
 
Voor meer informatie over MVO, ons product de MVO-Spiegel of over Mvopunt verwijzen wij naar www.mvopunt.nl  

 

Met het oog op morgen  

Nauwe banden met omgeving en werknemers 

Continuïteit is een must  

 

Als MVO-adviseurs zien wij bovenstaande als MVO: ‘maatschappelijk verantwoord 

ondernemen’. Een willekeurig familiebedrijf echter vindt dit ongetwijfeld niets bijzonders.  

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij familiebedrijven 

 

Familiebedrijven treden veelal niet expliciet naar buiten met de voor hen logische MVO-activiteiten. 

De Universiteit van Nyenrode becijferde zelfs dat slechts 37% zijn familiebedrijf-imago actief richting 

klanten communiceert. Richting de arbeidsmarkt, financiers en leveranciers wordt de positionering als 

familiebedrijf zelfs nog minder vaak toegepast.  

In een samenleving waarin bedrijf en consument elkaar steeds meer afrekent op de impact van 

bedrijfsvoering op het milieu, werknemers en de samenleving, is het benoemen van MVO elementen 

zeer waardevol. 

Daarom organiseren wij voor u een kennismaking met MVO 

In deze kennismaking krijgt u in een uurtje antwoord op vragen als: 

 Wat is MVO en welke maatregelen, acties en beslissingen binnen ons bedrijf zijn dan MVO? 

 Hoe doen wij het op basis van de internationale norm voor MVO, de ISO 26000? 

 Welke MVO keurmerken, normen en certificaten zijn interessant voor ons en waarmee kunnen wij 

ons verder onderscheiden? (Lokaal, intern of juist zakelijk) 

Martijn Spaan en Birgit Steerneman van Mvopunt (onderdeel van adviesbureau DWA) komen 

kosteloos bij u langs om samen de eerste MVO-stap te zetten. Gezamenlijk maken wij een 

verkorte MVO-Spiegel van uw bedrijf. U heeft hiermee in een oogopslag uw MVO-activiteiten 

inzichtelijk op basis van de ISO 26000.  

 

 

 

 

 

Het vervolg? 

Mocht u op basis van onze kennismaking interesse hebben in een vervolg, dan raden wij het 
volledige traject van de MVO-Spiegel aan. De MVO-Spiegel van uw bedrijf laat zien welke 
bedrijfsbeslissingen, maatregelen en acties ‘MVO’ zijn en welke acties u mogelijk nog kunt nemen. 
Daarnaast geeft de Spiegel inzicht in alle keurmerken, normen en certificaten die er (intern)nationaal 
beschikbaar zijn op dit gebied en welke voor u het meest interessant zijn. De MVO-Spiegel wordt 
gemaakt aan de hand van een workshoptraject bestaande uit drie workshops van een halve dag die u 
volgt samen met een door u samengesteld MVO-team. De workshops zijn participatief. Wij vertellen 
graag over MVO waarna ook wordt gebrainstormd en actief met MVO aan de slag wordt gegaan. Ook 
zorgen wij ervoor dat MVO geen eendagsvlieg wordt: in de laatste workshop borgen we MVO in uw 
bedrijf.  

 

http://www.mvopunt.nl/

