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• Wat is het MNO?
• Is MVO een taak voor de Mz?
• MVO taak voor or, maar ook 

de middelen?
• Worden die middelen ook  

toegepast?
• En het Due Diligence rapport?



Wat is het MNO?

Netwerk van 
50-tal

(c)or’s in NL



Wat is het MNO?

• Doel: bevorderen van een 
professionele medezeggenschap 

• Door: 
• vormen informatienetwerk 

• verrichten van onderzoek

• gevraagd en ongevraagd geven van advies

• Ontstaan
• In 1982: leren van elkaars ervaringen

• sinds 1 januari 2006 stichting



MVO taak voor onderneming, maar ook voor Mz?

Voor onderneming:
Bestaansrecht: �Licence to operate/exist�: 

• Wet & regelgeving
• Klanten
• Werknemers
• Arbeidsmarkt attractief te blijven

Maar dan ook een taak voor de Medezeggenschap:
Ar/kel 2 WOR: De OR is ingesteld in het belang van het goed funcEoneren van 
de onderneming in al haar doelstellingen



Onderzoek Coen Brouwer (2017 concludeert): we#elijke kader CSR sluit goed aan 
op de taken van de or als het gaat om: delen informa,e, proac,ef s,muleren CSR, 

integreren en verankeren CSR, monitoren voortgang 
In BW- structuurregeling: 

aanbevelingsrecht voor commissarissen, spreekrecht in de aandeelhouders vergaderingen, 
verstrekken van niet-financiële informaGe

In de WOR diverse: 
Zorgplicht art 28 (SGmulerende rol OR: toezien arbeidsomstandigheden, discriminaGe, 
milieu)
Adviesrecht art. 25 (fusies verplaatsingen arbeid, investeringen,  maatregelen zorg voor 
milieu)
Overlegvergaderingen art. 23 & 24 (opbrengen onderwerpen, algemene gang van zaken)
InformaGe recht art. 31

MVO taak voor or, maar ook de middelen?



Maar ook:
'Nederlandse Corporate Governance Code’

benoemt expliciet: waarde creatie op de lange termijn in belang van alle stakeholders en 
aandacht voor milieu, sociale en werknemers gerelateerde zaken, ketenverantwoordelijkheid, 
respect voor mensenrechten, bestrijding van corruptie en omkoping, aandacht voor cultuur 
in de onderneming.

EU Richtlijn 2014/95 / EU 
waarin staat dat o.a. beursvennootschappen een niet-financiële verklaring moeten opstellen 
voor bovengenoemde onderwerpen en de geïmplementeerde due diligence-procedures. Dit 
beheersverslag moet volgens art. WOR 31a, lid 2, aan de or worden voorgelegd en zo op de 
agenda geplaatst worden voor de overlegvergadering b.v. in art. 24 overleg. 

MVO taak voor or, maar ook de middelen?



MVO taak voor or, maar ook de middelen?

Q2: Zijn er volgens jullie voldoende aanknopingspunten in de WOR (wet op de 
ondernemingsraden) die het betrekken van duurzaam ondernemen bij het 
medezeggenschapswerk mogelijk maken?

Dan vinden de MNO deelnemers ook



Passen ze de middelen ook toe?

Q3: Betrekken jullie in jullie adviestrajecten MVO aspecten



Welke aspecten betrekken ze?
Q4: Indien jullie in adviestrajecten (i.h.b.. bij overnames of 
deelnemingen in het buitenland) MVO betrekken welke 
aspecten komen dan aan de orde?



Is er sprake van een due diligence onderzoek?

Q6: Heeft de bestuurder de (c)or ooit laten 
weten dat hij een due diligence rapport liet 
opstellen?

Q7: Zijn er volgens jullie situaBes geweest 
waarbij dat misschien wenselijk zou zijn 
geweest, maar niet is gebeurd:



Waarom due diligence belangrijk voor or?

Due diligence maakt deel uit van 
het besluitvormingsproces en 
houdt rekening met de gevolgen 
van een besluit voor de rechten 
van, en de daadwerkelijke en 
poten;ële risico’s op, nega;eve 
gevolgen voor stakeholders, zoals 
werknemers en lokale 
gemeenschappen. 



Is er sprake van een due diligence onderzoek?

Q8: Als de bestuurder, is dat dan met de OR 
gedeeld?

Q9: Is het due diligence rapport aangereikt 
aan de (c)or of heeft die er om moeten 
vragen?



Hoe is het due diligence onderzoek behandeld?

Q10: Is het due diligence rapport in een 
overlegvergadering met de (c)or 
besproken?

Q11: Hee? de (c)or externe experAse 
gebruikt voor de analyse of een second 
opinion?



Heeft het due diligence onderzoek het advies beïnvloed?

Q12: Hee< het due diligence rapport geleid 
tot een andere besluit, aanpak of beleid?



Due diligence handreiking ook tool voor Medezeggenschap

De due diligence handreiking 
gee6 ondernemingsraden 
rich8ng en kader om duurzaam 
ondernemen te s8muleren


