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Carla Moonen nieuw lid raad van toezicht MVO Nederland
Carla Moonen maakt per 1 maart 2014 deel uit van de raad van toezicht van MVO Nederland, de
kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met ruim
2.000 aangesloten bedrijven en organisaties. Carla Moonen is Dijkgraaf van het Waterschap
Brabantse Delta en was eerder raadadviseur van premier Balkenende en premier Rutte.
“Carla Moonen geldt als een expert op het gebied van duurzaamheid. Met haar ruime ervaring bij
de rijksoverheid en haar uitgebreide nationale en internationale netwerk zien wij haar als een
welkome versterking van onze raad van toezicht,” aldus Willem Lageweg, directeur-bestuurder van
MVO Nederland.
Over Carla Moonen
Ir. ing. C.P.M. (Carla) Moonen is sinds voorjaar 2013 Dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta. Tot
dan was zij raadadviseur voor het Kabinet van Mark Rutte op de terreinen ruimtelijke ordening,
mobiliteit, water, energie, landbouw, natuur en milieu. Daarvoor vervulde ze diverse directie- en
beleidsfuncties bij het Kabinet Balkenende IV, diverse ministeries (waaronder Financiën) en in de
provincie Gelderland. Moonen groeide op op een Limburgs landbouwbedrijf en is afgestudeerd
agrarisch econoom aan Wageningen University, rentmeester en ingenieur in de cultuurtechniek. Op
persoonlijke titel is Carla Moonen lid van het internationale Global Green Growth Forum, dat eens
per jaar bijeenkomt. Doel van dit initiatief is het stimuleren van duurzame groei door samenwerking
tussen (overheids)organisaties en het bedrijfsleven. Carla Moonen woont in Breda, is getrouwd en
heeft 3 kinderen.
Over MVO Nederland
MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande
stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Samen
veranderen’ is het motto van deze nationale kennis- en netwerkorganisatie. Haar ambitie is dat het
Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd wordt gezien als een inspirerend voorbeeld van MVO en
duurzaamheid. Met meer dan 2.000 bedrijven en organisaties – uit alle sectoren variërend van MKB
tot multinational - is MVO Nederland het grootste nationale MVO bedrijvennetwerk in Europa.
In 2014 bestaat MVO Nederland 10 jaar. In die tijd is de organisatie uitgegroeid tot hét startpunt
voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. MVO Nederland ondersteunt
hen met praktische tips, kennisdossiers, praktijkvoorbeelden, trainingen en branchespecifieke of
themagerelateerde netwerken. In Ambitie 2020 verenigt MVO Nederland de gezamenlijke ambities
van vooruitstrevende Nederlandse bedrijven op weg naar een circulaire en inclusieve economie.
www.mvonederland.nl
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Meer informatie: Willem Lageweg, directeur-bestuurder van MVO Nederland.
De bijgevoegde foto’s zijn in hoge resolutie op te vragen bij Linde Nouws Keij,
communicatiemanager: 06 211 86 723 en l.nouwskeij@mvonederland.nl

