
MVO gids Noord Nederland
Podium, vraagbaak en hulp voor bedrijven en organisaties die actief bezig zijn 

met maatschappelijk verantwoord ondernemen en werken.
Ontwikkeld door de MVO alliantie Noord Nederland

People-Planet-Profit in een circulaire regionale economie: Think global – act local! 



Inhoud • MVO gids voor het Noorden
• vinden & verbinden
• voordelen voor bedrijven

• MVO app
• altijd en overal informatie bij de hand

• MVO certificaat
• voorwaarde voor vermelding in de gids

• MVO ontwikkeling en 
ondersteuning 
• Tool voor het eigen innovatieproces
• Telefonische hulp en workshops op 

maat



MVOgids.nl
de digitale MVO gids voor het Noorden

• Gemaakt door en voor ondernemers.

• Doel:
• Elkaar vinden en verbinden
• Ontsluiten van informatie over duurzaamheid
• Bedrijven spotten die actief aan de slag zijn met MVO
• Best practices van anderen als voorbeeld gebruiken 
• Overzicht krijgen van wie waar mee bezig is in het Noorden



10 voordelen voor bedrijven in de MVO gids

1) Imago verduurzamen
2) Marketing en communicatie MVO als selling point
3) Gebruik bij inkoop en aanbestedingen
4) Interne bewustwording en trotse medewerkers
5) Business generen via bedrijven in de gids 



10 voordelen - vervolg

6)    Netwerken versterken en uitbreiden
7)    Regionale Community met landelijke exposure benutten
8)    Interactie met beroepsonderwijs
9)    Samenwerking wordt makkelijker
10) Ontwikkeling en innovatie in lijn met VN doelen



Hoe kom je als bedrijf in de MVOgids?

• Alleen bedrijven met een MVO certificaat 
• zo borgen we de kwaliteit van de gids.

• Het MVO certificaat is een basiscertificaat.
• Niet alleen grote, maar ook kleine organisaties kunnen het behalen.

• De MVO certificaten worden toegekend door de MVO alliantie 
• en worden aangevraagd via het webportal MVOgids.nl



Welke info voer je over je bedrijf in?
People,Planet,Profit + Regio en algemene bedrijfsinfo

people

duurzaam HRM

opleiding en ontwikkeling

sociaal ondernemen 

planet

milieu en CO2

water, afval en grondstoffen

energie transitie

mobiliteit en transport

voeding en groen

profit

economische meerwaarde

maatschappelijke meerwaarde



De basis-eisen voor het MVO certificaat

• De organisatie houdt zich aan alle milieuregels

• heeft een duidelijke MVO bedrijfsvisie en voert die ook uit in de praktijk

• Dat wordt aangetoond met de gegeven praktijkvoorbeelden op elk van de 3 
P’s (People-Planet-Profit), die passen bij de aard en omvang van het bedrijf

• De organisatie is aangesloten bij een organisatie/netwerk waar MVO 
structureel op de agenda staat en is bereid om kennis te delen met anderen.



MVO gids : de app
altijd en overal informatie bij de hand!

ØDownload de MVO gids app op je smartphone en tablet (gratis) 
bij appstore of googleplay

om altijd en overal te kunnen beschikken over de informatie uit de MVOgids





MVO ontwikkeling en ondersteuning 

• Gebruik het webportal MVOgids als tool voor interne ontwikkeling

• Op het dashboard kun je zien welke gegevens nog ontbreken 
• In het overzicht volg je de duurzame ontwikkeling van je bedrijf in lijn met de 

wereldduurzaamheidsdoelen van de VN.

• Gebruik de kennis en ervaring van alliantiepartners

• Telefonische ondersteuning van de beheerder van de MVO gids
• Workshops op maat van het MVO deskundigenteam 



Demonstratie 
app gebruiker 

GH consultancy
Geert Huitema laat zien hoe zijn 
bedrijf zich als MVO bedrijf 
presenteert via de MVO gids app


