
Vanuit 
gedeelde waarden 
naar een 
betere wereld



Wat is UN Global Compact?
In UN Global Compact bundelen bedrijven hun 
krachten met de Verenigde Naties om een 
wereld te creëren die duurzamer en socialer is. 

Deelnemende organisaties committeren zich 
aan het toepassen van de tien universele, door 
de Verenigde Naties uitgedragen principes op 
het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu 
en corruptiebestrijding. 

Daarbij krijgen zij ondersteuning en hulpmid-
delen vanuit de Verenigde Naties en het lokale 
netwerk (Global Compact Nederland).

UN Global Compact is ’s werelds grootste,  
op vrijwillige deelname gebaseerde initiatief  
op het gebied van duurzaam ondernemen.  
Wereldwijd zijn ruim 12.000 bedrijven en NGO’s 
uit meer dan 150 landen aangesloten.

Witteveen en Bos creëert oplossingen voor maatschap-

pelijke uitdagingen met behulp van technologie. Wij 

richten ons op waterproblematiek, klimaatverandering 

en innovatie van de manier waarop we wonen, werken 

en ons verplaatsen. In Europa, maar in toenemende 

mate ook in Afrika en Azië.

Die groeiende internationale activiteit brengt specifieke 

uitdagingen met zich mee. Internationaal worden we 

bijvoorbeeld regelmatig geconfronteerd met corruptie. 

Via UN Global Compact komen we in contact met 

andere bedrijven die met soortgelijke kwesties te 

maken hebben. Het is prettig om dit soort zaken met 

elkaar te bespreken, daar leren we veel van.

Ook voor het vinden van lokale partners is het netwerk 

nuttig. Je weet dan toch dat je te maken hebt met 

bedrijven die dezelfde waarden onderschrijven.  

Zo proberen we via UN Global Compact in contact te 

komen met een potentiële partner in Kazachstan.

Diederik Bel

Business Line 

Manager Built 

Environment

Witteveen+Bos

Via het netwerk komen we in contact met lokale partners

De wereld verandert. 

De vraag is: hebben wij invloed op hoe zij verandert?
Het antwoord van UN Global Compact op die vraag is een 
volmondig ‘ja’.

Wij geloven in het vermogen van bedrijven om de wereld 
beter te maken, of het nu gaat om kinderarbeid, water-
problematiek, mensenrechten of corruptie. En wij zien 
een groeiend aantal bedrijven dat zich inspant om die  
en andere problemen op te lossen. 

UN Global Compact streeft ernaar deze organisaties bij 
elkaar te brengen, kennis te laten delen en krachten te 
bundelen. Zodat wij met ons allen, stap voor stap, een 
betere wereld creëren voor toekomstige generaties.

Ook uw organisatie, groot of klein, kan een rol spelen.
U leest er alles over in deze brochure.
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Bedrijven zorgen voor verandering
Bedrijven zijn de belangrijkste aanjagers van 
verandering. Want alleen het bedrijfsleven kan 
ervoor zorgen dat markten, handel en techno-
logie zich zo ontwikkelen dat zij bijdragen aan 
welvarende en duurzame samenlevingen.  
Het is de missie van UN Global Compact om 
hen bij dat proces te ondersteunen. 

UN Global Compact is een platform voor 
innovatie en collectieve actie, gebaseerd op de 
vrijwillige deelname door bedrijven en hun 
bereidheid tot transparantie. Het initiatief stelt 
geen aanvullende regels maar sluit wél aan  
bij bestaande beleidskaders van de Verenigde 
Naties voor mensenrechten en duurzame 
ontwikkeling, de nieuwe Post 2015 Agenda.

ING maakt vorderingen met het integreren van duur-

zaamheidsuitgangspunten in de bedrijfsvoering.  

We noemen dat ‘sustainability inside’: het is niet altijd 

zichtbaar, maar het zit er wel. Zo zijn mensenrechten 

expliciet gemaakt in ons financieringsbeleid en werken 

wij samen met UNICEF en Global Compact om de 

Children’s Rights & Business Principles nadrukkelijk 

aandacht te geven. Ook streven wij naar het creëren  

van awareness en connectie met onze klanten.

De 10 principes van Global Compact gaan over onder-

nemerschap. Ondernemers hebben een belangrijke rol 

te spelen in duurzaamheid omdat ze leverage hebben.  

Wij pakken die verantwoordelijkheid met steeds meer, 

grote en kleine, ondernemers op.

De kracht van Global Compact zit hem in het onder-

liggende netwerk waarop je kunt terugvallen en 

waarbinnen je de dialoog met elkaar kunt aangaan. 

Duurzaamheid is een complex en dynamisch onderwerp. 

Maar door met elkaar in gesprek te gaan, onder meer 

over onze duurzaamheidsverslaglegging, leren we veel. 

Dit samenspel maakt zowel ons als de samenleving 

sterker.

Leon Wijnands

Global Head of 

Sustainability 

ING

Ondernemers hebben een belangrijke rol te spelen in duurzaamheid
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Voor welke bedrijven is deelname 
interessant?
-  Internationaal opererende grootbedrijven 
-  Middelgrote en kleine bedrijven met serieuze 

MVO-ambities
-  Middelgrote en kleine exporterende bedrijven
-  Middelgrote en kleine bedrijven met een 

internationale toeleveringsketen

Doelstellingen 
De doelstellingen van de internationale ge-
meenschap en van het bedrijfsleven liggen 
steeds dichter bij elkaar: vergroten van wel-
vaart, bestrijden van corruptie, beschermen van 
milieu en waarborgen van sociale integratie. 

UN Global Compact heeft als doel de specifieke 
kwaliteiten van de VN, zoals haar rol als  
morele autoriteit, platform en ontwikkelings-
organisatie, te bundelen met de capaciteiten en 

middelen die de private sector kan inzetten bij 
het zoeken naar oplossingen. Daarbij worden 
tevens de expertise en capaciteiten van andere 
VN-organisaties als de International Labour 
Organisation (ILO) en het VN-Milieuprogramma 
(UNEP) benut.

UN Global Compact is tegelijkertijd:
- Mondiaal én lokaal
- Privaat én publiek
-    Gebaseerd op vrijwillige deelname én op de 

bereidheid om verantwoording af te leggen

Waarom deelnemen aan UN Global  
Compact?
Nederland heeft een open en op export gerich-
te economie. Bovendien lopen Nederlandse 
bedrijven voorop in het ontwikkelen en imple-
menteren van MVO-beleid. 

We hebben bedrijven nodig  

die praktische invulling  

en uitvoering geven aan  

de waarden en principes  

die wereldwijd culturen  

en mensen verbinden.

Ban Ki-moon, secretaris-generaal  

van de Verenigde Naties
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Als wereldwijd opererend bedrijf is het voor KLM 

waardevol om aangesloten te zijn bij UN Global 

Compact. Het geeft ons de mogelijkheid om voor ons 

relevante thema’s in wereldperspectief te zien en om 

kennis te delen met andere organisaties. Dat alles 

binnen de universele context van de Verenigde Naties. 

Het concrete project op het gebied van mensenrechten 

in het kader van het zogenaamde Ruggieframework, 

was zeer waardevol.

Ook voor middelgrote en kleinere organisaties is het 

nuttig om verbinding te hebben met wat er speelt in  

de wereld. Het MKB is vaak slagvaardiger en komt 

daardoor sneller tot innovaties; een kwaliteit die we 

ook op wereldschaal hard nodig hebben.  

Binnen UN Global Compact is ruimte voor de nood-

zakelijke dynamische kruisbestuiving tussen de grote 

corporates en MKB-organisaties. Bedrijven komen in 

aanraking met nieuwe markten, delen kennis en gaan 

deel uitmaken van communities rond specifieke 

thema’s als mensenrechten, water of de toeleverings-

keten. Zeer boeiend en verrijkend!

Die combinatie – internationalisering en 
aandacht voor duurzaamheid – stelt bedrijven 
voor een complexe set uitdagingen die  
onmogelijk op eigen houtje op te lossen zijn. 

Uitdagingen als: 
-  Hoe zorgen wij ervoor dat onze  

toeleveringsketen duurzaam wordt? 
-  Hoe weten wij dat in de landen waar wij  

actief zijn, de mensenrechten worden  
gerespecteerd? 

- Hoe gaan we om met corruptie? 

UN Global Compact Nederland biedt een 
waardevol platform voor het gezamenlijk 
ontwikkelen van oplossingen voor deze  
uitdagingen. 

UN Global Compact Nederland bereikt  
dit door:
-  Bedrijven met elkaar in contact te brengen
-  Het stimuleren van uitwisseling van ervarin-

gen en best practices rond de diverse thema’s
-  Het bevorderen van dynamische communities 

van bedrijven die elkaar ondersteunen 
-  Toegang te geven tot gespecialiseerde 

workstreams, managementtools,  
hulpmiddelen en actuele programma’s

Deelname aan UN Global Compact geeft ook 
toegang tot de 100 lokale netwerken en ruim 
8.000 bedrijven die wereldwijd actief zijn. Zij 
vormen een waardevolle informatiebron voor 
zaken die lokaal spelen. De netwerken kunnen 
ook helpen bij het vinden van lokale partners 
die door hun aansluiting bij UN Global Compact 
laten zien dezelfde waarden te delen. 

Inka Pieter

Directeur MVO & 

Milieustrategie

KLM

De wereld heeft de daadkracht van het MKB nodig
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De 10 principes van UN Global Compact*
UN Global Compact vraagt aan bedrijven om binnen hun invloedssfeer een aantal kernwaarden te aanvaarden, te steunen en toe te passen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie.

Bedrijven dienen de 
internationaal 
aanvaarde mensen-
rechten te steunen 
en te respecteren; 

en zich er steeds 
van te vergewissen 
dat zij niet mede-
plichtig zijn aan 
schending van 
mensenrechten.

Bedrijven dienen  
de vrijheid van 
vakvereniging en de 
effectieve erkenning 
van het recht op 
collectieve onder-
handelingen te 
steunen;

zich inspannend 
voor de uitbanning 
van iedere vorm van 
verplichte en 
gedwongen arbeid;

de effectieve 
afschaffing van 
kinderarbeid; 

ArBEIDMENsENrECHtEN

1 2 3 4 5
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De 10 principes van UN Global Compact*
UN Global Compact vraagt aan bedrijven om binnen hun invloedssfeer een aantal kernwaarden te aanvaarden, te steunen en toe te passen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie.

*De tien principes zijn ontleend aan:

-  de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)

-  de Verklaring van de ILO betreffende de fundamentele principes en rechten inzake werk (1998)

-  de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling (1992)

-  het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie (2003)

en de uitbanning 
van discriminatie in 
arbeid en beroep.

Bedrijven dienen 
voorzorg te  
betrachten bij hun 
benadering van 
milieu-uitdagingen;

initiatieven te 
ondernemen om 
een grotere verant-
woordelijkheid voor 
het milieu te 
bevorderen; 

en de ontwikkeling 
en de verspreiding 
van milieuvriende-
lijke technologieën 
te stimuleren.

Bedrijven dienen 
elke vorm van 
corruptie tegen  
te gaan, inclusief 
afpersing en 
omkoping.

ANtI-COrrUPtIEMILIEU

6 7 8 9 10
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Lokale netwerken van United Nations Global Compact

  Formele netwerken

  Gevestigde netwerken

  Opkomende netwerken
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Deelname aan UN Global Compact
Om deel te nemen aan UN Global Compact 
wordt van organisaties verlangd dat zij een 
verklaring van commitment ondertekenen.  
In die verklaring geven zij aan dat zij:
•  de principes van UN Global Compact  

integraal onderdeel maken van de bedrijfs- 
strategie, de dagelijkse bedrijfsvoering  
en de organisatiecultuur; 

•  de principes van UN Global Compact  
integreren in de besluitvorming op het 
hoogste niveau in de organisatie;  

•  bijdragen aan partnerships ter bevordering 
van bredere VN ontwikkelingsdoelstellingen 
(zoals de milleniumdoelstellingen); 

•  in het jaarverslag of duurzaamheidsverslag 
beschrijven hoe het bedrijf de Global  
Compact-principes implementeert en  
bredere VN-doelen ondersteunt (ook wel 
bekend als de ‘Communication on Progress’);    

•  het succes van de UN Global Compact en 
verantwoord ondernemen bevorderen door 
draagvlak te creëren en voorlichting te geven 
aan collega-bedrijven, partners, klanten, 
consumenten en het brede publiek. 

Aanmelden voor UN Global Compact
Aanmelding van uw organisatie voor deelname 
aan UN Global Compact is eenvoudig:

1.  U schrijft een door de CEO ondertekende 
brief aan de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties waarin u uw steun uit-
spreekt voor de UN Global Compact en de 
bijbehorende principes. Zie voor een con-
ceptbrief http://www.unglobalcompact.org/

HowToParticipate/How_To_Apply.html  
(postadres: United Nations, New York,  
NY 10017). 

2.  Vul het online registratieformulier in en 
upload een digitale versie van de boven-
genoemde brief.  

Financiële bijdrage
Van deelnemende organisaties wordt verwacht 
dat zij jaarlijks een bescheiden financiële 
bijdrage leveren om het werk van de UN Global 
Compact Office mogelijk te maken.  
Deze inkomsten zijn van cruciaal belang om 
programma’s, projecten en hulpmiddelen te 
ontwikkelen voor de deelnemende bedrijven. 
De jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van de 
bedrijfsgrootte en is als volgt vastgesteld 
(2014):

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om 
evenementen en gespecialiseerde work-
streams te sponsoren.

De Foundation for the Global Compact fungeert 
als financiële intermediair voor alle financiële 
bijdragen (www.globalcompactfoundation.org).

Jaaromzet

Meer dan $ 5 miljard

$ 1 miljard - $ 5 miljard

$ 250 miljoen - $ 1 miljard

$ 50 miljoen - $ 250 miljoen

Minder dan $ 50 miljoen

Jaarlijkse bijdrage

$ 15.000+

$ 10.000 – $ 15.000

$ 5.000 – $ 10.000

$ 2.500 – $ 5.000

$ 250
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Meer over de tien principes van UN Global Compact:
www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/ 
TheTenPrinciples/index.html

Over de verplichting om te rapporteren  
(Communication on Progress)
www.unglobalcompact.org/COP/index.html

Overzicht van UN Global Compact netwerken in de 
wereld:
www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/
index.html

Informatie over de tools:
www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/ 
tools_resources/index.html

Engagement opportunities:
www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/ 
Engagement_Opportunities/index.html

Voorbeelden van tools:
-  Blueprint Corporate Sustainability Leadership 

www.unglobalcompact.org/resources/229
-  Post 2015 Business Engagement Architecture 

www.unglobalcompact.org/resources/441

Aanmelden:
www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/ 
How_To_Apply.html

Het Nederlandse Global Compact netwerk:
- algemeen: www.gcnetherlands.nl 
- projecten: www.gcnetherlands.nl/projects.htm
-  peer review: www.gcnetherlands.nl/ 

communicating_on_progress.htm

Colofon

Tekst: TXTworks communications, Frits Philips
Ontwerp: Studio 10, Tineke Kooistra
Fotografie: VN, Wereldbank, ING, KLM, Witteveen+Bos, Eric Miller, Thomas Sennett, Yosef Hadar

Relevante links
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Deelname biedt de volgende praktische voordelen:  

Bezuidenhoutseweg 12, 
2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag

+31 (0)70 - 3490468
info@gcnetherlands.nl
www.gcnetherlands.nl

Nederland heeft een actief nationaal Global Compact netwerk; de kern bestaat uit de 
Vereniging Global Compact Netherlands, waarvan de meeste actieve bedrijven lid worden.
Het secretariaat wordt gevoerd door Werkgeversvereniging VNO-NCW.

Toegang tot een sterk lokaal 

netwerk van bedrijven die 

bezig zijn de tien principes te 

integreren in hun strategie en 

bedrijfsvoering.

 Toegang tot ruim 100 lokale 

netwerken die kunnen  

assisteren bij het vinden van 

partners of opdoen van  

waardevolle kennis op lokaal 

niveau.

Delen van kennis en best 

practices omtrent het vertalen 

van de tien principes naar 

concrete actie.

Jaarlijkse ‘peer review’ van het 

duurzaamheidsjaarverslag. 

 Toegang tot gerichte kennis  

op het gebied van mensen-

rechten, kinderarbeid, milieu 

en corruptie.

Aansluiting op een wereldwijd 

erkend beleidskader voor de 

ontwikkeling, implementatie 

en rapportage van beleid en 

activiteiten op het gebied van 

milieu, sociale kwesties, 

governance en de nieuwe 

ontwikkelingsagenda voor de 

jaren na 2015. 

 Breed scala aan gespeciali-

seerde workstreams, manage-

menttools, hulpmiddelen en 

actuele programma’s.

 Stimuleren van praktische 

oplossingen voor gemeen-

schappelijke uitdagingen, 

bijvoorbeeld door het opzetten 

van projecten.


