
 

 

                  

Improving performance, 
reducing risk 

 

  

 

  

IGOV (Innovatie Platform) en Lloyds Register LRQA nodigen u uit 
voor deelname aan het Kennisnetwerk MVO & Innovatie 

  

Hoe kunt u effectief inspelen op MVO ontwikkelingen in uw waardeketen?   
Intervisie met uw MVO vakgenoten levert u inspiratie en bespaart u tijd en geld. 

  

  
 

    
 

Er is veel veranderd de laatste jaren. Niet alleen in de wet- en regelgeving, maar wellicht belangrijker, ook in 
de brede maatschappelijke kijk op MVO en Duurzaamheid. Deze ontwikkeling zet zich door. Wat betekent dit 
voor uw organisatie, nu en op de lange termijn? En hoe kunt hier effectief op blijven inspelen? 

 
In samenwerking met het IGOV Innovatieplatform nodigen we u als spilfiguur van een overheidsorganisatie 
of marktpartij uit voor deelname aan het IGOV-LRQA Kennisnetwerk MVO & Innovatie. De deelnemers zijn 
inkopers, managers, directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers, decisionmakers. Dit netwerk gaat op 21 
januari 2016 van start en komt in totaal 4 maal per jaar bijeen op: 

 
- 21 januari (Kick-Off), 21 april, 23 juni en 22 september 2016 (12.00-17.00 uur) 
 
 

Intervisie met uw MVO vakgenoten levert u inspiratie en bespaart u tijd en geld. 
IGOV en Lloyds Register bieden met haar Kennisnetwerk MVO & Innovatie u de mogelijkheid tot intervisie 
met uw MVO vakgenoten. Door kennis en ervaring te delen kunt u zo uw effectiviteit verbeteren.  
 
De belangrijkste voordelen voor deelname aan het Kennisnetwerk MVO & Innovatie voor u op een rij: 

 Verbeter uw effectiviteit door intervisie en delen van ervaringen met uw MVO vakgenoten 

 Bespaar tijd en middelen door kennisdeling en opdoen van concrete oplossingen uit de praktijk 

 Het opdoen van ondersteuning en inspiratie in een onafhankelijke en vertrouwelijke netwerkgroep 

 Het opdoen van kennis door contact met diverse functionele disciplines in verschillende branches 

 Het verbeteren van de performances en impacts van uw organisatie bij uw belangrijke ketenpartners 

 In samenwerking met de professionele voorzitter Topics en Business cases vaststellen voor de 
toekomstige netwerk bijeenkomsten. Uw uitdaging staat op de agenda. 

 
 

http://lrqanederland.m13.mailplus.nl/nct1229762/4tEvpwcKHPwRmFI/DQ6va4


Doelstelling van het IGOV-LRQA Kennisnetwerk MVO & Innovatie is u te ondersteunen bij uw 
professionele en persoonlijke kennis en ontwikkeling op het gebied van MVO management, het vergroten 
van uw impact en leiderschap in uw huidige functie en het effectief willen bijdragen aan het verbeteren van 
de resultaten van uw organisatie door uitdagingen met elkaar te delen in een vertrouwelijke setting. 
 
Tijdens iedere meeting zal op basis van actualiteit per keer een te behandelen topic vastgesteld gaan 
worden, en zal er met de deelnemers een business case uit de praktijk voorbereid en behandeld gaan 
worden. Bij deelname aan het netwerk ontvangt u vroegtijdig hierover nadere informatie ter voorbereiding.  
 
Kick-Off meeting 21 januari 2016: 
De serie bijeenkomsten start met een Kick-Off meeting op 21 januari 2016, en hiervoor is de topic gekozen:  

 MVO Ambities en Doelen: Wat zijn haalbare ambities voor mijn organisatie en hoe kan ik hiervoor 
concrete doelstellingen vaststellen? 

 
En verder? 
Toekomstige netwerkmeetings; optionele topics en business cases voor toekomstige meetings zijn o.a.:  

 Leiderschap: Wat is onze toegevoegde waarde, identiteit en ambities, en hoe kunnen we onze 
doelstellingen omzetten in duurzame resultaten 

 Management: Hoe kan ik draagvlak creëren binnen organisatie voor verbeterplannen, hoe kan ik 
deze met betrokkenen realiseren en optimaliseren 

 Stakeholdermanagement: Hoe kan ik intern en extern mijn stakeholders (belanghebbenden) 
betrekken bij mijn MVO beleid, en hoe kan ik een transparante communicatie met hen opzetten 

 Ketenmanagement: Wat is mijn impact en waar liggen risico’s in de value- en supply chain, hoe kan 
ik samenwerkingen verduurzamen 

 Innovatie: Hoe kan ik de innovatie in mijn organisatie verbeteren en hoe kan ik hier een business 
model van maken 

 Talent management: Bent u een aantrekkelijk werkgever, weet u talenten aan te trekken, is uw 
organisatie inspirerend en innovatief  

 Actuele duurzame ontwikkelingen, zoals: Circulaire economie, arbeidsparticipatie en social return, 
duurzaam inkopen, product- en procesinnovatie, afval is grondstof, reductie CO2 emissies en 
energieverbruik, duurzaam en gezond eten, eerlijke producten, integriteit, maatschappelijke 
betrokkenheid, innovatie, financiering, duurzame dienstverlening  

 
Aanbod van IGOV voor deelname aan het netwerk – voor totaal 4 sessies in 2016: 
Het speciale aanbod bestaat eruit dat u als IGOV of IGOV Innovatie Platform deelnemer voor de 4 sessies 
van het IGOV-LRQA Kennisnetwerk MVO in totaal 875,00 p.p./p.j. euro betaald, excl. BTW. Niet IGOV of 
IGOV Innovatie Platform deelnemers betalen 1.250,00 euro p.p./p.j. 
 
Facturatie: We vragen commitment van elke deelnemer voordat we een netwerkgroep inplannen. Daarom 
ontvangt u een factuur als u zich heeft aangemeld. De betalingstermijn is 30 dagen. 
  
Geld terug garantie: Als het lidmaatschap niet aan uw verwachtingen voldoet, dan heeft u de mogelijkheid 
om na 2 deelnames het lidmaatschap te beëindigen. In dat geval wordt de helft van de deelname aan u 
gecrediteerd. 
 
Aanmelden: Meld u vóór 15 december 2015 aan als deelnemer van het IGOV- LRQA Kennisnetwerk 
MVO & Innovatie op onze website: www.lrqa.nl/training/kennisnetwerk-mvo-en-innovatie-igov 
 
Per sessie ontvangt u als deelnemer van het Kennisnetwerk de uitnodiging, incl. verzoek tot bevestiging 
deelname, het programma en een business-case ter voorbereiding. In het addendum hieronder treft u meer 
info aan over de voorwaarden tot deelname, en de agenda van de Kick-Off meeting op 21 januari 2016.  
 
Wij hopen u vanaf de Kick-Off te mogen begroeten. Gezien het beperkte aantal plaatsen (20-25 deelnemers 
per groep) raden wij u aan om tijdig te reageren. Mocht u niet kunnen, en wel graag van ons aanbod gebruik 
willen maken, laat het ons dan weten. Dan kunnen wij u mogelijk toch een passende oplossing bieden. 
  
Met vriendelijke groeten, 

 
Ton Wessels                                                                    Arthur Klink 
LRQA – Lloyd’s Register Nederland B.V.                        IGOV (Innovatie Platform) 
Sr. Business Development Manager                               Voorzitter  
 
 
 
 
 



 

Kick-Off van het IGOV-LRQA Kennisnetwerk MVO & Innovatie – ‘Wat zijn haalbare 
ambities en hoe kan ik hiervoor concrete doelstellingen vaststellen? 
 
Datum en tijd: 21-1-2016, 12.00-17.00 uur, incl. lunchbroodjes, drankje en afsluitende borrel met een hapje. 

 
Locatie: Interface, Awarehouse, Industrielaan 15 - 3925 BD Scherpenzeel, tel. +31 33 277 5555. 
 
Agenda Kick-off: 

 Aanmelding en inlooplunch. 

 Welkom en introductie IGOV-LRQA Kennisnetwerk MVO & Innovatie. 

 Korte kennismakingsronde deelnemers: ‘Wat is uw grootste MVO uitdaging op dit moment?’ 

 Presentatie Ton Wessels van LRQA over ‘MVO, haalbare ambities en concrete doelstellingen’ 

 Directeur Rob Boogaard van Interface over ‘De ambities & resultaten van hun Mission Zero 2020’ 

 Sustainable manager Geanne van Arkel van Interface over ‘Hoe zij MVO intern gedragen kregen’ 

 Vaststellen programma Kennisnetwerk MVO & Innovatie voor het eerste halfjaar. 

 Topics en Business cases: MVO uitdagingen en kansen.  

 Planning van de meetings voor de komende 6 maanden. 

 Afsluiting met een borrel en een hapje.  

  
Aanmelden: Als deelnemer van het IGOV – LRQA Kennisnetwerk MVO & Innovatie bent u automatisch 
aangemeld voor alle 4 vermelde sessies. Om teleurstellingen te voorkomen vragen wij u zich tijdig – graag 
vóór 15 december 2015 - aan te melden op: www.lrqa.nl/training/kennisnetwerk-mvo-en-innovatie-igov 
 
LRQA – Lloyd’s Register Nederland B.V.: LRQA is een internationale en onafhankelijke dienstverlener van 
certificering, training en andere assurance services. LRQA is onderdeel van de Lloyd's Register Group. Wij 
helpen u bij het managen van uw systemen en risico's om de huidige en toekomstige prestaties van uw 
organisatie te verbeteren en te beschermen. De Lloyd's Register Group biedt onafhankelijke diensten aan 
organisaties die met risicovolle, kapitaalintensieve activa werken, om de veiligheid van leven, eigendom en 
het milieu te verbeteren en zo te zorgen voor een veilige, verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. 

 
Meer over gastheer en MVO koploper Interface: Per definitie zijn we 's werelds grootste ontwerper en 
fabrikant van tapijttegels. De reputatie van ons bedrijf is gestoeld op ideeën en durf. Ray Anderson richtte 
Interface in 1973 op, omdat hij geloofde in het wereldwijde potentieel van tapijttegels. Van fabriek tot 
management, visie is altijd het uitgangspunt geweest, niet de uitzondering. We staan voor duurzaamheid. In 
1994 zijn we begonnen met het veranderen van onze bedrijfsvoering en het resultaat is uitgemond in een 
transformatie. Voor ons, maar ook voor de branche. We zijn overtuigd van het feit dat sommige bedrijven 
een gevoel van verantwoordelijkheid met zich meedragen dat groter is dan de producten die ze verkopen. 
Dat voor sommige bedrijven ontwerp zo'n essentieel onderdeel van hun missie is geworden dat het nu een 
tweede natuur is. Beide kenmerken zijn van toepassing op Interface. Voor meer info over Mission Zero: 
http://www.interfaceflor.nl/web/nl/duurzaamheid/mission_zero 

 
Zolang het Kennisnetwerk MVO & Innovatie nog niet is volgeboekt sturen wij u zo spoedig mogelijk een 
deelnamebevestiging. Wacht dus niet te lang met uw aanmelding zodat u verzekerd bent van een plaats. 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Ton Wessels van LRQA: ton.wessels@lr.org 

 

 

 

 

LRQA Nederland   
LRQA Nederland 
K.P. van der Mandelelaan 41a 
3062 MB Rotterdam  
The Netherlands 
t: +31 (0) 10 2018 476 
e: info@lrqa.nl 
i: www.lrqa.nl 

LRQA Training Services 
K.P. van der Mandelelaan 41a  
3062 MB Rotterdam 
The Netherlands 
t: + 31 (0) 10 2018 445 
e: training@lrqa.nl 
i: www.lrqa.nl/training 

Lloyd's Register Nederland B.V. is a subsidiary of Lloyd's Register EMEA. Lloyd's Register EMEA (Reg. no. 29592 
R) is an Industrial and Provident Society registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, 
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responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the 
information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the 
relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or 
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