Netwerkbijeenkomsten
en excursies
Naast de economische waarde (profit) wordt er van u als ondernemer steeds meer aandacht gevraagd voor mens, maatschappij
(people) en het milieu (planet). Wist u al dat maatschappelijk
verantwoord ondernemen u veel kan opleveren? Ondernemers die
hun bedrijfsvoering afstemmen op de samenleving en het milieu,
komen door MVO tot betere resultaten, voor zowel het bedrijf
als de samenleving.
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NETWERKBIJEENKOMSTEN

NETWERKBIJEENKOMSTEN EN
EXCURSIES
De bijeenkomsten voor MKB’ers worden georganiseerd

Voor wie?

in uw eigen regio en bieden informatie en inspiratie.

De bijeenkomsten en excursies worden georganiseerd

MVO Loont laat tijdens de bijeenkomsten goede

voor ondernemers uit het MKB: directeuren/eigenaren,

voorbeelden zien van ondernemers op het gebied

inkopers en managers die aan de slag willen met MVO

van MVO. Een ondernemer vertelt over zijn of haar

en ketenverantwoordelijkheid.

ervaringen. Alle deelnemers krijgen bovendien een
stappenplan aangereikt om te starten met MVO.

Organisatie

In de presentaties staat ketenverantwoordelijkheid

De bijeenkomsten zijn onderdeel van een landelijk

centraal. Ook leert u de voordelen van MVO voor uw

programma voor ondernemers uit het MKB, MVO Loont.

bedrijf kennen: productie-, omzet- of winstverhoging

MVO Loont wordt gecoördineerd door Switch, uitgevoerd

en imagoverbetering. Er is volop gelegenheid voor de

door diverse partijen en is mede mogelijk gemaakt door

deelnemers om te netwerken. Bij de organisatie van

een investering van het ministerie van Buitenlandse

de bijeenkomsten werkt MVO Loont samen met lokale

Zaken.

en regionale spelers als ondernemersverenigingen en

Switch is een onafhankelijke organisatie die

gemeenten.

ondernemers ondersteunt bij het kiezen voor een
duurzame toekomst.

MVO-Excursies
Ondernemers nemen een kijkje in elkaars keuken en
laten anderen zien wat zij binnen hun bedrijfsvoering

Meer informatie

aan MVO doen. Bijvoorbeeld door een presentatie

Wilt u ook starten met MVO? MVO Loont organi-

te geven of een rondleiding in hun bedrijf. Voor

seert per jaar tientallen bijeenkomsten en presen-

de ondernemer een uitgelezen kans om zijn/

taties over MVO.

haar inspanningen op het gebied van MVO aan de
buitenwereld te laten zien.

Voor meer informatie en/of vragen kijk op
www.mvoloont.com.
Hier vindt u onder contact de MVO Loontuitvoerder bij u in de buurt. Ook vindt u er een
agenda met activiteiten in de diverse regio’s.

Coördinatie landelijk MVO-programma: Switch, e-mail w.peeters@maakdeswitch.nl,
telefoon 013-5351523. Het MVO-programma voor het MKB is mede mogelijk gemaakt door
een investering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

