedrijven.  

 5 Vergelijk de resultaten van de analyse met de door u vooraf benoemde 
sociale en milieuaspecten en benoem de verschillen. 
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  Alternatief 3: een bedri j f ,  maar voor twee achtereen-
volgende jaren  

Hoe maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen te definiëren 
hangt in belangrijke mate af van de bedrijfstak waar een bedrijf deel van 
uitmaakt. Het 'duurzaam ondernemen'-concept zal in de uitzendbranche 
heel anders worden ingevuld dan in de chemische industrie.  

 1 Geef aan waarom MVO-concepten tussen bedrijfstakken verschillen.  

 2 Hoe zal het MVO-concept van de bedrijfstak waartoe het bedrijf dat u hebt 
geselecteerd, er naar uw mening uitzien, of uit behoren te zien? 
Beargumenteer of de nadruk vooral op de sociale of milieuaspecten zou 
behoren te liggen en probeer zo veel mogelijk aspecten concreet te 
benoemen.  

 3 Analyseer met behulp van de GRI-richtlijnen welke onderwerpen in de 
verslagen aan de orde komen. Opmerking: veelal is achter in het 
duurzaamheidsverslag een lijst van GRI-onderwerpen die in het verslag 
aan de orde komen, opgenomen. 

 4 Verschillen de resultaten voor twee opeenvolgende jaren? Is daarvoor een 
oorzaak aan te wijzen?  

 5 Vergelijk de resultaten van de analyse met de door u vooraf benoemde 
sociale en milieuaspecten en benoem de verschillen. 

 6 Stel dat u een belegger zou zijn, over welke duurzaamheidsinformatie zou 
u minimaal willen beschikken voor het samenstellen van een beleggings-
portfolio? Motiveer uw antwoord. 

  a Voldoen de GRI-richtlijnen aan uw informatiewensen? Motiveer uw 
antwoord. 

  b Voldoet de inhoud van de door u geselecteerde duurzaamheidsverslagen 
aan uw informatiewensen? Motiveer uw antwoord. 

  Opdracht 2 
In het boek kunt u lezen dat de Rijksoverheid zich ten doel heeft gesteld 
om in 2010 voor 100 procent duurzaam in te kopen. Voor andere 
overheidsinstellingen gelden vergelijkbare doelstellingen. Zo streven 
provincies, gemeenten en waterschappen naar respectievelijk 50, 75 en 50 
procent duurzaam inkopen in 2010. Universiteiten en hoger en middelbaar 
beroepsonderwijs hebben in een convenant neergelegd dat zij streven naar 
ten minste 50 procent in 2012. 
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 1 Ga bij een of meer van de genoemde overheidsinstanties na in welke mate 
de doelstelling voor duurzaam inkopen is gerealiseerd. Indien de 
doelstelling niet is gerealiseerd, wat is daar dan vooral als redenen voor 
aan te wijzen? 

 2 Ga bij een of meer bedrijven die leveren aan een of meer van genoemde 
instanties na wat duurzaam inkopen concreet inhoudt wat hun ervaringen 
zijn.  

 3 Ga na of in het buitenland vergelijkbare initiatieven bestaan als in 
Nederland. 

 4 Is duurzaam inkopen naar uw mening een goede manier om maat-
schappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen geaccepteerde en 
geïmplementeerd te krijgen in het Nederlandse bedrijfsleven. 

  Opdracht 3 
Selecteer twee bedrijfstakken, bijvoorbeeld de voedingsmiddelen en 
chemische industrie. Ga naar de site www.reportalert.info, 
www.corporateregister.com of www.enviroreporting.com en selecteer 
binnen elk van deze bedrijfstakken vier bedrijven die een duurzaamheids-
verslag publiceren. Download alleen verslagen die met behulp van de GRI-
richtlijnen zijn opgesteld.  
 
Zoek in de verslagen de lijst met GRI-onderwerpen op die in het rapport 
aan de orde komen (soms staat deze lijst ook op de website van het 
bedrijf) en vergelijk of de bedrijven per bedrijfstak er een vergelijkbare 
opvatting over maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen op 
na houden. Vergelijk zo mogelijk de resultaten van de bedrijfstakken. 
Benoem opvallende verschillen en/of overeenkomsten. 
 
Acht u het wenselijk of mogelijk dat per bedrijfstak afspraken gemaakt 
worden over wat concreet onder duurzaam ondernemen wordt verstaan? 
 


