
 

 

 

Van : Monique Wijnen 
Datum : 10-08-2013 
Betreft : Verslag MVO Café 02 augustus 2013 Zomerparkfeest 

 
Bijlagen : 1. Fotoverslag  

2. Deelnemers lijst 
3. Presentatie Rom van Strijp (apart bestand) 
4. Presentatie Dick Thesingh (apart bestand) 
 

Programma: 

1. Opening en welkom  door Dick Thesingh– bestuurslid Fairliefd 

2. MVO en ambities ZPF door Rom van Strijp – voorzitter Zomerparkfeest(ZPF) 

3. Lezing door Dick Thesingh : wat is MVO 

4. Discussie in subgroepen over toepassing MVO 

5. Plenair gesprek en afronding 

6. Rondleiding ZPF 

 

2. MVO en ambities ZPF - Rom van Strijp (zie ook de powerpoint presentatie)  

Cultureel ondernemerschap. 

Aan de hand van een aantal foto’s legt Rom uit wat het ZPF is en hoe veelzijdig het aanbod 

(muziek, theater, mode, seniorenprogramma, kinderprogramma, picknick en levenslied, 

wetenschap) . Dit jaar is het thema: camping. Het leven wordt steeds complexer en 

onduidelijker. De camping staat symbool als tegenhanger, op de camping is het leven 

simpel. Het ZPF wordt gedraaid door 700 vrijwilligers. 

Er is een duurzaamheidsteam, dat doel en ambitie heeft geformuleerd: 

Het ZPF neemt de verantwoordelijkheid voor de toekomst van haar omgeving expliciet mee 

in de afweging voor de afzet van al haar middelen. 

 alle energie uit hernieuwbare bronnen 

 meer hernieuwbare energie dan nodig is 

 minder energie verbruiken door LED- verlichting,  zo veel mogelijk gebruik van 

bakfietsen ipv heftrucks e.d. ,groene stroom 

 minder chemisch afval 

 al het water op het terrein is schoon: biologische afwasmiddelen, Satino Black WC- 

papier (=C2C), duurzame inkt 

 geen vervuiling in de lucht -  moet nog nader uitgewerkt worden 

 minder afval:  bekers van plastic in aparte afvalcontainers  voor hergebruik (betere 

verwerking dan de maïsbekers  van afgelopen jaren), PR op recycled papier. 

 Groen op terrein beschermen tegen schade: afzetten van groengedeelte, matten en 

rijplaten, bomen beschermen 

 Minder geluidsoverlast: geluidsbescherming, naleving normen, opstelling tenten 

 Vers voedsel, vegetarische producten, eerlijke producten 

 Vrijwilligers: zichzelf ontwikkelen wordt gepromoot, taken op alle niveaus, ook voor 

jongeren, tilinstructie, behalen heftruckdiploma. 



 

 

 Bezoekers iets meegeven aan inspiratie – vitamine C (C=cultuur), laagdrempelig, 

ontmoeting. 

 Durven vragen stellen: hoeveel gebruiken we? Wat is het alternatief? Wat is de 

meerwaarde? Is het betaalbaar? Hoe vergroot je het welzijn? 

 Beleidsmatig: duurzaamheidsgroep in het leven geroepen, streven naar behalen 

Green Key. 

 Samenwerking met : Mondiaal Platform Venlo, Fairliefd, C2Clab, Energiebureau, 

gehandicaptenraad, collectief festivals, gemeente.  

 

3. Wat is MVO door Dick Thesingh (zie ook de powerpoint presentatie) 

MVO is:  

1.een integrale visie op ondernemerschap waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch 

(profit), ecologisch (planet) en social (people) gebied. 

2. hierover actief en volledig open communiceren met alle stakeholders 

 

MVO is een proces, geen eindbestemming, de doelen die worden nagestreefd veranderen in 

de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare 

stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. 

Voor MVO –trends 2013 zie www.mvonederland.nl 

Alle organisaties bestaan uit een polair systeem van 3 processen: 

Identiteitsproces ( de as van visie, missie, strategie naar middelen en condities ) 

Primair proces ( de as van klanten en behoeften naar producten en diensten) 

Sociaal proces ( de as van individu/innoveren naar collectief/ organiseren) 

Onafhankelijk van elkaar betekenen de processen niets, het sociale proces is de resultante 

van de eerste twee. Zie voor uitleg ook de sheets in aparte bijlage. 

 

4 - 5: Over toepassing MVO (Discussie in subgroepen en plenaire bespreking): 

Groep 1 heeft middels discussie geprobeerd de 3 assen van Dick te begrijpen en uit te 

werken 

Identiteitsproces: visie duidelijk maken, zowel het individu als het bedrijf; 

 nagaan of je als individu wel past binnen de visie van het bedrijf en andersom neem als 

bedrijf maatregelen waardoor je de visie meegeeft aan het personeel  (bijvoorbeeld waarden 

als verantwoordelijkheid, samenwerking, klantgerichtheid).  Passen de waarden van het 

bedrijf wel bij de waarden van het individu. 

 

Zijn mijn klanten MVO- gericht of moet je het omdraaien? Product moet goed zijn dan kun je 

het aan elke klant slijten, al dan niet MVO- gericht. Probeer klanten daarna mee te krijgen. 

Media zijn daarbij belangrijk. Kijk vooral naar je eigen proces als ondernemer. Neem 

maatregelen voor je inkoop. Kijk naar je waarden en visie, begin klein, voel je deel van het 

bedrijf. En zoek naar de bandbreedte: kan ik mijn producten blijven verkopen. Er kan veel 

kracht uitgaan van bewuste klanten. 

 

Open communicatie over welk onderdeel van je organisatie MVO is en welk nog niet. 

Belangrijk, het is een proces. MVO: je moet het willen vanuit jezelf, vanuit je organisatie, al 

levert het niet meer bezoekers/klanten op, je wilt  inspireren. Uitdragen is belangrijk. 

 

http://www.mvonederland.nl/


 

 

Groep 2 heeft de discussie concreet gemaakt door deze te koppelen aan het bedrijf Deni 

houten speeltoestellen. 

Toevoegen: veiligheid, persoonlijke groei, duurzaamheid, originaliteit, maatwerk. 

Uitwerken: groene samenwerking, FSC-label, ruime leeftijdsgrens, goed ontwerp 

Planet: duurzaamheid, FSC-label, groene samenwerking 

People: familiebedrijf biedt continuïteit, werken met studenten  dus leerbedrijf 

Profit: nieuwe producten onderzoeken,  kernwaarden communiceren 

Intern/Extern: interne expertise, overleg met betrokkenen en belanghebbenden. 

 

Groep 3: organisatoren van festivals hebben vooral gediscussieerd over delen 

 

Delen van bezit en gebruik: 

 Energie, vast recht 

 Hekken e.d. 

 Tellersysteem 

 Kennis/ kunde: behalen 

green key en financiën, 

meten=weten. 

 Aankleding 

 gezamenlijke opslag 

 gezamenlijke vrijwilligers 

 

 

Groep 4: heeft discussie geconcretiseerd door deze te koppelen aan bedrijfje Nieuwe Oogst 

van Dieuwertje Crasborn die appelchips maakt en promoot als gezonde snack. 

Discussie over hoe breng je een verantwoord product als appelchips bij de mensen onder de 

aandacht zodanig dat  het commercieel kan draaien. Het MVO- gehalte is oké, maar hoe 

bereik je de klant in zodanige getallen dat het loont.  Dat is een heel moeizaam proces. 

 

5 Afronding: 

Deze workshop MVO was georganiseerd om elkaar te inspireren en om te netwerken. 

Misschien is er in de toekomst belangstelling voor een netwerk MVO? 

We kunnen elkaar vragen stellen en elkaars mailadres gebruiken als niemand daar bewaar 

tegen heeft. Meer informatie op onze website: www.fairliefd.nl 

 

Je kunt bij ons, Fairliefd ,terecht met vragen. Ook om bijvoorbeeld een bijeenkomst te 

beleggen over een thema / probleem in dit kader. 

Oproep: wie Dieuwertje in een sessie wil helpen om mee te denken over opzet bedrijfje, 

productie en afzet appelchips, kan zich melden bij Dieuwertje. 

 

6 Rondleiding langs de duurzame installaties van het ZPF o.l.v. Paul Martijn 

 

 

 

Zie verder de beelden in het navolgend fotoverslag 

 

http://www.fairliefd.nl/


 

 

Bijlage 1: Fotoverslag MVO café 02 augustus 2013 Zomerparkfeest 

         
Een uitstekende opkomst bij tropische temperaturen  

op het sponsoren terrein van het Zomerparkfeest. 

  

FAIRliefd bestuurslid Dick Thesingh neemt ons mee 

in de wereld van MVO 

Rom van Strijp, voorzitter Zomerparkfeest boeit 

met het ZPF en hun duurzame ambities 

  
MVO in eigen organisatie bediscussieerd aan de 

hand van identiteits-, primair en sociaal proces 

Plenaire presentatie van de case  

van Deni Houten Speeltoestellen 

  
Delen van de bevindingen door DiewertjeCrasborn 

over het appelchips van Nieuwe Oogst 

Rondleiding langs de installaties van het 

Zomerparkfeest 



 

 

 

Bijlage 2: Deelnemerslijstn MVO café 02 augustus 2013, Zomerparkfeest 
 

 

Organisatie Naam Paraaf 

AID Interieur Architecten Wim Van Knippenberg  

Anders Loopbaan coaching Suzanne Meems  

AQM International Consulting Jos Valkenburg  

Bureau Stof Annemarie Staaks Verhinderd 

Buitenstebinnen Maaike van Strijp  

Canters Coaching Hans Kanters  

Cloud Solutions Mart Engels  

De Ideedokter Peter van de Ven  

Deni Houten Speeltoestellen May Theelen-Roeffen  

Eco Clean Services Andre van Baden Verhinderd 

Emmaus Feniks Marja Ebbers  

Emmaus Feniks Harry Suiskens  

EnergieBureau Serge van den Berg  

Gemeente Venlo Fred Jonker  

Gloei Coöperatie Henriette Stroucken Verhinderd 

Hafkamp Gerechtdeurwaarders Mark Hafkamp Verhinderd 

Impulse Coaching & Training Stefanie Receveur  

InBedrijf.nu Lucie van Boom  

Marnita Stomerij Wasserij Frank C. M. Hanegraaf  

MEC. Maatschappelijk  Effectieve 
Concepten. 

Ir J.A. van Bergen  

MEE/ Kandoen Marga Holthackers  

Mondiaal platform Venlo Ineke Driessen  

Mondiaal platform Venlo Maria Kuyper  

Onze Oogst Dieuwertje Crasborn  

Smartcheck - Venlo Marc Bartels  

SSONML Lia van der Vondervoort  

Stichting B4Music/ BlierOck festival Gerard Wijnen  

Stichting Stadscomité 
Boètegewoeëne Boètezitting. 

Rob Donders  

Trias Mieke Verhaegh Verhinderd 

WAA groep Jos Pelzer  

Willems Bouwservice B.V. Stef Doensen Verhinderd 

ZelfRegieCentrum Herman Klijzen  

Zomerparkfeest Rom van Strijp  

Zomerparkfeest Ronnie Timmermans  

   

FAIRliefd Stefanie Wienhoven  

FAIRliefd Monique Wijnen  

FAIRliefd Dick Thesingh  

FAIRliefd Pim van Vugt  

FAIRliefd Joop Karremans  


