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Bijlagen : 1. Fotoverslag  

2. Deelnemers lijst  
 
 

1. Lammert Winterman – FAIRliefd : Opening/ Introductie Stichting FAIRliefd 

Nadat iedereen genoten had van het mooie uitzicht vanaf het dakterras van de Nedinsco-

toren, opende Lammert Winterman, voorzitter van Fairliefd de bijeenkomst. 

 

2. Frank van Engelen - Woonwenz : Over duurzaamheid en de Nedinsco Fabriek 

Frank van Engelen, directeur Woonwenz, licht toe waarom de Nedinsco-toren een belangrijk 

gebouw is in Venlo en waarom het belangrijk was voor Woonwenz om er iets mee te doen. 

Het gebouw is in oorspronkelijke staat hersteld en in oorspronkelijke kleuren geschilderd. Je 

kijkt  vanuit alle kanten uit over Venlo. Dit gebouw in ere herstellen en beschikbaar maken 

voor de samenleving, dat is een van de maatschappelijke taken van Woonwenz. 

 

3. Ronald Cohnen - COS Limburg : Programma ‘MVO Loont’ 

Ronald Cohnen van COS Limburg houdt een kort verhaal over werkzaamheden van COS  

namelijk ondersteunen van allerlei initiatieven in heel Limburg die te maken hebben met 

ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid . Hij geeft voorbeelden zoals organiseren en 

uitreiken van MVO-prijs in Parkstad en Geleen-Sittard en bedrijfsbezoeken. In Venlo 

ondersteunt COS de eerlijke winkelroute, fairtrade gemeente en duurzaamheids 

bewustwording bij jongeren. 

 

4. Dick Thesingh- FAIRliefd  :  ‘Wat is MVO’ 

Dick Thesingh houdt een lezing over MVO, ondersteunt door een PowerPoint. Wat is MVO: 

a. Een integrale visie op ondernemerschap waarbij het bedrijf waarde creëert op 

economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.  

b. Hierover actief en volledig open communiceren met de stakeholders 

 

Elk deel van de driehoek people, profit, planet wordt toegelicht. MVO is een proces, geen 

eindbestemming. De trends voor 2013. Er zijn 3 processen,assen: 

het identiteits proces  van  strategie en missie naar condities en middelen, het sociaal proces  

van individu en innoveren naar collectief en organiseren, het primair proces  van 

productontwikkeling naar markt en klant. 

 

5. Aan de slag met MVO: Discussiegroepen 

In 2 groepen wordt gediscussieerd over ingrediënten uit de lezing van Dick. 

 

Subgroep A 

Sociaal proces - groene as: van individu/innoveren naar collectief/organiseren. 



 

 

Het management van een bedrijf zet een visie uit, iedereen van het bedrijf moet de visie 

kennen en moet betrokken zijn. Belangrijk is een wisselwerking van ideeën tussen 

management en iedere individuele werknemer. Iedereen moet kunnen meedenken.  

Transparantie is belangrijk, ook over vertrouwelijke informatie, elke medewerker weet wat 

wel en niet binnenskamers moet blijven.  Zet de medewerker in de expertrol. 

Levensfasebeleid: goed om te kijken wat elke individuele werknemer nodig heeft, dus ben 

voorzichtig dat levensfasebeleid niet het stempel is op elke werknemer. Heb oog voor het 

individu. Zet elke werknemer op de juiste plek zodat kwaliteiten benut worden. Kijk hoe je 

iemand kunt  stimuleren.  Werkplezier verhoogt de productie. 

Identiteitsproces -  blauwe as: van productontwikkeling naar markt en klant 

Management moet het proces organiseren zodat de visie ontwikkeld wordt, maar iedereen 

levert dus bijdrage aan visie. De werkvloer levert de ingrediënten voor de visie. Hoe haal je 

de denkbeelden uit je organisatie. Hoe creëer je draagvlak. 

Zowel visie als strategie is het product van de wisselwerking tussen werkvloer en 

management. 

subgroep B 

Primair proces – rode as: productontwikkeling naar markt en klant  

Primaire proces moet aansluiten bij de klant en zijn behoefte. Geen behoefte creëren, geen 

onzinnige producten. Discussie: wat zijn onzinnige producten en wie bepaalt dat? Probeer 

goed in beeld te krijgen wat de klant echt wilt, bewustwording bij de klant is belangrijk, dan 

kan deze zelf keuzes maken.  

Nadenken over grondstoffen , halffabricaten, hergebruik, C2C. 

In communicatie belangrijk: betrouwbaarheid, walk the talk, transparantie. De klant moet een 

goed gevoel hebben bij een product. 

Samenwerking (netwerken) met (andere) stakeholders is belangrijk: legitimering, 

kennisdeling, promotie, groter bereik.  Regionale producten, ketenbeheer met inkoop van  

fairtrade, biologisch, renewable. 

Sociaal proces - groene as: van individu/innoveren naar collectief/organiseren: 

People: personeelsbeleid, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, veiligheid van 

personeel. 

 

De subgroepen lichten hun discussie en standpunten toe.  

 

6. Broodje en ander lekkers 

Het broodje wordt geserveerd door leerlingen van het Valuas College. Het ziet er verzorgd 

en mooi uit en het is heerlijk. Met dank aan Vershuys en Geert Benders. Er wordt informeel 

genetwerkt en gediscussieerd. 

 

7. Netwerken 

Na het broodje is er gelegenheid tot nadere kennismaking en netwerken. Iedereen stelt 

zichzelf vanuit bedrijf  voor en licht toe wat zijn/haar link is met dit onderwerp.  Deelnemers 

tonen zich geïnspireerd door de bijeenkomst en willen ook erna onderling contact 

onderhouden over he onderwerp: het begin van een Venloos MVO netwerk . Op verzoek van 

de deelnemers zullen hun e-mail adressen via FAIRliefd worden uitgewisseld.  



 

 

Bijlage 1: Fotoverslag “Broodje MVO” 07 juni 2013 Nedinsco Fabriek 

 
Voorzitter FAIRliefd Lammert Winterman (rechts)verwelkomt de aanwezigen,  

waaronder Ronald Kohnen(links) directeur COS Limburg, die het programma MVO Loont toelicht 

  
Frank van Engelen, directeur Woonwenz, vertelt 

over duurzaamheid en de Nedinsco Fabriek 

Dick Thesingh geeft uitleg over MVO, de trends 

voor 2013 en ondernemen langs drie assen 

  
MVO in eigen bedrijf bediscussieerd aan de hand 

van identiteits-, primair en sociaal proces 

Werkgroepen aan de slag op een unieke locatie 

met prachtig uitzicht op de stad en de Maas 

  
Delen van de bevindingen: 

de start van een MVO netwerk 

Vershuys en het Valuas College (afd. HTV)  

verzorgen lunch met (h)eerlijke ingrediënten 



 

 

 

Bijlage 2: Deelnemerslijst “Broodje MVO” 07 juni 2013, Nedinsco Fabriek 

 

Organisatie Naam deelnemer Website 

AQM International consulting 
 

Jos Valkenburg www.aqmconsulting.nl/ 

Canters Coaching 
 

Hans Kanters www.canterscoaching.nl/ 

Canters Coaching 
 

Stefanie Receveur www.canterscoaching.nl/ 

COS Limburg 
 

Ronald Kohnen www.coslimburg.nl/ 

In de tussentijd 
 

Richard Kok 
 

www.indetussentijd.org   

KanDoen VenloDroom 
 

Marga Holtackers www.venlodroom.nl  

Mondiaal Platform Venlo 
 

Maria Kuyper www.mondiaalplatformvenlo.nl/ 

Onderwijsgemeenschap Venlo 
en Omstreken 

Henk van den 
Heuvel 

www.ogvo.nl  

Van Enckevort 
 

Lei Verstraelen www.enckevort.com  

Van Enckevort 
 

Jan Keijers www.enckevort.com 

Woonwenz 
 

Frank van Engelen www.woonwenz.nl   

   

   

   

   

FAIRliefd Dick Thesingh www.fairliefd.nl 

FAIRliefd Monique Wijnen www.fairliefd.nl 

FAIRliefd Lammert Winterman www.fairliefd.nl 

FAIRliefd Joop Karremans www.fairliefd.nl 
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