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MVO en ISO 14001-certificatie sterk verbonden
Onderzoek van SCCM wijst uit dat MVO en ISO 14001-certificatie sterk verbonden zijn. 551 ISO
14001-gecertificeerde organisaties hebben vragen beantwoord over de resultaten van hun
managementsysteem en de relatie met MVO. 52% van de ondervraagden is het eens met de stelling
dat het ISO 14001-certificaat belangrijk is in het kader van duurzaamheid en MVO, 32% is het daar
gedeeltelijk mee eens. SCCM heeft het onderzoek uitgevoerd in het kader van het 2000ste ISO 14001certificaat dat deze zomer in Nederland is geregistreerd.
Een ander opvallend resultaat is van het onderzoek is dat bij 49% van de ondervraagden de
belangrijkste klanten vragen om een ISO 14001-certificaat. Een groot deel verwacht dat een ISO
14001-certificaat een voorwaarde wordt om zaken te doen. Het onderzoek toont ook aan dat de
milieuprestaties en de naleving van wet- en regelgeving bij gecertificeerde organisaties op een hoger
plan komt. Het rapport met alle onderzoeksresultaten is te vinden op www.sccm.nl.
De aanleiding voor organisaties om een milieumanagementsysteem in te voeren is in de loop van de
jaren sterk veranderd. In de beginperiode van ISO 14001-certificatie (1996-2000) was de relatie met
de overheid een belangrijke aanleiding om te starten. Op dit moment zijn de vragen in de markt in
het kader van MVO/duurzaam ondernemen de belangrijkste aanleiding om te starten met ISO 14001.
Dit is ook aanleiding voor kleinere organisaties om met ISO 14001 te starten (28% heeft minder dan
50 werknemers, 4% zelfs minder dan 10). Het aandeel kleinere organisaties groeit de laatste jaren
sterk.
De laatste ontwikkelingen en ideeën van bedrijven en overheden op het gebied van ISO 14001certificatie zijn door SCCM samengebracht in een digitaal magazine. Hierin is ook aandacht voor het
gebruik van het ISO 14001-certificaat in relatie tot MVO.
SCCM werkt samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatie-instellingen en andere
belanghebbenden aan een eenduidig en gewaardeerd certificaat voor ISO 14001 (milieu), EMAS
(milieu), ISO 50001 (energie) en OHSAS 18001 (arbo). SCCM stelt daarvoor onder andere de
certificatieschema’s op die de aangesloten certificatie-instellingen hanteren. Alle activiteiten van
SCCM zijn gericht op het gebruik van managementsystemen om de prestaties van bedrijven en
organisaties te verbeteren, risico’s te beperken en de relatie met klanten en overheden te
versterken.
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