Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor uw bedrijf

Diensten MKB-desk DHV
Advies, training en projectvoering
op het gebied van o.a.:
WABO vergunningen
Duurzaam bouwen
Bestemmingsplannen
Bedrijfsverplaatsingen
Conflict bemiddeling
Milieumanagement
Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (afgekort MVO, ook wel ‘duurzaam
ondernemen’ genoemd) is het vinden van een balans tussen een financieel gezonde
bedrijfsvoering en de invloed van uw bedrijf op de mens en het milieu. MVO krijgt
steeds meer aandacht in aanbestedingen, klanten hebben er aandacht voor en vragen
duurzame producten en diensten. Banken letten er op bij het verstrekken van leningen.
De MKB-desk van DHV kan u op verschillende manieren helpen inzicht te krijgen in de
kansen van MVO en deze te verzilveren in uw bedrijfsvoering. Onderstaand enkele
voorbeelden, maar graag bieden wij u een advies op maat!
De MVO-scan
Bij een MVO-scan komt een DHV-adviseur bij u langs. Tijdens dit bezoek loopt u samen
met de adviseur een ronde door uw bedrijf. Daarna volgt een intensief vraaggesprek
waarin wordt gesproken over uw drijfveren en visie. De kern van de MVO-scan bestaat
uit het bespreken van alle relevante MVO-aspecten. Wij delen deze op in de drie
thema’s van People, Planet en Profit en maken deze concreet voor uw bedrijf.
Het resultaat van deze MVO-scan wordt overzichtelijk en helder aan u gerapporteerd. U
krijgt een compacte rapportage met daarin een bedrijfsspecifieke MVO-actielijst.
Daarnaast leveren wij desgewenst een mooie poster met daarop de resultaten van de
MVO-scan. Deze kunt u ophangen in uw kantoor of kantine zodat alle medewerkers op
de hoogte zijn van uw MVO-plannen. Met de MVO-actielijst kunt u direct aan de slag.
De MVO-scan is er al vanaf € 1000, -.

Bron: MVO Prestatieladder Managementsysteem – Eisen en
Certificatienorm, versie juni 2010

ISO 26000 / De MVO prestatieladder
Wilt u MVO echt in de organisatie verankeren? Dan biedt ISO 26000 u een goed
handvat. Deze internationale richtlijn biedt een complete kapstok bij het verankeren van
duurzaamheid in uw bedrijfsvoering. Onze ervaring is dat deze ook goed toepasbaar is
voor het MKB. De ISO 26000 is een richtlijn en geen norm en daarom niet
certificeerbaar.
Wel certificeerbaar is de methodiek van de MVO prestatieladder. Deze is in het voorjaar
van 2010 op initiatief van gerenommeerde certificerende instanties als Lloyd’s Register,
KIWA en DNV gelanceerd. De ladder biedt een objectief inzicht in het duurzaam
ondernemen van een organisatie en levert een officieel certificaat op, bruikbaar in
bijvoorbeeld een aanbesteding! Wij kunnen een korte gap analyse uitvoeren zodat u
inzicht krijgt in hoeverre u al aan de ladder voldoet en begeleiden bedrijven bij het hele
traject. DHV beschikt over de expertise en diverse (MKB)referenties en doet u graag
een voorstel op maat.

De DuBo-doorlichting
Wilt u nieuw bouwen, verbouwen of renoveren? Dan is dat hét moment om duurzamer
en efficiënter te gaan ondernemen. Door middel van een DuBo-doorlichting helpen wij u
de mogelijkheden te inventariseren voor lagere exploitatielasten, een toekomstbestendige huisvesting en milieuvoordeel. Het advies helpt u om juist dit moment van
nieuwbouw of verbouw te benutten. Deze winst heeft vooral betrekking op energie- en
watergebruik, afvalreductie, duurzaam bouwen en efficiënter produceren.
Tijdens een bedrijfsbezoek op uw huidige (oude) locatie bespreken we uw plannen voor
de nieuwbouw, verbouw of renovatie. We analyseren uw mogelijkheden en leggen deze
vast in een korte rapportage en tenslotte worden de aanbevelingen met u
doorgesproken. Vanzelfsprekend gaat het hier om maatwerk en wordt de aanpak
samen met u vastgesteld.

Scopes ProRail CO2
prestatieladder

Een CO2 footprint/CO2 prestatieladder certificaat.
Eén van de meest concrete aspecten van duurzaam ondernemen voor een bedrijf is
energiebesparing. Daarnaast past het beperken van de CO2 uitstoot van bedrijven
uitstekend in de aandacht voor klimaatverandering en vragen meer en meer bedrijven
(bijvoorbeeld ProRail) en overheden in aanbestedingen naar een CO2 footprint. Wij
berekenen uw footprint conform internationale standaarden (het Greenhouse Gas
protocol), die certificeerbaar is volgens de ISO 14064 norm en desgewenst voldoet aan
alle CO2 prestatieladder eisen. Dus onomstreden en onafhankelijk. Wij kunnen u
vervolgens begeleidenbij het opstellen van uw klimaatbeleid, het nemen van
reductiemaatregelen en monitoren van de resultaten. Specifiek voor de CO2
prestatieladder beschikken wij over voorbeelden en formats van alle eisen zodat u
efficiënt uw certificaat kunt behalen.
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De MKB-desk van DHV vertaalt ingewikkelde zaken naar praktische oplossingen voor
MKB-bedrijven en is al vele jaren huisadviseur van diverse branche organisaties op het
gebied van ruimtelijke ordening, milieu en duurzaam ondernemen. Kernwoorden in onze
relaties zijn wederzijds vertrouwen en deskundig advies, gericht op de lange termijn.
Persoonlijke benadering staat daarin voorop. De MKB-desk van DHV creëert ruimte
voor ondernemers!
Bent u op een idee gebracht? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan vooral
contact met ons op!

