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IUCN NL en MVO Nederland sluiten partnerschap
IUCN NL en MVO Nederland bundelen hun krachten om het Nederlandse bedrijfsleven
extra te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsactiviteiten. Vandaag
hebben beide organisaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Om de transitie naar een duurzame economie en duurzame samenleving te versnellen, is
samenwerking cruciaal. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor maatschappelijke organisaties die
actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Met behoud van hun eigen identiteit en activiteiten gaan
IUCN NL en MVO Nederland samenwerken om vooral de bij hen aangesloten ondernemingen uit het
(multinationale) grootbedrijf beter te ondersteunen.
Het partnerschap bestaat onder andere uit een gezamenlijk kennisprogramma met trainingen en
workshops voor de toekomstige leiders van grote bedrijven. Ook komen er gezamenlijke activiteiten
op het gebied van transparantie en integrated reporting om de impact van bedrijven op het natuurlijk
en sociaal kapitaal zichtbaar te maken. “Voor de leden van MVO Nederland’s Grote Bedrijven Netwerk
en IUCN NL’s Leaders for Nature gaan we een gezamenlijk programma ontwikkelen”, zegt Maas
Goote, directeur IUCN NL.
Groene en inclusieve economie
Binnen het gezamenlijke programma zal IUCN NL bedrijven helpen met het terugbrengen van hun
impact op de natuur. MVO Nederland ondersteunt bedrijven vooral bij de integrale en de sociale
aspecten van verantwoord ondernemen. Beide organisaties gaan uit van de filosofie dat ecologische
en sociale uitdagingen voor bedrijven kansen bieden voor nieuwe producten en een sterkere
concurrentiepositie. “Voor de transitie naar een duurzame en inclusieve economie is het belangrijk dat
zowel het people aspect als het planet aspect economisch goed geborgd is”, aldus Willem Lageweg,
directeur MVO Nederland. “Onze expertises op deze gebieden vullen elkaar prachtig aan.”
IUCN NL en MVO Nederland gaan bovendien hun internationale netwerken inzetten om bedrijven te
helpen hun activiteiten over de grens op een duurzame manier te organiseren.
Overheid
Tot slot willen beide organisaties gezamenlijk hun stem laten horen richting de Nederlandse overheid.
Goote: “Met wet- en regelgeving en slimme financiële prikkels kan de overheid de juiste
randvoorwaarden voor een groene economie creëren. Wij willen hier graag in adviseren.”
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. 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.
www.mvonederland.nl
Over IUCN NL en Leaders for Nature
IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), 's
werelds oudste en grootste unie van natuurorganisaties. IUCN stelt jaarlijks de Rode Lijst van
bedreigde soorten op. Binnen de internationale IUCN-koepel werkt IUCN NL met groene organisaties,
bedrijven, overheden en wetenschappers aan wereldwijd behoud van natuur als basis van de
economie en maatschappelijk welzijn. De activiteiten van IUCN NL richten zich op drie thema's:
groene internationale samenwerking, vergroening van het bedrijfsleven en het herstel en behoud van
natuur. IUCN telt momenteel 40 lidorganisaties in Nederland.
Leaders for Nature is het bedrijvennetwerk van IUCN NL. De 20 bij Leaders for Nature (LfN)
aangesloten bedrijven delen kennis en ondernemen concrete actie om duurzaam te opereren in hun
werkveld. Het netwerk van Leaders for Nature verenigt directieleden, managers en Young
Professionals van deze aangesloten multinationals met als doel versterking van biodiversiteit en
ecosystemen wereldwijd.
www.iucn.nl
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin van Overbeek, Manager Grote Bedrijven
Netwerk van MVO Nederland: E.vanOverbeek@mvonederland.nl, 06 53763581 of met Marijn van der
Pas, Unitmanager Communicatie & Beleidsbeïnvloeding van IUCN NL: marijn.vanderpas@iucn.nl, 06
2026 3954.

