
 

 

 

 
TripppleMKB 

SPECIAAL VOOR MKB-BEDRIJVEN, EEN PRAKTISCHE OPLOSSING VOOR MVO-RAPPORTAGE VIA GRI-G4,  
 

 
Uw duurzame strategie 
Hoe blijft uw MKB-bedrijf een betrouwbare partij voor zakelijke relaties? Hoe bindt u als werkgever 
talentvolle medewerkers aan uw bedrijf? Hoe kunt u kwaliteit verhogen én kosten besparen? Voor 
ons staat één ding vast. Een duurzame bedrijfsvoering is niet alleen nodig om beter te zijn voorbereid 
op de eisen van de toekomst. Maar ook om uw huidige bedrijfsprocessen eens goed tegen het licht 
te houden. Wij kunnen u helpen om de creativiteit en de innovatiekracht van uw bedrijf daarbij 
maximaal te benutten. Maakt u kennis met de TripppleMKB aanpak van Constantis. 
 

GRI-G4 
De richtlijn van het Global Reporting Initiative (GRI) is wereldwijd de meest geaccepteerde richtlijn 
voor het opstellen van (maatschappelijke) verslaggeving. Generatie 4 (G4) is de vierde generatie van 
deze internationale richtlijn. 
MKB-bedrijven rapporteren over die onderwerpen die belangrijk (‘material’) zijn voor hun bedrijf en 
uw belangrijkste belanghebbenden. Deze aandacht voor ‘materialiteit’ maakt uw MVO-rapport 
relevant, geloofwaardig en  gebruiksvriendelijk. Dit stelt uw bedrijf in staat om markten en de 
samenleving beter te informeren over uw duurzame strategie. 
Zo helpt GRI-G4 u om waardevolle informatie te verstrekken over de belangrijkste aan MVO 
gerelateerde onderwerpen, waaronder: 

 Economische factoren, waaronder inkoop, bestuur en hoe het bedrijf zich organiseert met 
het oog op de langere termijn. 

 Sociale onderwerpen, o.a. medewerkers, klanten, omwonenden, leveranciers. 

 Het milieu, in de bedrijfsvoering én in de producten en diensten die u levert. 
 

De onderwerpen van GRI-G4 
Om volgens de GRI-G4 richtlijn te rapporteren heeft u de keuze tussen de opties ‘Core’ en 
‘Comprehensive’. Veel (MKB-)bedrijven kiezen voor de ‘Core’ (=kern) optie. Bij deze optie 
rapporteert u over alle ‘Algemene’ onderwerpen plus per thema één relevant duurzaamheidsaspect 
dat u heeft geïdentificeerd als ‘material’ (relevant) voor uw organisatie. 
 
Algemeen (verplichte onderwerpen) 
visie, missie, strategie, profiel, materialiteit/relevantie, stakeholders, integriteit 
 
Economie (kies tenminste één voor uw bedrijf relevant onderwerp) 
economische prestaties, marktpositie, indirecte economische effecten, inkoop 
 
Het Milieu (kies tenminste één voor uw bedrijf relevant onderwerp) 
energie, water, afval, transport, biodiversiteit, grondstoffen, producten & diensten  
 
Sociale aspecten (kies tenminste één voor uw bedrijf relevant onderwerp) 
arbeidspraktijk, mensenrechten, maatschappelijke aspecten en productverantwoordelijkheid  
 
 
 



 

 

 
 

 
 

De onderwerpen van GRI-G4 
 

 
 
 

Constantis werkt volgens een praktisch traject 
Het praktische traject - speciaal voor MKB-bedrijven - omvat:  

 Inspiratiesessie (intern) van een halve dag 

 Inspiratiesessie met uw belangrijkste externe stakeholders 

 Werksessies / interviews met uw medewerkers  

 Rapportage opstellen & vormgeven  
 

Constantis nodigt uit voor een goed gesprek 
Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de meest effectieve manier om uw ambities op 
het gebied van MVO om te zetten in concrete resultaten? Neemt u dan contact met ons op via  
0343 – 531 842 / 06 – 51 60 63 86 of info@constantis.nl. 
 

Constantis, adviseurs voor duurzame strategie BV 
Nassau Odijcklaan 6 

3971 BP Driebergen-Rijsenburg 

31 (0)343 531 842 

31 (0)6 51 60 63 86 
info@constantis.nl 
www.constantis.nl 
 
 
 
 
Constantis staat voor verduurzaming als een constante cyclische beweging. Een proces dat, eenmaal 
in gang gezet, geen einde kent. Op de juiste manier ingebed in de hele organisatie houdt een 
duurzame bedrijfsvoering in principe zichzelf in stand. Het doel is een dynamische omgeving waar 
innovatie de drijvende kracht is. En de investering? Die betaalt zich altijd terug, materieel en 
immaterieel. 

http://www.constantis.nl/

