DUURZAAMHEID

Voor de toekomst van je
bedrijf is duurzaam en sociaal
ondernemerschap van groot belang.
Maar als je daar mee aan de slag
gaat heb je wel anderen nodig.

MVO-ALLIANTIE NOORD-NEDERLAND:

regionaal samenwerken om je
ambities sneller te realiseren
Die vind je in de MVO-alliantie:
bedrijven die ook werken aan een
duurzame toekomst. Waarmee je
samen kennis kunt delen en in alliantieprojecten nieuwe oplossingen kunt vinden voor problemen die een duurzame toekomst van je
bedrijf in de weg kunnen staan.
In de MVO-Alliantie Noord-Nederland worden regionaal de krachten gebundeld in innovatieve projecten die bijdragen aan de
circulaire, inclusieve regionale economie.
Bedrijven werken daarbij samen met andere
bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden in de regio.
Iedere partner vanuit zijn eigen ambities. Voor
de een is dit een energievraagstuk, voor de
ander een arbeidsmarktprobleem. Elk bedrijf
doet mee vanuit zijn eigen ambities om deze
in de samenwerking met anderen versneld te
kunnen realiseren

MVO-CERTIFICATEN
De alliantie geeft ook MVO-certificaten uit.
Met zo’n MVO-certificaat kan een bedrijf kenbaar maken dat zij het MVO hoog in het vaandel heeft staan en concreet toepast. Door dit te
vermelden in jaarverslagen, bij aanbestedingen/inkoopcontracten, maar ook zichtbaar te
maken naar publiek en consumenten, worden
betere in- en verkoopresultaten geboekt. Want
overheden, andere bedrijven, publiek en consumenten vinden het steeds belangrijker dat
het bedrijf waar zij diensten of producten
kopen duurzaam en sociaal is. De alliantie
promoot organisaties die een MVO-certificaat
hebben ontvangen. Ieder bedrijf dat aan de
voorwaarden voldoet, kan bij de alliantie een

MVO-certificaat aanvragen.
www.mvoalliantie.nl

ALLIANTIE PARTNERS
Je wordt alliantie-partner door mee te gaan
doen aan een alliantieproject. Iedere organisatie (groot/klein, profit/non-profit/privaat/
publiek) kan zo partner worden in de MVOAlliantie Noord-Nederland. Er zijn geen
lidmaatschapskosten, want er wordt verwacht
dat je zelf bepaalt wat je in zo’n project gaat
doen en dat ook zelf bekostigt. Partners
kunnen initiatieven nemen tot nieuwe gezamenlijke projecten of zich aansluiten bij een
lopend project. Al gestarte projecten zijn
gericht op bevorderen van werkgelegenheid
via sociale ondernemingen, versnelling in
verduurzamen van MKB-ondernemingen,
meer MVO in het beroepsonderwijs, lifelong
learning voor de middengroepen en de
ontwikkeling van een MVO-appje
Noordelijke bedrijven/organisaties kunnen
aansluiten bij deze projecten of eigen projecten

inbrengen waar weer anderen bij kunnen
aansluiten. Het gaat bij de alliantie immers
om het ‘vinden en verbinden en dan de krachten bundelen’ – zo bereiken we samen meer
resultaten voor de toekomst!
Informatie en contact www.mvoalliantie.nl /
info@mvoalliantie.nl

«

FUTUREPROOF.COMMUNITY
Bedrijven die als partner meedoen in de
MVO-Alliantie Noord-Nederland hebben
een eigen community: www.futureproof.
community. Deze community is ontwikkeld in samenwerking met MVO
Nederland en RVO (DuurzaamDoor). De
community van de alliantie is onderdeel
van de nationale futureproof.community
waardoor meteen landelijk zichtbaar is
waar de Noordelijke bedrijven mee bezig
zijn en er directe toegang is tot informatie van bedrijven elders in het land.
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