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Deelnemers MVO Challenge zetten stappen op
weg naar een duurzame toekomst
Geplaatst: 11-11-2015
Elf bedrijven en organisaties hebben met succes deelgenomen aan een eerste serie
masterclasses die in Lelystad is gegeven over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO). Wethouder John van den Heuvel reikte dinsdag 10 november 2015 aan de deelnemers
van deze eerste MVO Challenge in Lelystad het bijbehorende MVO Assurance certificaat uit.
Het certificaat geeft aan dat er conform de internationale richtlijn ISO 26000 wordt gewerkt.

Actieplan
In de gevolgde masterclasses is een actieplan opgesteld dat
het komende jaar bij elke organisatie nader wordt uitgewerkt
en tot uitvoering moet komen. De opleidingen onder de
noemer ‘MVO Challenge’ worden in Flevoland verzorgd
door ISOFastTrack (www.isofasttrack.nl ).

Meerwaarde
Het college van Lelystad stimuleert lokale ondernemers tot Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. MVO biedt kansen en levert in diverse opzichten meerwaarde op. Wethouder
John van den Heuvel: "Het gaat om het vinden van een gezonde balans tussen de 3 p’s: people,
planet, profit. Lelystad zet hiermee stappen naar een duurzame toekomst met oog voor mens en
milieu en voor het maken van gezonde winst. Als alle acties die in de diverse actieplannen van
de deelnemers worden genoemd slagen, dan geeft dat een positieve impuls aan milieu en
samenleving."

Deelnemers
De deelnemers die na de eerste MVO Challenge volgens richtlijn ISO 26000 gaan werken en
het MVO Assurance certificaat hebben gekregen, zijn: Arriva, Avaq Groep,
Aannemingsbedrijf BTZ, De Nieuwe Bibliotheek (Almere), Farm Dairy, Feenstra, Flevo
Rubber Compounding, Gemeente Lelystad, HKV - Lijn in water, Okkerse & Schop
Advocaten, Uxem.

Aanmelden 2e MVO Challenge
Op woensdag 9 december 2015 start een tweede MVO Challenge. Aanmelden daarvoor kan via
www.isofasttrack.nl . Thema’s die aan de orde komen zijn: Behoorlijk bestuur;
Mensenrechten; Arbeidspraktijk; Milieu; Eerlijk zaken doen; Consumentenaangelegenheden;
Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.
Het project MVO Challenge wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling van de Europese Commissie. De kosten van de masterclasses kunnen daardoor
tegen gereduceerd tarief worden aangeboden.

