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MVO: een resultaatgericht proces waarbij een 
organisatie over de gehele keten van haar activiteiten 

verantwoordelijkheid neemt voor de effecten op sociaal, 
ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording 

aflegt en dialoog aangaat met de belanghebbenden.
 

– definitie van MVO volgens het MVO-platform
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1 inleiding

Wakker Dier streeft naar een samenleving waarin de die-
ren uit de veehouderij met respect worden behandeld. 
Dit doen we door pers en reclame te gebruiken, bedrij-
ven aan te spreken en bewustzijn onder de consument 
te verhogen. Als organisatie die anderen regelmatig 
aanspreekt op hun maatschappelijke verantwoordelijk-
heid vindt Wakker Dier het extra belangrijk om aandacht 
aan haar eigen Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men (MVO) beleid te besteden. Daarnaast zien we duur-
zaamheid als een van de belangrijkste maatschappelijke 
thema’s, waarbij het realiseren van verbetering op dit 
gebied bij onszelf begint.

1.2 doelstellingen

Omdat we aan het begin staan van de formele ontwikke-
ling van ons MVO-beleid, hebben we nu nog geen meet-
bare doelstellingen. We streven ernaar om deze binnen 
het driejaarplan 2013-2015 vast te stellen.

Er zijn al wel een aantal beleidsmatige uitgangspunten 
geformuleerd:

 `We leggen jaarlijks op transparante wijze en volgens 
de GRI-richtlijn verantwoording af over ons MVO-be-
leid.
 `Onze inrichting en werkwijze structureren we aan de 
hand van de ISO 26000 richtlijn.
 ` Acitviteiten gericht op MVO passen we zoveel moge-
lijk in bestaande structuren en processen.
 `MVO-neveneffecten van onze campagnes – zoals ver-
minderde vleesconsumptie – laten we vanwege de 
hoge complexiteit vooralsnog buiten beschouwing.

1.1 ISO 26000 bij Wakker Dier

Om het MVO-beleid vorm te geven gebruikt Wakker Dier 
de internationaal erkende ISO 26000 richtlijn. We hebben 
voor ISO 26000 gekozen, omdat deze richtlijn geschikt 
is voor alle typen organisaties, zowel voor for-profit als 
non-profit, en omdat de richtlijn flexibiliteit en vrijheid 
biedt in het inrichten van het MVO-beleid. Dit betekent 
dat er voor een kleine organisatie als Wakker Dier ruimte 
is om haar MVO-beleid op te stellen op een manier die 
past bij de aard en omvang van de organisatie.

Met het ondertekenen van de zelfverklaring ISO 26000 
geeft Wakker Dier blijk van de hoge prioriteit die MVO 
heeft binnen de organisatie. Deze onderbouwing maakt 
integraal onderdeel uit van de zelfverklaring en geeft 
een toelichting op de wijze waarop Wakker Dier ISO 
26000 toepast binnen haar organisatie1. Op deze ma-
nier hoopt Wakker Dier meer transparantie te verschaf-
fen over de manier waarop MVO geïmplementeerd wordt 
binnen onze organisatie. De onderbouwing gaat in op de 
volgende onderwerpen:

 `De zeven MVO-principes uit ISO 26000
 `Het betrekken van belanghebbenden 
 `De zeven kernthema’s uit ISO 26000
 `Het integreren van maatschappelijke verantwoordelijk-
heid in de organisatie

1 De zelfverklaring is conform NPR 9026 opgesteld. In de bijlage 
is een koppelingstabel opgenomen met verwijzingen naar de 
bijbehorende onderdelen in de ISO 26000 en NPR 9026 richtlijnen.



4

2 MVO-principes 
2.1 afleggen van rekenschap

Wakker Dier is zich zeer bewust van de noodzaak om 
verantwoording af te leggen over haar activiteiten. We 
merken dat het afleggen van verantwoording steeds be-
langrijker wordt, ook voor een organisatie als de onze 
zonder winstoogmerk. Voor ons MVO-beleid betekent dit 
dat het voor onze belanghebbenden en de samenleving 
zichtbaar moet zijn dat we bezig zijn met MVO en open-
staan voor een dialoog over onze impact. Deze open 
houding gecombineerd met vergaande transparantie 
over de organisatie en activiteiten komt tegemoet aan 
deze vraag vanuit de samenleving.  

We leggen rekenschap af over:

 `De impact van onze organisatie en onze activiteiten 
op het milieu en de samenleving
 `Het beleid dat we hebben opgesteld en de manier 
waarop we dit uitvoeren
 `De afwegingen en dilemma’s die MVO voor ons met 
zich meebrengen
 `Hoe we de belangen van stakeholders meenemen en 
afwegen tegen de belangen van de organisatie

 
Deze onderwerpen zijn terug te vinden in het jaarverslag 
en deze onderbouwing. 

Daarnaast staan we onder professionele controle van 
het CBF en een externe accountant. De MVO rapportage 
in ons jaarverslag zal in de toekomst ook gecontroleerd 
worden door de accountant. 

2.2 transparantie

In de gedragscode van Wakker Dier is openheid opge-
nomen als een van de vier basiswaarden van de organi-
satie. Dit betekent dat we op een duidelijke en begrijpe-
lijke manier communiceren over wat we doen en hoe we 
onze middelen inzetten. 

Het jaarverslag is een belangrijk instrument om deze 
openheid in te vullen. In het jaarverslag wordt de organi-
satie uitgebreid beschreven, wordt gerapporteerd over 
onze strategie en activiteiten en over de resultaten die 
we hebben bereikt. Het jaarverslag bevat een aparte 
MVO-rapportage die aandacht besteedt aan het MVO-be-
leid en de effecten op mens en milieu. Dat het jaarver-
slag aan een hoge standaard van transparantie voldoet 
blijkt onder andere uit de Transparantprijs die ons ver-
slag in 2011 won en uit het feit dat we de GRI-richtlijn 
voor maatschappelijke verslaglegging hanteren voor de 
MVO-rapportage.

Het jaarverslag, de zelfverklaring en onderbouwing, de 
gedragscode en de nota Verantwoord Campagne Voe-
ren zijn daarnaast via de website voor iedereen beschik-
baar. 

“De gever kan erop vertrouwen dat 
door de stichting volledig, eerlijk 
en begrijpelijk verantwoording 

wordt afgelegd over besteding van 
de middelen en de activiteiten om 

de doelstellingen te realiseren.

De samenleving kan erop vertrou-
wen dat de stichting bereid is tot 
overleg en dialoog met derden 
over het eigen functioneren.”

– Gedragscode Wakker Dier
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2.3 ethisch gedrag

In onze gedragscode staan onze basiswaarden ge-
noemd: respect, openheid, betrouwbaarheid en kwali-
teit. Deze basiswaarden leiden ons handelen en onze 
omgang met belanghebbenden. De gedragscode is 
door alle medewerkers ondertekend. 

We maken duidelijke keuzes in wat we wel en niet doen, 
en in de wijze waarop we onze campagnes inrichten. De 
nota Verantwoord Campagne Voeren, opgesteld in over-
leg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bevat 
veel uitgangspunten die raken aan verantwoord beleid 
en ethische kwesties, zoals: 

 `Wakker Dier houdt zich altijd aan de wet en wijst alle 
vormen van geweld af; 
 ` Bestuursleden, werknemers en vaste zakenrelaties 
onderschrijven dit via ondertekening van een contract 
of verklaring;
 `We treffen maatregelen om te voorkomen dat onze 
expertise en kennis wordt misbruikt door derden;
 ` Individuen en kleine bedrijven worden waar mogelijk 
ontzien.

 
Daarnaast hebben we een schriftelijke klachtenprocedu-
re, goedgekeurd door het CBF. 

2.4 respect voor belangen van 
stakeholders

Onze belanghebbenden zijn belangrijk voor het verwe-
zenlijken van de doelstelling van Wakker Dier. We hebben 
ze nodig om de dieren te helpen. Daarom zijn wij goed 
op de hoogte van wie de belangrijkste belanghebbenden 
zijn, wat onze relatie met hen is, hoe we met hen in 
contact staan en wat zij belangrijk vinden. De gedrags-
code van Wakker Dier erkent de verantwoordelijkheden 
die de organisatie heeft jegens belanghebbenden. Dit 
geldt ook voor de belanghebbenden waarmee we in het 
kader van onze campagnes de confrontatie aangaan of 
belanghebbenden waarmee we van mening verschillen.

2.5 respect voor rechtsorde

Een speerpunt van Wakker Dier is dat we altijd 100% 
legaal werken. Dit is ook onderdeel van onze nota Ver-
antwoord Campagnevoeren. We keuren buitenwettelijke 
acties ten strengste af. Alle campagnes en reclame-ui-
tingen worden juridisch gescreend.

“Wakker Dier is van mening dat buiten-
wettelijke en gewelddadige acties 

schadelijk zijn voor mens en dier. Zij 
tasten de fundamenten van onze rechts-
staat aan. Men kan geen betere rechten 
en bescherming voor de dieren vragen 
als men zich zelf niet aan de wet houdt.”

– Gedragscode Verantwoord campagnevoeren, 
Wakker Dier

2.6 respect voor internationale 
gedragsnormen

Wakker Dier richt zich in haar werk bewust niet op het 
buitenland. We houden ons aan de algemeen aanvaar-
de waarden en normen van de samenleving. Daarnaast 
vragen wij onze leveranciers zich in te spannen op het 
gebied van MVO. 

2.7 respect voor mensenrechten

Wakker Dier respecteert de principes van de democra-
tische rechtsstaat. Respect voor mensenrechten is een 
van de fundamentele onderdelen van een democratie. 
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3 belanghebbenden
Er zijn verschillende groepen belanghebbenden betrok-
ken bij onze doelstelling om de dieren in de vee-industrie 
een beter leven te geven. Omgang met deze belangheb-
benden is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van 
onze strategie. 

Onze belanghebbenden hebben we onderverdeeld in pri-
maire en secundaire belanghebbenden, afhankelijk van 
het belang dat zij hebben bij het bereiken van onze doel-
stelling. Met de primaire belanghebbenden hebben we 
intensief contact op maat. Daarnaast zijn intern gezien 
ook de kantoormedewerkers en bestuursleden belang-
rijke stakeholders.

De uitgangspunten bij onze omgang met belanghebben-
den, inclusief over MVO-onderwerpen, zijn transparantie, 
eerlijkheid en een open vizier. Onze manier van campag-
nevoeren is soms confronterend, waardoor we niet met 
alle stakeholders een goede relatie hebben en dat er 
meningsverschillen ontstaan. Dit accepteren wij bewust 
als een bijkomende noodzaak van onze campagnestra-
tegie.

Communicatie over MVO vindt tot nu toe vooral ad hoc 
plaats en concentreert zich meestal op individuele issues 
(bijvoorbeeld papierverbruik). Van de belanghebbenden 
krijgen we vooralsnog geen vragen over ons MVO-beleid 
als geheel. Dit betekent dat de communicatie momen-
teel vooral door ons geïnitieerd wordt. De MVO rappor-
tage in het jaarverslag is een belangrijk communicatie-
middel. Ook de zelfverklaring en onderbouwing dragen 
bij aan deze actieve communicatie over ons MVO-beleid. 

In 2013 wordt voor het eerst een formele MVO-dialoog 
gestart met interne én externe belanghebbenden om 
meer feedback van hen te krijgen. Feedback van be-
langhebbenden helpt ons om te bepalen:

 `welke onderwerpen belangrijk zijn;
 `wat er van ons verwacht wordt op het gebied van MVO;
 `welke impact we hebben op onze belanghebbenden;
 `welke dilemma’s en knelpunten zich voordoen bij het 
afwegen van belangen;
 `welke behoefte er is aan communicatie over MVO;
 `waar we kunnen samenwerken aan MVO-thema’s.

Wakker Dier
Primaire belanghebbenden

 ` Brede publiek (als beslisser)
 ` Pers (als klant van onze boodschap)
 `Handel en industrie (als veroorzaker)
 `Donateurs (als fundament)

Wakker Dier
Secundaire belanghebbenden

 `Opiniemakers
 `Docenten en jongeren
 `Dieren
 ` Boeren
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4 kernthema’s 
4.1 bestuur van de organisatie

Binnen Wakker Dier bestaat conform de Code Goed Be-
stuur voor Goede Doelen de volgende functiescheiding:

 ` Toezicht houden: Bestuur
 ` Besturen:  Directeur
 `Uitvoeren:  Medewerkers

 
De directeur is actief betrokken en houdt toezicht over 
(de uitvoering van) het MVO-beleid. Er wordt één keer 
per jaar aan het bestuur over MVO gerapporteerd.

4.2 mensenrechten

Wakker Dier houdt zich aan de wet en onderschrijft de 
principes van de democratische rechtsstaat, inclusief 
respect voor mensenrechten. Aan onze leveranciers 
stellen we vragen over hun MVO-beleid. Dit zal in de 
toekomst steeds meer een selectiecriterium worden. 
We beschikken over een schriftelijke klachtenprocedu-
re inclusief beroepsmogelijkheid. Klachten worden zeer 
serieus genomen en zijn onderdeel van de rapportage 
richting het bestuur. 

Per hoofdthema uit ISO 26000 geven we hieronder een 
korte omschrijving van de onderwerpen die voor Wak-
ker Dier belangrijk zijn. Meer informatie over specifiek 
beleid, prioriteiten, maatregelen en resultaten op deze 
onderwerpen is te vinden in ons jaarverslag.

Bij het bepalen van belangrijke thema’s zijn de volgende 
factoren van belang:

 ` de aard van de organisatie en haar doelstellingen;
 ` de invloed die Wakker Dier heeft op het onderwerp;
 ` de impact die actie van Wakker Dier kan hebben;
 ` het verband met de kernactiviteiten en strategie;
 ` het belang dat stakeholders aan het onderwerp hech-
ten;
 ` de beschikbare middelen voor het MVO-beleid.

4.3 arbeidspraktijk

Binnen het onderwerp arbeid richten we ons allereerst 
op de werkgelegenheid, opleiding en ontwikkeling van 
onze eigen medewerkers. Omdat we voor het bereiken 
van onze doelstelling afhankelijk zijn van een klein team 
deskundige en gespecialiseerde mensen heeft dit thema 
prioriteit binnen ons MVO-beleid. Daarnaast zijn we de 
afgelopen tijd bezig met veiligheid in het kader van een 
RI&E. Wat betreft onze ketenpartners maakt arbeidsom-
standigheden deel uit van onze dialoog met hen over 
hun eigen MVO-beleid; we werken graag samen met par-
tijen die bij ons passen en die onze waarden delen. We 
zijn sinds kort ook overgestapt naar een pensioenfonds 
met een verantwoordelijke portefeuille, conform de VN 
Principes voor verantwoord investeren.
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4.4 het milieu

In het kader van milieu staat dierenwelzijn uiteraard 
voorop, zowel binnen onze eigen organisatie als in onze 
gesprekken met leveranciers. We proberen ons eigen 
kantoor zo effi ciënt mogelijk te runnen door zuinig te zijn 
met energie, te besparen op papiergebruik en door zo 
veel mogelijk met het ov of de fi ets te reizen. Hierdoor is 
onze footprint laag en verbruiken we minder materiaal. 
Daarnaast speelt het milieu een rol in onze downstream 
keten. In de toekomst willen we proberen meer inzicht 
krijgen in de positieve en negatieve effecten van onze 
campagnes, een zeer complex onderwerp.

4.5 eerlijk zakendoen

Wakker Dier werkt 100% subsidievrij en onthoudt zich 
van politieke stellingname. We hebben het CBF-Keur 
voor goede doelen en zijn lid van de Vereniging voor 
Fondsenwervende Instellingen, de branchevereniging 
voor goede doelen. In onze relatie met leveranciers stre-
ven we naar continuïteit en lange-termijnsamenwerking. 
We stimuleren hen om met MVO bezig te zijn en om 
dierenwelzijn hierin een centrale plek te geven.

4.6 consumentenaangelegenheden

De gedragscode en de nota Verantwoord Campagne-
voeren beschrijven de waarden en uitgangspunten voor 
onze activiteiten en campagnes. We hechten er veel 
waarde aan dat onze informatie betrouwbaar is en dat 
we geen demagogie bedrijven. Door gegevens te ano-
nimiseren en ons zo min mogelijk te richten op indivi-
duen of kleine bedrijven respecteren we de privacy van 
betrokkenen. We streven ernaar om het bewustzijn en 
kennisniveau van de consument op het gebied van die-
renwelzijn te verhogen, door middel van campagnes en 
voorlichting over winkelaanbod en keurmerken. 

4.7 betrokkenheid bij en ontwikkeling 
van de gemeenschap

Door bedrijfsleven, overheid en burgers wakker te 
schudden creëren we meer bewustzijn en verspreiden 
we kennis over dieren in de vee-industrie. Daarnaast 
werken we samen met kennisinstituten aan onderzoek 
op het gebied van dierenwelzijn. De impact van onze 
campagnes op de samenleving zal de komende tijd ook 
meer aandacht krijgen. Tot slot hebben we de ambitie 
om van dierenwelzijn een vast onderdeel te maken van 
de MVO-agenda van alle organisaties. Dit onderwerp 
willen we laten opnemen in de relevante onafhankelijke 
richtlijnen. De Gedragscode en de nota Verantwoord Campagnevoeren spelen 

een belangrijke rol bij Wakker Dier.
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Figuur 1: ontwikkeling MVO-beleid

5 integratie in de organisatie
5.1 strategie en beleid

Bij het opzetten van het MVO-beleid hebben we ervoor 
gekozen om van binnen naar buiten te werken. Dit be-
tekent dat we eerst de eigen organisatie goed op orde 
hebben, daarna met ketenpartners aan de slag gaan die 
dicht bij ons staan en vervolgens pas met onderwerpen 
die verderop in de keten spelen en verder van ons af 
staan. Deze onderbouwing gebruiken we dan ook als 
een momentopname die ons helpt om te bepalen waar 
we staan en waar we heen willen. 

We gaan de komende tijd aan de slag met een MVO rou-
tekaart om ons MVO-beleid verder te professionaliseren, 
met behulp van de ISO 26000 richtlijn. Op deze ma-
nier waarborgen we dat we als kleine organisatie onze 
beschikbare middelen zo effectief mogelijk op de juiste 
plek inzetten. 

Figuur 1: ontwikkeling MVO-beleid

Samenleving

Figuur 1: ontwikkeling MVO-beleid

Keten-
partners

Onderdeel van deze verdere professionalisering is dat er 
een afweging gemaakt wordt hoe deze middelen ingezet 
worden op zo’n manier dat het optimaal aansluit bij onze 
organisatiedoelstellingen. Daarnaast moeten ook de be-
langen en verwachtingen van stakeholders afgewogen 
worden tegen de belangen van de organisatie. De kracht 
van Wakker Dier, de focus op één maatschappelijk is-
sue, betekent ook dat in onze hoofdboodschap minder 
ruimte is voor andere neveneffecten. Tegelijkertijd is het 
voor ons essentieel om te weten wat voor impact onze 
activiteiten hebben op de dieren en de samenleving. 

De groeiende aandacht in de samenleving voor MVO, de 
relatie tussen de vleesindustrie en gezondheid, milieu en 
dierenwelzijn en de toenemende focus op misleidende 
of onvolledige consumenteninformatie zet onze bood-
schap kracht bij. Dit betekent ook dat het nodig is om 
onszelf een spiegel voor te houden met betrekking tot 
deze onderwerpen, om te borgen dat wij zelf ook op de 
juiste manier te werk gaan. 

Naast deze zelfverklaring en de MVO-rapportage in het 
jaarverslag, maakt ook het Projectplan MVO deel uit van 
ons MVO-systeem.
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5.2 implementatie 

Centraal in de implementatie van het MVO-beleid staat 
het Projectplan. Hierin zijn doelstellingen, maatregelen 
en verantwoordelijkheden benoemd op het gebied van 
MVO. Het Projectplan wordt uitgevoerd door de pro-
grammamanager, onder toezicht van de directeur. 

Het MVO-beleid zal in de toekomst geïntegreerd worden 
in de planning- en controlecyclus van de organisatie, be-
staande uit een Jaarplan en een Scorekaart. Een aantal 
MVO indicatoren zijn al onderdeel van de Scorekaart. 
De komende tijd zal aandacht besteed worden aan het 
verder uitwerken van de prestatie-indicatoren en het op-
nemen van deze indicatoren in de CHAMP Scorekaart. 
Daarnaast zullen de komende jaren meetbare MVO-doel-
stellingen worden vastgesteld. In het jaarverslag wordt 
jaarlijks gerapporteerd over het beleid, de voortgang en 
de voornemens. Deze rapportage omvat ook concrete 
indicatoren die gemeten en gemonitord worden. 

Wakker Dier kiest er bewust voor om de implementatie 
van het MVO-beleid aan te laten sluiten bij bestaande sys-
temen en procedures. Op deze wijze wordt de uitvoering 
van het MVO-beleid geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfs-
voering. Dit beperkt de extra werkdruk, zorgt voor een 
professionele borging en betrekt alle medewerkers bij dit 
onderwerp dat we belangrijk vinden.

5.3 ketenverantwoordelijkheid

Onze grootste invloed oefenen wij uit via de informatie 
en expertise die we verspreiden en de impact daarvan 
op de publieke opinie. Daarnaast hebben wij een econo-
mische invloed op onze leveranciers. Dit betekent dat 
het effect dat wij hebben op de ontvanger van onze in-
formatie (de pers en indirect de samenleving) en het ef-
fect dat wij hebben op onze leveranciers centraal staan 
in ons MVO-beleid.

De implementatie in het upstream deel van de keten 
vindt plaats via de jaargesprekken met onze belangrijk-
ste leveranciers. Hierin vragen wij naar hun MVO-beleid 
en vragen we om een commitment om een verbeterpunt 
op te pakken. Wij verwachten van onze leveranciers dat 
zij dit serieus oppakken, en zullen het laten terugkomen 
in volgende gesprekken. De implementatie richting de 
downstream keten is een complex vraagstuk waarin ver-
schillende grootheden en belangen een rol spelen. De 
komende tijd willen we hier meer grip op krijgen.

Daarnaast vragen wij ook via campagnes gericht op 
bedrijven aandacht voor hun MVO-beleid op het ge-

beid van dierenwelzijn.

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen is niet alleen nuttig, maar 

ook noodzakelijk. Door het enorme 
aantal mensen op deze planeet komt 

het einde aan de natuurlijke bronnen en 
grondstoffen rap in zicht.
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5.4 communicatie 

Communicatie over MVO heeft verschillende functies: in-
tern zorgt het voor draagvlak en bewustzijn, extern staat 
het afl eggen van verantwoording en de geloofwaardig-
heid en goede naam van de organisatie centraal.

We gebruiken hiervoor hoofdzakelijk het jaarverslag, dat 
een gedetailleerde rapportage bevat, en deze zelfver-
klaring en onderbouwing. De informatie is publiekelijk 
beschikbaar via een speciale webpagina.

Ook zijn we gestart met een formele dialoog met onze 
stakeholders over MVO en hun verwachtingen. Daar-
naast komt MVO naar voren in de gesprekken met le-
veranciers en in onze campagnes gericht op bedrijven. 
Uitgangspunten bij alle communicatie zijn respect, open-
heid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Dit is vastgelegd in 
onze algemene gedragscode (zie ook §1.5 van ons jaar-
verslag)

Ook hanteren we de externe richtlijnen zoals vastgelegd 
in de GRI-richtlijn voor maatschappelijke verslaglegging. 
We staan onder extern toezicht en hebben een openba-
re klachtenprocedure.

5.5 standaarden en richtlijnen

Wakker Dier hanteert onder andere de volgende stan-
daarden en richtlijnen bij het opstellen en uitvoeren van 
haar MVO-beleid:

 ` ISO 26000 (MVO-beleid) en NPR 9026 (Zelfverklaring)
 `Global Reporting Initiative, niveau C (jaarverslag)
 ` ISO 14064-1 en het GHG Protocol Corporate Stan-
dard (CO2-footprint)
 ` VN Principes voor verantwoordelijk beleggen (pensi-
oenen van medewerkers)
 ` Forest Stewardship Council certifi cering (papiergebruik)
 `CBF Code voor goed bestuur (besturing van de orga-
nisatie)

De richtlijnen voor onze rapportage over MVO verzinnen we niet zelf.

RG

Sustainability Reporting Guidelines
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6 over deze zelfverklaring
6.1 scope van de zelfverklaring

In onderstaand diagram is de organisatiestructuur van 
Wakker Dier weergegeven, inclusief externe partners.

Het MVO-beleid, inclusief deze zelfverklaring, is van toe-
passing op de interne organisatie.

6.2 totstandkoming zelfverklaring 

Voor het opstellen van de zelfverklaring en bijbehorende 
onderbouwing is de NPR 9026 Handleiding Zelfverkla-
ring NEN-ISO 26000 gebruikt. De rolverdeling zoals be-
schreven in de NPR 9026 richtlijn is als volgt ingevuld:

 `Onderzoeker: Christine Wortmann (adviseur, Primum)
 ` Beoordelaar: Judith Zaal (programmamanager MVO, 
Wakker Dier)
 `Ondertekenaar: Arthur Wiltink (directeur, Wakker Dier)

De zelfverklaring en onderbouwing zullen op de website 
van Wakker Dier gepubliceerd worden. Veel van de infor-
matie die opgenomen is in de onderbouwing is ook te-
rug te vinden in het jaarverslag. In het jaarverslag wordt 
ook uitgebreider gerapporteerd over de resultaten van 
het MVO-beleid over het afgelopen jaar.

Het MVO-beleid van Wakker Dier is nog volop in ontwik-
keling. Om deze reden zal de zelfverklaring en de on-
derbouwing periodiek geactualiseerd worden indien van 
toepassing, parallel met de jaarlijkse rapportage over 
MVO in het jaarverslag van Wakker Dier. 

Voor meer informatie over het MVO-beleid van Wakker 
Dier kunt u contact opnemen met Judith Zaal, program-
mamanager MVO.

ORGANOGRAM ORGANISATIE

voorzitter penningmeester

secretaris drie leden

bestuur stichting Beheer
Welzijn Landbouwhuisdieren

bestuur stichting Wakker Dier

Centraal Bureau 
Fondsenwerving
externe controle

register-
accountant

externe controle

directeur

kantoor
medewerkers
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bijlage A: gehanteerde richtlijnen
MVO-zelfverklaring

Gehanteerde richtlijnen

Hoofdstuk in deze
onderbouwing

Bijbehorend onderdeel
ISO 26000

Bijbehorend onderdeel
NPR 9026

Inleiding - Hoofdstuk 4
MVO-principe Clause 4 Hoofdstuk 5
Belanghebbenden Clause 5 Hoofdstuk 6
MVO-kernthema’s Clause 6 Hoofdstuk 7
Integratie van MVO in de organisatie Clause 7 Hoofdstuk 8

Tabel 1: Koppeling met ISO 26000 Richtlijn en NPR 9026 Richtlijn
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bijlage B: ondertekende zelfverklaring

Ondergetekende, de heer A. Wiltink, Directeur van Wakker Dier,

verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe te 

passen binnen de organisatie Stichting Wakker Dier, en dit te hebben onderzocht en beoordeeld 

aan de hand van het proces beschreven in NPR 9026:2011.

De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te passen en 

te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat 

minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld.

De organisatie geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte 

keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden: 

1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO

2. Identifi ceren en betrekken van stakeholders

3. De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen

4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in de ‘Onderbouwing Zelfverklaring ISO 26000’, 

gepubliceerd op www.wakkerdier.nl.

Naam organisatie: Stichting Wakker Dier

Locatie: Amsterdam

Adres: Sarphatistraat 654, 1018 AV Amsterdam

Handtekening Datum en plaats

Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010

Maatschappelijke verantwoordelijk-

heid van organisaties


