Workshops
Inspireren en
Aanpakken
Voor ondernemers met MVO-ervaring die op zoek zijn naar
verdieping en netwerken.
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WORKSHOPS
INSPIREREN EN AANPAKKEN

Workshops Inspireren EN
Aanpakken
De workshop is bedoeld voor ondernemers die al

Organisatie

over de basiskennis van MVO beschikken en op

De workshop is onderdeel van een landelijk programma

zoek zijn naar verdieping. Samen met collega-

voor ondernemers uit het MKB, MVO Loont.

ondernemers wisselt u ideeën uit. Leren van

MVO Loont wordt gecoördineerd door Switch, uitgevoerd

elkaar staat centraal.

door diverse partijen en is mede mogelijk gemaakt door
een investering van het ministerie van Buitenlandse
Zaken.

Opzet

Switch is een onafhankelijke organisatie die

De workshop begint met een korte presentatie

ondernemers ondersteunt bij het kiezen voor een

met daarin de voordelen: ’what’s in it for me?’,

duurzame toekomst.

mogelijkheden tot samenwerking, communicatie
over MVO en een inleiding over het maken van een
stappenplan. Daarna gaat u, onder toezicht van
een bekwame gespreksleider, met zeven andere

Aantal deelnemers: 24 (3 groepen van

ondernemers in gesprek aan de hand van een van de

8 ondernemers)

vijf (MVO-)thema’s. Tot slot geeft de presentator tijdens
de terugkoppeling de belangrijkste bevindingen in de

Tijdsduur: 3 uur

vorm van tips mee en zal hij/zij het maken van een
stappenplan nader toelichten. Hierdoor wordt het voor u

Locatie: te bepalen door de organisator

makkelijker om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan
met MVO en vervolgstappen te zetten.

Meer informatie
Voor vragen en/of boekingen kijk op
www.mvoloont.com

Thema’s

Hier vindt u onder contact de MVO Loont-

Tijdens de workshop kunt u kiezen voor één van

uitvoerder bij u in de buurt.

onderstaande thema’s:
1 MVO is de oplossing (innovatie);
2 MVO helpt besparen (o.a. personeelskosten, water,
energie);
3 Samen (ondernemers) investeren in
MVO-maatregelen;
4 Personeel motiveren;
5 Communicatie over MVO.

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.

