IMVO VOUCHERS:

ontvang tot €10.000 voor onderzoek
naar duurzaamheid in jouw keten

Mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

IMVO-VOUCHERS: FINANCIËLE STEUN BIJ
VERDUURZAMING VAN JE KETEN
Ben jij een mkb-ondernemer met duurzame, internationale ambities en kan je wel wat
financiële steun gebruiken voor het verduurzamen van je keten? Of ben je een adviesbureau
op zoek naar budget voor onderzoek naar een eerlijke keten? MVO Nederland biedt je een
steun in de rug: de IMVO-voucher.
Met deze voucher krijg je tot vijftig procent terug van de kosten voor het inhuren van een externe adviseur
om jouw internationale handelsketen te verduurzamen – tot een maximum van 10.000 euro.
In dit document vind je ervaringsverhalen, kom je erachter of je in aanmerking komt voor een voucher en
lees je hoe je een aanvraag indient.

ERVARINGSVERHALEN: LAAT JE INSPIREREN

Onderzoekt de werkomstandigheden van een mijn
in Rwanda en de behoeften
van de omwonende
gemeenschap.

Onderzoekt het gewenste
leefbare loon voor producenten van cashews, en laat
een life-cycle assessment van
de keten uitvoeren.

→ BEKIJK ALLE ERVARINGSVERHALEN VAN DE IMVO-VOUCHERS

Onderzoekt de mogelijkheden
voor een duurzaam teeltsysteem van pepers inclusief
verwerkingsmogelijkheden in
Indonesië.

AAN DE SLAG: HET PROCES VAN DE
IMVO-VOUCHER
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Check de
aanvraagvoorwaarden

Dien je
aanvraag in

Ontvang de
beoordeling van je
aanvraag van
MVO Nederland,
voer een intakegesprek

Voer je project
uit binnen 6
maanden

Uitkering
vergoeding
IMVO-voucher

STAP 1: CHECK DE AANVRAAGVOORWAARDEN
Je komt in aanmerking voor een IMVO-voucher als je bedrijf:
✅ een Nederlands mkb-bedrijf is (tussen de 5-250 medewerkers);
✅ zaken doet met een van de 70+ landen uit deze lijst – voornamelijk in Zuid-Amerika, Afrika,
Zuidoost-Azië;
✅ een adviesvraag over arbeidsomstandigheden, mensenrechten en/of milieubeleid bij een
handelspartner uit de keten heeft, of een duurzame business case of pilot, relevant voor
verduurzaming van de internationale keten;
✅ hiervoor een onafhankelijke adviseur inschakelt;
✅ partner is of wordt van MVO Nederland – het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa.

STAP 2: DIEN JE AANVRAAG IN
Je aanvraag dien je in via IMVOvouchers@mvonederland.nl en bestaat uit:
1⃣ Het aanvraagformulier
2⃣ Je projectplan met de offerte van je adviseur
Tip: hier vind je een template
3⃣ Een rapport over jouw internationale keten uit de MVO Risico Checker

AANVRAAGDEADLINES
•
•
•
•

31 maart
30 juni
30 september
30 oktober

STAP 3: BEOORDELING & INTAKE-GESPREK
MVO Nederland beoordeelt je aanvraag binnen vier weken, aan de hand van je aanvraag
en een gezamenlijk intake-gesprek.
✅ Hierna kun je van start met je project.

STAP 4: VOER JE PROJECT UIT
Nu is het tijd om je project uit te voeren.
ℹ De looptijd mag maximaal zes maanden zijn.

STAP 5: UITKERING VERGOEDING
Deel je binnen zes maanden vanaf de start van je project via IMVOvouchers@mvonederland.nl:
1⃣ je verslag
tip: hier vind je een template
2⃣ de factuur van je externe adviseur
3⃣ het betaalbewijs van de factuur
Na ontvangst en afhandeling van de documenten ontvang je je vergoeding en ronden we het project af.

INTERESSE IN EEN IMVO-VOUCHER?
OF EVEN SPARREN?
→ PLAN EEN AFSPRAAK IN MET SILKE DE JONG

