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100 tips om te starten met maatschappelijk verantwoord ondernemen
Een laagdrempelige start om een strategisch beleid van de grond te krijgen
Wat heeft u gedaan om te verduurzamen? En welke tips heeft u voor ander e ond ernemers?
Kennis- en netwerkorganisatie MVO N ederland vroeg het aan d e bedrijven uit haar netwerk en
ontving vele reacties. De 100 beste tips zijn nu beschikbaar op www.mvon ederland.nl/tips.
Direct aan d e slag met MVO
Op de lijst staan praktische tips waar ondernemers direct mee aan de slag kunnen. Van tips voor het
verduurzamen van HR en inkoop, tot huisvesting en communicatie. Een greep:





Geef medewerkers een mobiliteitsbudget in plaats van een leas eauto. Dit stimuleert het
gebruik van alternatieve vervoersmiddelen.
Laat niet alleen de oudere medewerkers de jongere mentoren, maar ook andersom. De
jongere medewerker brengt weer skills mee, waar de oudere medewerker van kan leren
zoals social media, pc-gebruik en digitale fotografie.
Kijk eens naar de afvalstromen van uw bedrijf. Gescheiden afval kan weer als grondstof
voor nieuwe producten dienen. Zorg ook voor afvalbakken voor de verschillende
afvalstromen.

Van een laagdrempelig e eerste stap…
“MVO is vaak heel logisch, heel praktisch en heel voor de hand liggend” zegt Willem Lageweg,
directeur van M VO Nederland. “Niets staat ondernemend Nederland nu nog in de weg om aan de
slag te gaan met het verbeteren van de bedrijfsresultaten terwijl er tegelijkertijd gewerkt wordt
aan een betere en meer duurzame wereld.”
… naar een strategisch MVO-beleid
Lageweg benadrukt dat er meer nodig is om echt het duurzame verschil te maken. “ De MVO-tips
helpen bij een vliegende start met MVO. Het duurzame verschil maak je wanneer je de
verschillende M VO-acties met elkaar verbindt en je richt op de M VO-acties die voor jouw organisatie
belangrijk zijn. Een strategisch MVO-plan helpt hierbij.”
MVO STEPS
Maar hoe pak je dat aan? MVO STEPS helpt ondernemers in 4 stappen bij het opstellen van een M VObeleid. Bij elke stap zijn er tips en links naar verdiepende informatie, internationale richtlijnen en
aanverwante tools. In de training MVO STEPS word je aan de hand genomen bij het bepalen van je
focus en een overkoepelende MVO-strategie.

Achtergrond
‘Hoe start ik met MVO?’ is één van de meest gestelde vragen aan M VO Nederland. Het antwoord o p
deze vraag ligt in het stap-voor-stap opzetten van een MVO-beleid. Veel ondernemers starten met
laagdrempelige MVO-acties en maken vervolgens een MVO-beleid. Daarom riep M VO Nederland in
juli en augustus alle ondernemers in haar netwerk op om tips te delen. Het resultaat is vanaf
vandaag – Duurzame Dinsdag - beschikbaar op www.mvonederland.nl/tips.
Over MVO N ederland
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.
Sinds haar oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers
die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Inmiddels hebben meer dan 2. 000 bedrijven en
organisaties zich als partner bij MVO Nederland aangesloten. Elke maand komen daar tientallen
partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en variëren van MKB tot multinationals.
MVO Nederland ondersteunt hen met praktische tips, kennisdossiers, praktijkvoorbeelden,
trainingen en branchespecifieke of themagerelateerde netwerken. Speerpuntthema’s zijn circulaire
economie, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen/ketenverantwoordelijkheid,
mens & werk, MVO-implementatie en transparantie. Aan het ontwikkelen en versterken van MVO in
de zorg en de agro-food sector besteedt MVO Nederland in 2013 extra aandacht.
De activiteiten van MVO Nederland worden projectmatig gefinancierd door zowel overheden als de
aangesloten bedrijven en organisaties. Kijk voor meer informatie op www.mvonederland.nl.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Feia Tol, communicatiemanager MVO
Nederland, 06-55 10 07 12, f.tol@mvonederland.nl

