Samen duurzaam vooruit!

Het MVO-STARTPAKKET
Investeren in Duurzaamheid & MVO loont!

Greenway Consultancy biedt Het MVO-Startpakket voor MKB-bedrijven en kleine en middelgrote
organisaties onder het motto: Investeren in Duurzaamheid & MVO loont!
Mogelijk denkt u eraan uw organisatie en dienstverlening duurzaam en maatschappelijk verantwoord
in te richten. Maar hoe pakt u dat nu aan? Greenway Consultancy maakt het u gemakkelijk een eerste
stap te zetten met Het MVO-Startpakket.
Met een investering van € 2.500,00 (excl. BTW) maakt u op een laagdrempelige en gestructureerde
manier onder begeleiding en met advies een vliegende start met Duurzaam Ondernemen.

Waarom aan de slag met duurzaamheid & MVO?
Klanten vragen steeds vaker aan leveranciers of zij Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) en hoe zij dit in de praktijk uitvoeren. In aanbestedingsprocedures worden MVO
en duurzaamheid steeds vaker als eis of keuzecriterium gesteld. U moet kunnen aantonen dat u een
MVO-beleid heeft en concrete maatregelen treft. Zonder een gerichte MVO-aanpak die bij uw
strategie en bedrijfscultuur past loopt u mogelijk opdrachten, kansen en nieuwe klanten mis.
Door Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen neemt een bedrijf of instelling
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar bedrijfsactiviteiten op de maatschappij, de mens en
natuur & milieu. Beslissingen worden niet meer alleen genomen op basis van het verwachte effect op
het bedrijfsresultaat. Het doel is de waarde voor de onderneming, de klanten, het milieu en het welzijn
van de medewerkers en de maatschappij te maximaliseren.

Starten met MVO: Het MVO-STARTPAKKET
Met Het MVO-Startpakket maakt u een vliegende start. Binnen drie maanden zet u de eerste stappen
naar een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering afgestemd op de wensen en
behoeften die u heeft. Hiermee legt u de basis om niet alleen op korte termijn, maar ook in de
toekomst succesvol te zijn.
Onze aanpak is praktisch, persoonlijk en resultaatgericht. Uw bedrijf of instelling staat centraal in de
keuzes die gemaakt worden en de aanpak die we kiezen. Samen kijken we welke aanpak en MVOonderwerpen het beste bij uw organisatie passen.
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Inhoud van Het MVO-STARTPAKKET








Quickscan & Analyse: Inventarisatie wat uw organisatie al op het
gebied van duurzaamheid en MVO doet (nulmeting), waar gaten
liggen en vertaling in beleid. Hierbij wordt gekeken naar
specifieke eisen die binnen uw sector voor MVO gelden (o.a.
vanuit wet- en regelgeving en aanbestedingseisen)
Duurzaam Actieplan op maat: Begeleiding bij de keuze van drie
tot vijf MVO-onderwerpen waarop uw bedrijf of organisatie zich
goed kan ontwikkelen en die waarde creëren. Het geformuleerde
beleid wordt vertaald in een actieplan voor het oppakken van
deze onderwerpen, inclusief haalbare doelstellingen
Implementatie: De implementatie van het actieplan kunnen u en uw medewerkers zelf doen.
Greenway Consultancy kan desgewenst ondersteunen door begeleiding, u koppelen aan
specialisten of op een andere door u gewenste wijze
Evaluatie en afspraken over mogelijke vervolgstappen.

Wat is het resultaat?






Met Het MVO-Startpakket zet u doelgericht en effectief de eerste stap naar het invoeren van
een duurzame MVO-strategie
U werkt aan de invulling van uw duurzaamheid- en MVO-doelstellingen door kritisch te kijken
naar uw strategie en bedrijfsvoering, het formuleren van uw MVO-profiel en de uitwerking
hiervan in een concreet Duurzaam Actieplan
U vergroot uw kansen op (overheids-) opdrachten en bij aanbestedingstrajecten en loopt voor
op (een groot aantal van) uw concurrenten
U bouwt aan een uniek MVO-bedrijfsprofiel dat aantrekkelijk is voor nieuwe klanten en de
motivatie van medewerkers verhoogt.

Wat levert deze investering ad. € 2.500,00 u op?






Een concrete MVO-strategie en een Duurzaam Actieplan
Concurrentievoordeel
Voldoen aan (toekomstige) wensen en eisen voor duurzaamheid & MVO van klanten en
leveranciers
Vergroting van kansen bij aanbestedingen en op (overheids-) opdrachten
Duidelijk MVO-profiel en een effectieve marketingtool.

Bent u geïnteresseerd en wilt u de eerste stap zetten? Voor meer informatie of het maken van een
afspraak kunt u ons bereiken via mobiel: 06-51283103 of per e-mail: info@greenwayconsultancy.nl.
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