
Aangeboden door de Stichting Fairliefd 

Programma: 
 
Welkom 
Introductie  Stichting Fairliefd     Dick Thesingh        
Introductie  Zomerparkfeest Rom van Strijp 
‘Wat is MVO’             Dick Thesingh 
MVO in mijn organisatie  Allen aan de slag 
Samenvatting  
 en volgende stappen Dick Thesingh 
Rondleiding duurzame 
installaties  Zomerparkfeest Paul Martijn 
 



MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
 

1. Een integrale visie op ondernemerschap waarbij het bedrijf waarde 
creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal 
(people) gebied. 
 
 

2. Hierover actief en volledig open communiceren met alle 
stakeholders 

 
  
 
 



MVO is een proces en 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. 



1. MVO wordt serious business; duurzaamheidsproblemen dwingen tot 

versnelling van inspanningen. 

2. Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis 

3. Ontwikkelingslanden groeimarkt 

4. Niet financiele waarden worden geld waard (integrale kosten toerekening) 

5. Klein is het nieuwe groot. Think global act local  // Netwerkorganisaties 

6. CO2 problematiek leidt tot actie bedrijfsleven: Mission Zero 

7. Circulaire economie: delen en hergebruiken i.p.v. bezitten en weggooien 

8. Verhouding werkgever – werknemer verandert 

9. Gezonde bedrijven; preventie en gezondheid i.p.v. ziekte en genezing 

10. Duurzame innovatiekracht voedt de wereld 



Ondernemen is een proces en geen 

eindbestemming. 
 

Ondernemen verloopt langs 3 processen 



Alle organisaties bestaan uit een polair 

systeem van drie processen;  

identiteit proces,  

primair proces en  

sociaal proces. 

 Onafhankelijk van elkaar betekenen de 

processen niets; het sociale proces is 

de resultante van de eerste twee. 



visie missie strategie 

middelen  condities 

beleid 

doelen 

processen 

structuren 

©Typothese 

Het identiteitsproces 

Wat willen wij toevoegen ? 

Hoe denken we dat uit te voeren ? 

Wat moeten we daartoe bereiken ? 

Hoe voeren wij dat uit  ? 

Hoe richten wij dat in ? 

Wat hebben wij daarvoor nodig ? 



Producten / diensten 

Klanten & behoeften 

Make / buy 

produceren 

Logistiek / orderproces 

Verkopen / relatiebeheer 

©Typothese 

Het primaire proces 

Hoe komt de klant aan mijn product ? 

Wie zijn onze (potentiële) klanten en wat zijn hun behoeften ? 

Wat moet ik doen/maken 

 om de behoeften van mijn klanten te bevredigen? 

Maak ik dat zelf of koop ik dat (deels) in ? 

Hoe breng ik ons product/dienst tot leven ? 

Hoe leg ik contacten, verkoop en onderhoudt relaties ? 



Individu/  

  innoveren 

informeren 

collectief / organiseren 

overleggen 

Verbeteren/ functioneren 

initiëren 

©Typothese 

Wie vragen we om met ons mee te doen ? 

Wat voor toegevoegde waarde vragen wij ? 

Op welke wijze controleren wij de afspraken ? 

Hoe houden wij elkaar van de dagelijkse zaken  

   op de hoogte ? 

Weet iedereen hoe we ervoor staan en waar we heen gaan ? 

Op welke wijze zetten we de samenwerking in elkaar ? 



strategie 

middelen 

Markt klant 

Individu / innoveren 

Producten /diensten 

 

Collectief / organiseren 

Netwerk mensen 

©Typothese 

Een polair systeem   (geen pool zonder tegenpool) 

Met mensen in alle processen   



strategie 

middelen 

Markt 

klant 

individu 

Product-

ontwikkeling 

 

collectief 

organiseren 

innoveren 

Netwerk mensen 

strategisch 

tactisch 

operationeel 

©Typothese 



strategie product 

collectief middelen markt 

individu 
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strategie 

middelen 

Markt 

klant 

individu 
Product-

ontwikkeling 

 

collectief 

informeren 

beleid 

doelen 

processen 

structuren 

organiseren 

inkopen 

overleggen 

verbeteren 

functioneren 

initiëren 

innoveren 

uitvoering 

orderen 

verkopen 

Netwerk mensen 

©Typothese 


