
Kapitaalverstrekkers en beleggers eisen steeds vaker dat een bedrijf rapporteert over zijn impact op mens
en milieu. Ook klanten en medewerkers kijken kritischer naar de invloed van bedrijven op de samenleving.
Een bedrijfsvoering gericht op waardecreatie versterkt de reputatie van je organisatie, draagt bij aan het
aantrekken/behouden van medewerkers en creeërt langetermijn-partnerschappen. Dit bereik je door te
sturen op je maatschappelijke impact.

Maar welke informatie heb je nodig om je maatschappelijke invloed mee te nemen in de besluitvorming? Hoe maak
je dit meetbaar en hoe communiceer je erover richting je stakeholders? In een werkgroep van grootbedrijven ga je
in vier sessies aan de slag met het centraal stellen van de maatschappelijke waarden in je bedrijfsvoering. Je wordt
begeleid om theorie en tools te vertalen naar een werkbare manier voor jouw organisatie. 

COMMUNITY OF PRACTICE: 
STUREN OP MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

1) Wo 25 mei | Wat is van waarde? 
Je onderzoekt de rol die je als bedrijf hebt in de
transitie naar de nieuwe economie en vertaalt dit
naar belangrijke waarden voor je bedrijf en jouzelf.
 
2) Wo 6 juli | Maatschappelijke waardecreatie
Je formuleert doelstellingen voor je organisatie en
vormt de strekking van je vraagstuk. Hierbij bepaal
je wie je – binnen en buiten je bedrijf – nodig hebt. 

3) Do 29 september | Sturen op impact
Krijg met tools en praktijkvoorbeelden tips over het
meten van je maatschappelijke impact. En hoe je deze
informatie meeneemt in (investerings)beslissingen.

4) Di 8 november | Het belang van rapporteren 
Je leert over de rol van rapportage over je doelen en
voortgang in besluitvorming en strategie. En daarbij
het belang van interne samenwerking met afdelingen.



INTERESSANT VOOR JOU EN JE BEDRIJF?
Deze Community of Practice is voor professionals werkzaam voor grootbedrijven, die zich op strategisch niveau
bezighouden met financiën, duurzaamheid, strategie, business development, rapportage en communicatie.
Impactmeting en duurzaamheidsrapportage raakt verschillende afdelingen binnen een organisatie. Daarom
adviseren we deelname in duo's. Door mee te doen met een collega is er direct meer draagvlak om de geleerde
lessen intern toe te passen. Er zijn geen additionele kosten verbonden aan deelname in tweetallen.

CONTACT
Erwin van Overbeek
Manager Grote Bedrijven Netwerk
e.vanoverbeek@mvonederland.nl
+31 6 53 76 35 81

AANMELDEN
Interesse? Vul het aanmeldformulier in
op de eventpagina van dit project op
www.mvonederland.nl. We nemen zo
snel mogelijk contact met je op.

"Naast de interessante inhoud vond ik het heel waardevol om dit
traject samen met mijn financiële collega te doorlopen. Dit heeft
een goede basis voor verdere samenwerking gecreëerd om het
sturen op impact in onze organisatie verder te ontwikkelen."
Ailin Haijer, programmamanager MVO bij Stichting Omring

KOSTEN
€997,- per organisatie voor maximaal
twee deelnemers (in duo-deelname).
Is jouw organisatie partner van MVO
Nederland? Dan krijg je een korting van
€500,- en neem je deel voor €497,- 
De bedragen zijn exclusief btw.

IN SAMENWERKING MET: 

https://www.mvonederland.nl/event/community-of-practice-sturen-op-maatschappelijke-impact/?utm_medium=email&utm_source=pdf&utm_campaign=cop&utm_content=sturen-op-maat-schappelijke-impact
http://www.mvonederland.nl/event/community-of-practice-meet-je-maatschappelijke-impact
https://www.mvonederland.nl/doe-mee/word-partner-van-mvo-nederland/?utm_medium=downloads&utm_source=pdf&utm_campaign=gbn&utm_content=word-partner

