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C O R P O R A T E  G O V E R N A N C E

Met hun eerste maatschappelijk verslag, over 2008, was 

Yacht meteen de op één na hoogste nieuwe binnenkomer in 

de benchmark voor Transparante Maatschappelijke Verslag-

legging. Hoe hebben zij het vergaren van maatschappelijke 

data en de verslaglegging daarvan aangepakt? En wat is 

daarbij de rol van de cfo? ‘Goed MVO-beleid en een transpa-

rante verslaglegging daarvan, kan concreet additionele 

opdrachten opleveren.’

Duurzaam ondernemen:

morele winst én extra 
business

Maatschappelijke verslaglegging bij  Yacht

ERIK KOLTHOF

Erik Kolthof is competence director finance bij Yacht

ERIK KOLTHOF
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Het was een mooie erkenning, de uitslag van de Transparan-
tiebenchmark die in januari bekend werd gemaakt op het 
nieuwjaarsevent van MVO Nederland. Yacht scoorde met 
zijn maatschappelijk verslag 2008 – opgesteld volgens de 
richtlijnen van het Global Reporting Initiative – volgens de 
onderzoekers van PwC een tweede plek in de sector dienst-
verlening, en scoorde overall goed als de op een na hoogste 
nieuwe binnenkomer. De Transparantiebenchmark beoor-
deelt de kwaliteit van de maatschappelijke verslaglegging 
van de grootste Nederlandse ondernemingen en wordt jaar-
lijks door PwC uitgevoerd in opdracht van het Ministerie 
van EZ (zie kader). 

‘ In tenders stellen 
opdrachtgevers steeds 
meer vragen over 
MVO-beleid’

‘Het was de eerste keer dat we meededen aan deze bench-
mark en we waren dan ook heel blij met dit resultaat’, aldus 
Ingrid Kerr, HR directeur, samen met cfo Frank Sieben ver-
antwoordelijk voor transparante maatschappelijke verslag-
legging. Kerr legt uit waarom Yacht een maatschappelijk 
jaarverslag uitbrengt: ‘Wij willen onze in- en externe stake-
holders een transparant beeld geven van onze MVO-activi-
teiten en hen inzicht verschaffen in onze doelstellingen en 
ambities voor de komende jaren. Dat doen we vanuit ons 
streven een fatsoenlijk, succesvol en verantwoord opererend 
bedrijf te willen zijn.’ Om dit te realiseren, wil het bedrijf 
MVO zo ver mogelijk integreren in de kernactiviteiten en 
-processen. ‘De positieve pr die MVO met zich mee kan 
brengen is prettig, maar voor ons absoluut bijzaak’, aldus 
Kerr. Zij wijst erop dat MVO integraal onderdeel moet gaan 
uitmaken van de algemene bedrijfsstrategie. Hiertoe is in 
2009 een eerste stap gezet door de aanstelling van een full-
time beleidsmedewerker MVO, die als opdracht heeft bij te 
dragen aan de ontwikkeling van een integraal en overkoepe-
lend MVO-beleid. 

Impact per activiteit
Yacht heeft voor de maatschappelijke verslaglegging zijn 
activiteiten onderverdeeld in drie focusgebieden of ‘pijlers’: 
mens, milieu en maatschappij. In het maatschappelijk verslag 
laat de onderneming zien wat de impact van die activiteiten 
is. Zo leidt ‘goed werkgeverschap’ tot gezonde en veilige 
werkplekken, en met ‘duurzame inkoop’ neemt het bedrijf 
zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de ketens 
waar het deel van uitmaakt. 

Dataverzameling
Hoe lastig was het om alle vereiste data bij elkaar te krijgen, 
zodat er een deugdelijk Maatschappelijk verslag kon worden 
opgesteld? Sieben, sinds half maart cfo van Yacht: ‘Dat vari-
eert enorm, afhankelijk van de activiteit binnen de drie pij-
lers. Hoeveel medewerkers vrijwilligerswerk hebben verricht, 
is eenvoudig te bepalen. Het was bijvoorbeeld wel lastig om 
per kantoor vast te stellen wat het exacte verbruik van elek-
triciteit, water en gas van onze medewerkers was; wij zijn 
meestal niet de enige huurder binnen zo’n kantoorgebouw, 
en beheerders kunnen of willen de totale energienota voor 
het hele pand niet verder specificeren. Dan betaal je dus mee 
voor andere huurders als zij minder zuinig omspringen met 
energie. Daarom gaan we in 2010, na overleg met beheer-
ders, ‘slimme energiemeters’ in al onze kantoren installeren. 
Daarmee kunnen we het exacte verbruik per dag aflezen. Op 
deze manier krijgen wij een helder inzicht in het energiever-
bruik van de door ons gehuurde kantoorruimte. En kunnen 
we beter sturen op het verminderen van ons 
energieverbruik.’
Yacht voldoet sinds september 2009 aan de wereldwijd geac-
cepteerde ISO 14001 norm, gericht op het voeren van een 
volwaardig milieumanagementsysteem. De jacht op dat cer-
tificaat heeft de kwaliteit van de dataverzameling eveneens 
aangescherpt, constateert Sieben: ‘Om dat ISO-certificaat in 
de wacht te kunnen slepen, moesten we de data gestandaar-
diseerd en reproduceerbaar aanleveren. Dat was een hele 
inspanning, maar het is ons gelukt.’ 

Duurzaamheidscockpit
Ewald Tijhaar, manager Huisvesting & Facilities en tevens 
Milieucoördinator, wijst in dit verband op de ‘Duurzaam-
heidscockpit’: ‘Die hebben we vorig jaar ontwikkeld, voor de 

Pijler Aspect Impact
Mens Goed werkgeverschap Waarborgen van een gezonde, veilige en prettige werkplek

Personele ontwikkeling Ontwikkeling van onze medewerkers door opleiding, coaching, netwerken, 
maatschappelijke betrokkenheid en de employability scan

Milieu Milieuverantwoorde en 
efficiënte 
bedrijfsvoering

Bewust omgaan met en het reduceren van onze impact op het milieu door een 
uitgebreid mobiliteitsbeleid, verantwoord energieverbruik en papierverbruik

Duurzaam inkopen Ontwikkelen van duurzaam inkoopbeleid en ketenverantwoordelijkheid

Maatschappij Dienstverlening Leveren van kennis, kwaliteit en duurzame oplossingen aan onze klanten
Duurzame projecten Deelnemen aan diverse duurzame projecten en een duurzaam 

leiderschapsprogramma
Vrijwilligerswerk Steentje bijdragen aan de maatschappij door middel van  het faciliteren van 

vrijwilligerswerk van onze medewerkers in het buitenland
Pro bono opdrachten en 
donatie

Het uitvoeren van opdrachten tegen nultarief bij ideële organisaties en het 
ondersteunen van stichting Biblionef door middel van een jaarlijkse donatie
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jaarlijkse rapportage en toetsing van onze milieudoelstellin-
gen. In deze Duurzaamheidscockpit refereren we per onder-
deel aan de maatregelen behorende bij de diverse 
doelstellingen. Zo hebben we onze CO2-uitstoot onderver-
deeld naar de uitstoot van enerzijds onze gebouwen en ander-
zijds onze mobiliteit, dus de gezamenlijke CO2-uitstoot van 
ons wagenpark, plus trein- en vliegkilometers. De cijfers? In 
totaal is onze CO2-uitstoot in ton/fte verminderd van 3,9 in 
2008 naar 3,8 in 2009, een vermindering van 2,5 procent.’ 

‘ Voor het ISO-certificaat 
moesten we de data 
gestandaardiseerd en 
reproduceerbaar aan-
leveren’ 

Om de CO2-uitstoot verder te verlagen zijn diverse initiatie-
ven opgezet, erop gericht om medewerkers bewuster en zui-
niger te laten rijden. Onderdeel van de 
Duurzaamheidscockpit is het rapportageprogramma ‘Dash-
board’, dat zowel de leaserijders als de werkgever inzicht 
geeft in de gemaakte autokosten en de leaserijders aanzet tot 
kostenbewust rijden. Tijhaar: ‘Dit programma geeft inzicht 
in kilometrages, verbruik, tankgedrag, schades en bekeurin-
gen. In 2008 gebruikten gemiddeld 24 procent van de lease-
rijders dit programma. Onze doelstelling om dit aantal in 
2009 te verhogen naar 26 procent, hebben wij gehaald. 
Onze doelstelling voor 2010 is om 30 procent van de lease-
rijders te laten participeren.’ 

Olievlekwerking
Andere maatregelen om de CO2-uitstoot te drukken, zijn 
het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, acties 
om medewerkers te laten kiezen voor energiezuiniger 
modellen (auto’s met 14 en 20 procent bijtelling), en mede-
werkers zo dicht mogelijk bij hun woonplaats op een 
opdracht te plaatsen.
Tijhaar wijst ook op de olievlekwerking die het werken aan 
transparante maatschappelijke verslaglegging kan veroorza-
ken: ‘Omdat wij per leaseauto én per brandstofsoort het 
brandstofverbruik wilden weten, hebben we LeasePlan 
gevraagd de managementrapportage aan te sluiten op onze 
Duurzaamheidscockpit. Een probleem daarbij was dat zij 
dat verbruik weer door krijgen van derden, wat lastig een-
duidig te registreren is, zo bleek. Toch zijn we er in geslaagd 
met hen een registratieformat te bepalen; handig ook voor 
de leasemaatschappij, want dat kunnen zij nu ook voor 
andere klanten gebruiken. Zo werkt de beïnvloeding van 
stakeholders door. Dit voorbeeld illustreert eens te meer dat 
maatschappelijk ondernemen niet meer te stoppen is.’

Dilemma’s 
‘Wij zijn een puur mensenbedrijf, en ook dat heeft gevolgen 
voor MVO’, zegt HR directeur Kerr: ‘Mensen zijn onze ‘pro-
ducten’. De aard van onze business heeft deels een negatieve 
impact op het milieu: denk aan het woon-werkverkeer van 

onze professionals, of hun gebruik van energie, water, papier 
en inkt. Door een milieuverantwoorde en efficiënte bedrijfs-
voering te voeren, proberen wij deze milieubelasting waar 
mogelijk te reduceren.’ Naast deze negatieve impact op het 
milieu, onderscheidt Kerr tegelijk een positieve impact op 
mens en maatschappij: ‘Bijvoorbeeld door de persoonlijke 
ontwikkeling van onze medewerkers, waardoor hun emplo-
yability toeneemt; en door het bieden van kennis en kwali-
teit aan onze klanten, aan duurzame projecten en aan 
diverse vormen van vrijwilligerswerk.’ 
In het maatschappelijk verslag 2009 is te lezen dat de onder-
neming bij het ontwikkelen van een MVO-strategie soms 
tegen dilemma’s aanloopt. Zo is er de wens gezond te groei-
en, maar tegelijk de uitstoot van CO2 terug te dringen; een 
uitweg uit dit dilemma wordt gevonden door alternatieve 
vervoersmiddelen aan te bieden voor de medewerkers, die nu 
nog vaak gebruik maken van hun leaseauto’s. En ze daar-
naast zo dichtbij mogelijk te plaatsen, zodat het woon-werk-
verkeer tot een minimum beperkt blijft.

Meer vrouwen en allochtonen gewenst
Een ander (maatschappelijk) dilemma betreft het feit dat het 
werknemersbestand vooralsnog geen afspiegeling is van de 
klanten en de maatschappij. Kerr: ‘Wij zijn ons ervan bewust 
dat wij relatief meer vrouwen en allochtone medewerkers 
moeten aantrekken. Het is afgelopen jaar echter heel lastig 
geweest om hier vooruitgang in te boeken, simpelweg omdat 
we weinig mensen hebben aangenomen; bovendien zitten 
veel van onze mensen in sectoren als ict en bouw, waar tradi-
tioneel nou eenmaal erg veel mannen in werken. Gelukkig 
zijn we er afgelopen jaar toch in geslaagd om een van de 
doelstellingen uit het Maatschappelijk verslag 2008, het ver-
hogen van het aantal vrouwelijke medewerkers van 25 naar 
30 procent, te realiseren.’ Wat betreft het gewenste percenta-
ge allochtonen ligt het moeilijker, vervolgt Kerr: ‘Wij kiezen 
er niet voor om te registreren of iemand allochtoon is. Daar-
entegen onderzoeken we wel waar de drempels liggen bin-
nen ons bedrijf, zodat we kunnen proberen die één voor één 
af te breken.’
Ook vanuit HR worden veel data verzameld voor het maat-
schappelijk verslag. ‘Probleem was aanvankelijk dat 

Over de Transpa rantieb enchma rk

Het Ministerie van Economische Zaken houdt jaarlijks een 
benchmarkonderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatie-
ve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving 
onder de grootste bedrijven van Nederland. Deze ‘trans-
parantiebenchmark’ beoordeelt de mate van verantwoor-
ding die bedrijven in hun jaarverslagen afleggen over hun 
MVO-activiteiten, en níet de MVO-activiteiten zelf. Het 
doel van de benchmark is om bedrijven te stimuleren 
transparant te zijn. Door te benchmarken kunnen ‘best 
practices’ worden geïdentificeerd en kunnen bedrijven 
hun maatschappelijke verslaggeving systematisch met 
die van andere vergelijken. Meer informatie over de Trans-
parantiebenchmark is te vinden op de site van Economi-
sche Zaken: www.ez.nl.
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advertentie

Rust en controle op uw 
financieel-administratieve afdelingen

Wij bieden hoogwaardige oplossingen in de vorm van:

• Tijdelijk financieel administratief personeel op alle niveaus

• Werving & selectie van financieel administratieve
professionals

• Quick scans

• Speciale projecten op financieel gebied

Ons streven is niet alleen een passende oplossing te vinden voor uw 
administratieve uitdagingen op korte termijn maar u ook op langere 
termijn te begeleiden in het voeren van een optimale administratie. 
Onze werkwijze is gericht op het doorbreken van de stresslijn.

Heeft u vragen of wilt u graag aanvullende informatie, neemt u dan 
contact met ons op:

Wilhelminalaan 5 •  2171 CS Sassenheim • Telefoon: 0252-466970
• Fax: 0252-466971 • Email: info@finyard.nl • www.finyard.nl
Zuidermolenweg 7 • 1069 CE  AMSTERDAM • Tel. 020-6675290 
• Fax 020-6675291 • Email: info@finyard.nl • www.finyard.nl 

Managers bereiken doet u het beste met de media waar zij van nature 
het meeste mee hebben. Voor fi nanciële  professionals zijn dat 
MCA, Finance & Control, Tijdschrift Controlling, Tijdschrift Administratie, 
Praktijkblad Salaris administratie en Accountancynieuws. 

Voor elk  segment 
 fi nanciële  beslissers 
een vakblad 

Van het absolute topsegment tot het controllers-
niveau en hoofden administratie

Wilt u informatie over de titels of de  advertentie mogelijkheden? 
Bel of mail ons! Bart Linnekamp, (0570) 648 956, blinnekamp@kluwer.nl 
Leandra Schoutsen, (0570) 648 981, lschoutsen@kluwer.nl

onze 
men-

sen overal in 
het land spontaan met allerlei lokale initiatieven bezig 

waren, bijvoorbeeld op gebied van vrijwilligerswerk. Maar ze 
koppelden dat niet terug naar het hoofdkantoor. We zijn er in 
geslaagd dat allemaal te centraliseren’, zegt Kerr.  
 
Extra business
Sieben wijst op de ervaring dat duurzaam ondernemen, 
naast de morele winst, geweldige kostenbesparingen én extra 
business kan opleveren. ‘Zo hebben we onze inkoop nog veel 

sterker gecentraliseerd, waar-
mee we onze kosten drukken. 
En in tenders stellen opdracht-
gevers, met name vanuit over-
heden, steeds meer vragen over 
het MVO-beleid van de 
inschrijvers. Dat is een factor 
die aantoonbaar steeds zwaar-
der meeweegt. Ofwel, goed 
MVO-beleid en een transparan-
te verslaglegging daarvan, kan 
ons concreet additionele 
opdrachten opleveren. En onze 
huidige klanten vinden het 
prachtig dat we op deze wijze 
aan MVO doen; dat bleek ook 
uit de dialoog die we vorig jaar, 

met behulp van een quick scan, zijn aangegaan met uiteenlo-
pende stakeholders, waaronder een aantal klanten.’ 

Bewuster werken en leven
De kern is dat MVO uiteindelijk betrekking heeft op het 
gedrag van alle medewerkers, benadrukt Sieben: ‘Het gaat 
erom dat we allemaal bewuster werken en leven. 
Laat bijvoorbeeld de auto vaker staan, en boek via de Mobi-
lity Card een treinreis, om na die reis met een vouwfiets naar 
de plek van bestemming te rijden. Gezond én goed voor het 
milieu.’ –C
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Rechthoek


