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U wilt het MVO keurmerk behalen? Richtlijnen van 

ISO 26000 vastleggen? Meedoen in de eisen van 

de aanbesteding? 

 

Na jarenlange ervaring hebben we veel bagage! 

MKB breed hebben we vele organisatie op weg 

geholpen! Veel van onze klanten plukken daar nú 

nog de vruchten van. We willen u hier graag van 

mee laten profiteren.  

U mag onze opdrachtgevers persoonlijk vragen 

wie wij zijn, graag zelfs! 

Waarom Van Voorst Consult?  

Noem het geen kosten… Nee! Het is een 

investering die u dik terug verdient omdat het 

keurmerk u ook geld oplevert! Weet u? We gaan 

hier heel ver in…!  En u betaald geen cent te veel 

dan afgesproken, wel zo handig om te weten.  

Kosten?  

Zaken als respect, open en eerlijk zaken doen, 

verantwoord omgaan met de wensen van uw 

stakeholders. Uw relaties willen de aantoonbaarheid 

terug zien. Kies in dit geval voor het keurmerk MVO. 

Door een onafhankelijke inspectie wordt vastgesteld of 

uw bedrijf voldoet aan de eisen van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) en ISO 26000, maar 

u staat er niet alleen voor: uw adviseur begeleid u 

hierbij.   

U komt er met Van Voorst Consult altijd wijzer en sterker 

uit!  

 

Ga voor het MVO keurmerk! U bent er klaar 

voor… 

De adviseur neemt u in korte tijd mee door 

uw eigen organisatie. De richtlijnen 

vanuit de ISO 26000 standaard zijn hierin 

richtinggevend en zullen worden 

geïmplementeerd zodat u tegelijkertijd 

voldoet aan de internationale norm. Uw 

managementsysteem wordt gebouwd 

of aangepast zodat u praktisch aan de 

gang kan met de uitvoering. Documenten 

en onderbouwing bij verschillende 

onderwerpen komen aan de orde. Denk 

aan CO2, groene stroom, kindvriendelijk, 

sponsoring, etc.  

Tenslotte vraagt u samen met uw 

adviseur de keuring aan en kan de 

inspectie worden uitgevoerd. 

 

Aanpak?  

0321 325 111                   info@vanvoorstconsult.nl 
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Het hoeft niet moeilijk te zijn om naar uw klanten en relaties aantoonbaar te 

maken aan welke waarden en principes u hecht. Dit kan prima middels een 

keurmerk. Ook de tijdsinvestering is te overzien, het implementeren praktisch 

en het systeem is overzichtelijk en werkbaar. 

Bedenk wel dat er soms een knop omgezet moet worden. Misschien is 

maatschappelijk verantwoord ondernemen voor u de normaalste zaak van de 

wereld, maar stuit u op weerstand bij uw medewerkers of collega’s. De 

begeleiding door een adviseur van Van Voorst Consult neemt ook dit aspect mee 

bij het inrichten van uw keurmerk. Echter, een eerste verantwoordelijkheid ligt bij 

de ondernemer of directie. Het delen van de principes en uitgangspunt is 

cruciaal. 

 

Ook voor u?  

0321 325 111        info@vanvoorstconsult.nl 

Neem snel contact op voor 

een vrijblijvend gesprek of 

offerte op maat! 

“Wij zijn betrokken bij uw 

resultaat!” 

Aangenaam, Gijsbert van 

Voorst  


