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MVO Nederland en Eneco starten campagne ‘Samen veranderen’
Duurzaam samenwerkende ondernemers kunnen rol in film winnen
MVO Nederland en energiebedrijf Eneco zijn samen een filmreeks ‘Samen veranderen’ gestart om
inspirerende voorbeelden te delen van ondernemers die dankzij een slimme coalitie hun bedrijf of
keten hebben verduurzaamd. Duurzaam samenwerkende ondernemers kunnen middels een actie op
Facebook kans maken op een gratis plaats in de serie. Op bit.ly/samenveranderen kunnen zij een
korte pitch achterlaten waarin zij beschrijven met wie zij een duurzame samenwerking zijn
aangegaan en waarom die coalitie een plek t.w.v. 2.500 euro in ‘Samen veranderen’ verdient.
Om zeker te zijn van een plek in de top 3 moeten zij vervolgens zo veel mogelijk ‘likes’ verzamelen.
De wedstrijd loopt tot en met 17 april 2013. Een jury, bestaand uit Karen Miedema, manager
Marketing van Eneco Business, en Irenka van den Hout, hoofd Communicatie van MVO Nederland,
maakt op 22 april de uiteindelijke winnaar bekend. Het eerste deel van ‘Samen veranderen’ is te
bekijken op www.mvonederland.nl/samenveranderen.
“Samen veranderen is het motto van MVO Nederland,” licht directeur Willem Lageweg van MVO
Nederland de titel van dit filmproject toe. “Een snelle transitie naar een duurzame samenleving wordt
met de dag urgenter. De kansen die dit aan ondernemers biedt nemen in hoog tempo toe. Om die kansen
te verzilveren is samenwerking cruciaal. Deelname aan deze wedstrijd is een mooie manier om de
buitenwereld te vertellen over de MVO-inspanningen van je bedrijf, een promotiekans voor beide
samenwerkingspartners!” “Veranderen doe je samen,” beaamt Karen Miedema, manager Marketing van
Eneco. “We hebben een verantwoordelijkheid om samen de goede dingen te doen. Een toekomst met
duurzame en betaalbare energie voor iedereen, waar bedrijven sámen met hun omgeving en
medewerkers aan werken: daar geloven we bij Eneco al jaren in. Dat Eneco de filmreeks ‘Samen
veranderen’ sponsort, komt dan ook niet uit de lucht vallen.”
Eneco
Energiebedrijf Eneco produceert, verhandelt en levert energie (elektriciteit, gas en warmte & koude) en
realiseert duurzame energieoplossingen. De ambitie van Eneco is ‘duurzame energie voor iedereen’.
Eneco investeert samen met partners in duurzame energiebronnen zoals wind, water, zon, biomassa,
warmte & koude en lokale opwekking van energie. Eneco opereert in de Noordwest-Europese markt met
activiteiten in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eneco is mission partner van het
Wereld Natuur Fonds (WNF) en het eerste energiebedrijf ter wereld dat deelneemt aan het
internationale Climate Saver programma. In totaal bedient Eneco zo’n twee miljoen zakelijke en
huishoudelijke klanten met energie voor wonen, werken en leven. Er werken circa 3.700 medewerkers.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op www.eneco.nl.

MVO Nederland
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor bedrijven met MVO-ambitie. Haar 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. 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:
• Irenka van den Hout, hoofd Communicatie MVO Nederland, 06 21517956,
i.vandenhout@mvonederland.nl
• Saskia Streekstra, woordvoerder Eneco, 06 21100379, saskia.streekstra@eneco.com.
Onderstaande afbeelding is in hoge resolutie op te vragen via l.simons@mvonederland.nl.

