
MVO S&N

Voor vragen over de werkgroep kun terecht je bij Tom Dogterom via emailadres mvo@sn.nl

WIJ ZOEKEN JOU!
Wat ontzettend leuk dat jij overweegt om ons MVO-beleid te versterken met jouw kunde, 
energie en passie! Samen met collega’s uit alle bedrijven van Schouten & Nelissen willen 
we een werkgroep samenstellen waarmee ons MVO-beleid breed gedragen wordt. Het 
volledige project wordt gesponsord door de Board en directies. 

In deze PDF leggen we je graag uit hoe dat werkt, wat we verwachten en wat jij eraan hebt. 
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat ons MVO-beleid niet vaststaat. De toekomstige leden 
geven ons MVO-beleid pas echt verder vorm en inhoud. 

Taak
De werkgroep werkt acties uit die uit het MVO-beleid voortvloeien en is klankbord 
voor de board en MVO-manager om het beleid steeds beter vorm te geven.

Samenstelling & selectie
   De werkgroep bestaat uit medewerkers van alle bedrijven van de SN groep;
   De selectie gebeurt in overleg tussen de MVO-manager en de manager van HR; 
   De werkgroep zal ongeveer uit 5 tot 8 mensen bestaan, dus wees er op tijd bij! 

Activiteiten
   Het organiseren van een prijsvraag om de beste MVO-projecten te kiezen voor 2023:
  Op SN-groep niveau komen 1-3 externe projecten met een maatschappelijk belang
  Per Afdeling/Bedrijf wordt 1 extern project ontwikkeld
  De persoon of groep achter het idee pitcht dit voor de board om budget te verkrijgen
   Deelname aan UN Global Compact NL werkgroep, trainingen en seminars
   Voeren van dialoog met klanten over MVO en leiderschaps- en vaardighedenontwikkeling.
   Het reduceren van de CO2 footprint, afvalscheiding, catering, duurzaam inkopen, overige  
  interne processen.
   Verzameling van alle kleinschalige ideeën en daar over communiceren.
   1x per jaar een gesprek met de board.
   1x per jaar een externe trip naar keuze. (bijv. het Sustainability congres) 
   Kwartaal meetings met externe sprekers ter inspiratie
   Kwartaal update naar organisatie

Verder nuttige informatie
   Het project wordt nu geleid door Tom Dogterom (Relevance) als MVO-manager;
   Willem Schouten ondersteunt in de interne en externe communicatie;
   De eerste mijlpaal in 2022 is het ECOVADIS zilver-certificaat t.b.v klanten;
   De volgende grote mijlpaal in 2023 is de implementatie van het ISO26000 MVO managementsysteem;
   Alle afdelingshoofden en bedrijfsdirecteuren zijn geïnterviewd en ondersteunen dit initiatief;

Mail je naam naar mvo@sn.nl 


