"Zelfevaluatiekader
Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid" (ZEMV)

1. Wat
wordt
er
met
bedoeld
met
"maatschappelijke
verantwoordelijkheid" en meer bepaald in de context van de
overheidsdiensten?
De publieke opinie wordt er zich steeds meer van bewust dat er maatschappelijke
uitdagingen aan de orde zijn, uitdagingen dus voor de hele maatschappij en alle
burgers. Dat is zeker het geval wat de opwarming van het klimaat betreft. In
België was dat de voorbije tijd duidelijk merkbaar. Ook de problematiek dat heel
wat burgers het moeilijk hebben om de hele maand rond te komen kwam geregeld
in de media.
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In 2010 bracht de Europese Unie een openbare raadpleging met het oog op de
'Europe 2020'-strategie op gang. Er werden 5 strategische hoofdlijnen
vastgesteld:
1) 75% van wie tussen 20 en 64 jaar oud is, zou aan het werk moeten zijn
2) 3% van het bbp investeren in onderzoek en ontwikkeling
3) de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% terugdringen, het
aandeel van hernieuwbare energie verhogen tot 20% en de energieefficiëntie met 20% verhogen
4) het percentage vroegtijdige schoolverlaters terugbrengen tot minder dan
10% en het aandeel jongeren met een diploma van het hoger onderwijs
verhogen tot minstens 40%
5) het aantal mensen die ten prooi dreigen te vallen aan armoede of sociale
uitsluiting met 20 miljoen doen dalen
De groeiende aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid kwam tot
uiting in de publicatie van de internationale ISO 26000-norm in november 2010.
Deze norm heeft betrekking op maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De norm werd opgesteld door een samenwerkingsverband tussen 6 categorieën
van actoren afkomstig uit de industrie, de overheden en de overheidsdiensten, de
consumenten, de NGO’s, de werknemersvertegenwoordigers en nog anderen. 99
landen uit Noord en Zuid en 42 organisaties uit de privé- en de publieke sector
namen aan dit proces deel. Er werd een beroep gedaan op 500 experts.
Aan de hand van 7 hoofdthema's, die in actiegebieden zijn onderverdeeld, kan
men de maatschappelijke impact van een organisatie vaststellen en beoordelen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

het bestuur van de organisatie
mensenrechten
arbeidsverhoudingen en -voorwaarden
milieu
eerlijke praktijken
consumentenkwesties
7) gemeenschappen en lokale ontwikkeling.
Deze norm is niet gekoppeld aan een certificering. Hij vertegenwoordigt dus een
aantal richtlijnen.
In 2010 en 2011 probeerden 5 federale overheidsdiensten de ISO 26000-norm uit
met de steun van het Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). De
voornaamste conclusie van dit proefproject was dat er een tool voor het toepassen
van de ISO 26000-norm moest worden ontwikkeld die rekening houdt met de
specifieke kenmerken van de overheidsdiensten. Wat de overheidsdiensten het
meest kenmerkt, is het "organische" karakter van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Overheidsdiensten zijn immers door de maatschappij
gecreëerd met als doel taken van maatschappelijke aard te vervullen in het
algemene belang en met het oog op de dienstverlening die burgers, bedrijven en
verenigingen ervan verwachten.
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Zoals uiteengezet wordt in de nota die op de website publicquality.be (de link vindt
u hieronder) gepubliceerd is, wordt maatschappelijke verantwoordelijkheid voor
de overheidsdiensten een zienswijze die iets nieuws introduceert of iets grondig
omwerkt. Maatschappelijke verantwoordelijkheid wijst elke overheidsdienst weer
op zijn grondbeginselen, die maatschappelijk van aard zijn: voldoen aan de
verwachtingen
van
burgers,
bedrijven
en
verenigingen.
Door
overheidsorganisaties op dezelfde manier te bekijken als bedrijven uit de
handelseconomie verzeilde dit dienstverleningsaspect al te vaak op de
achtergrond. De komende jaren zou maatschappelijke verantwoordelijkheid de
rode draad kunnen worden binnen het overheidsmanagement.

2. Het Zelfevaluatiekader Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
Het ZEMV is meer dan louter een evaluatietool, het focust prioritair op acties. Het
doel is immers om een actieplan op te stellen. Dit actieplan kan een hulp zijn bij
het ontwikkelen van het overheidsbeleid (policy design) en voor de
bestuursovereenkomst, waarin hij geïntegreerd kan worden.
De ZEMV-tool toepassen komt erop neer dat je een proces volgt dat
gestructureerd is om een strategie op het vlak van maatschappelijke
verantwoordelijkheid te ontwikkelen.
•

de opdrachten en kernactiviteiten van de organisatie en de daarmee
verbonden hoofdthema's vaststellen

•

de stakeholders in kaart brengen

•

het belang van de hoofdthema's voor de organisatie en voor de
stakeholders beoordelen

•

de verwachtingen van de stakeholders met betrekking tot de Centrale
aandachtspunten vaststellen

•

de impact van de organisatie op de stakeholders beoordelen en, in
omgekeerde zin, de impact van de stakeholders op de organisatie

•

de invloedssfeer van de organisatie beoordelen

•

de prioritaire actiegebieden in kaart brengen

•

het maatschappelijk actieplan opstellen

•

het actieplan uitvoeren
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•

de uitvoering van het actieplan en het bestuur van de organisatie op het
vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid beoordelen

Het identificeren en analyseren van de stakeholders neemt een belangrijke plaats
in. Welke impact heeft de organisatie op haar stakeholders, gelet op de 7 Centrale
aandachtspunten? Omgekeerd: welke invloed oefenen deze stakeholders voor elk
hoofdthema uit op het optreden van de organisatie? Origineel aan het ZEMV is dat
het toepassingsgebied ervan is uitgebreid tot de "invloedssfeer" van de
organisatie. Wat kan de organisatie doen dat verder gaat dan het strikte kader
van haar opdrachten, bijvoorbeeld op het vlak van lokale ontwikkeling of
mensenrechten?

ZEMV MODEL
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3. De uitvoering van het ZEMV
De structuur van het uitvoeringsproces van het ZEMV bestaat uit 2 delen, 5 fasen
en 22 stappen, zoals te zien valt op het onderstaande schema.

Het eerste deel bevat fasen 1 tot 4 van het proces. Het resulteert in de opmaak
en de lancering van het maatschappelijk actieplan van de organisatie.
Een jaar nadat dit actieplan is aangenomen vindt er een bijkomende evaluatie
plaats van het bestuur op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid op
basis van de resultaten van de uitvoering van het actieplan. Dit is fase 5 van het
proces, die overeenstemt met het tweede deel van ditzelfde proces.
Wegens het strategische karakter van de aanpak inzake maatschappelijke
verantwoordelijkheid moet er een beroep worden gedaan op de leidinggevenden
van de organisatie, die samenzitten in het directiecomité. Elk van de eerste 4
fasen van het proces, die ertoe leiden dat het actieplan wordt aangenomen, neemt
naar schatting een halve dag in beslag. Het proces kan in 2 maanden tijd worden
afgewerkt door de werkvergaderingen van het directiecomité om de 14 dagen te
laten plaatsvinden.
De leden van het directiecomité schakelen hun interne experts in - echter zonder
hun eigen verantwoordelijkheid te delegeren - met name die experts die werken
voor de cel Duurzame Ontwikkeling van hun dienst.
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Een tool voor begeleiding en externe facilitering helpt er mee voor te zorgen dat
het proces goed verloopt. Deze tool wordt ter beschikking gesteld door de FOD
BOSA.
Het ZEMV werd reeds toegepast door het RSZ en de RVA.

Verdere informatie:
1) het ZEMV op www.publicquality.be

a) Presentatie en brochure
FR
https://www.publicquality.be/index.p
hp/fr/cars

NL
https://www.publicquality.be/index.ph
p/nl/zemv

b) La Fonction publique engagée dans la responsabilité sociétale (analyse
prospective et valeur de paradigme)
https://www.publicquality.be/images/documentation/Prospective_FP_v3t.pdf
2) Zie ook de ISO-website
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html

--- --- ---
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