
Stappenplan voldoen aan de CSRD
Het stappenplan voor organisaties die in 2024 klaar willen zijn voor de CSRD

De GAP-analyse / nulmeting wordt uitgevoerd op basis van het TCFD  
framework en de IFRS, GRI en SASB standaarden. Deze standaarden worden  
momenteel door een werkgroep binnen de EU (EFRAG  
(European Financial Reporting Advisory Group) naast elkaar gelegd om  
een gelijkwaardige vorm te ontwikkelen voor de CSRD.  
 
3. Vaststellen doelen en actieplan 
Voor de materiële thema’s worden er doelen en acties te worden  
vastgesteld en geïmplementeerd in een managementsysteem. Aan  
iedere actie worden er budgetten, verantwoordelijken en tijdsplanningen  
gehangen. 
 
4. Optioneel: publiceren online MVO verslag 
Om deze acties en doelen alvast te communiceren kan er op basis van  
stap 1 t/m 3 een online MVO verslag gepubliceerd worden. Dit is geen verplichting,  
maar wel een heel mooi middel om alvast te communiceren met stakeholders. 
Zie hiernaast het voorbeeld. * Voorbeeld online MVO verslag

2024 
9. 1e rapportage conform de CSRD opmaken 
Omdat er in 2022 en 2023 een goede voorbereiding is geweest, kan er in 2024 een rapportage  
met beleid en voortgang worden gepresenteerd conform de CSRD richtlijn. 
 
10. Controle van de eerste rapportage 
Het eerste rapport wordt gecontroleerd door een externe organisatie  
(minimal limited assurance/beperkte mate van zekerheid). Waarschijnlijk gaan de  
accountants hier een rol in spelen. 
 
11. Het rapport is klaar om ingediend te worden in de online portal van de EU. 
 
12. Continu verbeteren 
De organisatie blijft continue aan de slag met de gestelde doelen en acties, voert maatregelen  
uit en blijft in gesprek met haar stakeholders. Jaarlijks wordt er een MVO verslag opgesteld en  
getoetst conform de geldende CSRD standaarden.

2023 
5. Aan de slag met de gestelde doelen en acties 
Periodiek komt de werkgroep samen om de gestelde acties en nieuwe ontwikkelingen door te spreken. 
 
6. Continueren stakeholderdialoog 
De organisatie dient continu met stakeholders in overleg te zijn met betrekking tot de gestelde doelen en acties.  
Het online MVO verslag kan hierbij helpen en denk bijvoorbeeld ook aan het voeren van interviews en/of  
leveranciersbeoordelingsgesprekken. 
 
7. Indien nodig bijsturen 
Op 31 oktober 2023 wordt de definitieve rapportage standaarden geleverd door de werkgroep (EFRAG). Op basis van  
deze standaarden (waarvan de inhoud nog niet bekend is) kan het beleid worden aangescherpt indien nodig. 
 
8. Optioneel: updaten online MVO verslag 
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2022 
1. Samenstellen projectgroep  
Deze projectgroep representeert de gehele organisatie.  
Denk aan inkoop, facilitair, HR, directie, marketing,  
sales, innovatie, etc. 
 
2. Uitvoeren GAP-analyse / nulmeting  
       - Wat doet de organisatie al en wat zou de organisatie moeten doen? 
       - Wat wordt er van de organisatie verwacht?  
               Uitvoeren stakeholderdialoog/ management 
       - Waar ligt de impact van de organisatie 
               Uitvoeren dubbele materialiteitsanalyse 
       - Waar moet de organisatie aan voldoen 
               Uitvoeren compliance check


