(Verkorte quickscan)
Naam
Naam bedrijf

slecht
matig
gemiddeld
redelijk
goed

TOELICHTING:
Zet een kruisje bij de score die voor uw organisatie van toepassing is. Doet u het goed of minder
goed?
Zet het aantal punten in de kolom 'SCORE'.
Tel onderaan deze kolom het totaal aantal behaalde punten op.
Lees in de onderste tabel uw niveau af.
score 1 2 3 4 5

SCORE

Datum

Proces
wij hebben veel kennis over duurzaam ondernemen
Wij hechten veel belang aan duurzaam ondernemen
wij hebben een beleid (prioriteiten, doelen, ambities) voor duurzaam ondernemen
onze bedrijfsvoering is heel duurzaam
wij informeren de buitenwereld actief over wat wij aan duurzaamheid doen

Behoorlijk bestuur
wij leggen actief verantwoording af over onze duurzaamheidsprestaties
wij hebben een open bedrijfscultuur
wij hebben goede afspraken met onze medewerkers over ethisch gedrag
wij betrekken onze stakeholders actief bij ons bedrijf
wet- en regelgeving worden door ons gerespecteerd
wij zorgen ervoor dat internationale gedragsnormen worden gerespecteerd

People
wij zorgen ervoor dat mensenrechten altijd worden gerespecteerd
wij besteden veel aandacht aan werkomstandigheden
wij doen altijd eerlijk zaken
klant- en consumentenbelangen worden door ons actief behartigd
wij zijn een maatschappelijk betrokken bedrijf

Planet
wij meten onze milieuprestaties en verbeteren deze voortdurend
wij gaan heel bewust om met ons afval
wij doen veel aan energiebesparing en wekken zelf duurzame energie op
wij proberen onze invoed op klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken
wij dragen bij aan verbetering van het natuurlijk milieu

Profit
wij halen financieel voordeel door duurzamer te ondernemen
door duurzamer te ondernemen verbetert onze marktpositie
Door duurzamer te ondernemen verbeteren wij onze interne processen
Duurzaam ondernemen draagt bij aan innovatie en ontwikkeling van ons bedrijf

Totaal:
Niveau:
dummy
beginner
middenmoter
gevorderde
koploper
kampioen

Punten:
0-30
30-60
60-80
80-100
100-120
120-130

Wilt u maatwerk?
Bel voor de volledige
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