
 

 

 

 

 

Programma 15 juni 2017 ‘Verbinding’ 

 

 

10.00 uur  Inloop 

10.20 uur  Opening door de dagvoorzitter Lars Sörensen 

Zijn stijl; direct, energiek en interactief. Lars kan als interviewer het beste 

uit sprekers, gasten en publiek naar boven halen. Hij legt verbindingen 

tussen inhoud en werkvormen en weet een sfeer neer te zetten die open is 

en oproept tot creativiteit. 

10.35 uur  “Ideeën en trends in MVO” Folkert van der Molen van Sustainalize 

Folkert is marketingmanager bij MVO –adviesbureau Sustainalize en is 

manager vanuit zijn eigen bureau van diverse MVO-webportals. Hij is 

bekend van LinkedIn en doorgever van alle MVO-ontwikkelingen, organisator 

van het jaarlijks Nationaal Sustainability Congres en ‘MVO-Manager van het 

Jaar’ verkiezing. De man achter de schermen van al die activiteiten treedt 

uit de coulissen (en verbindt zich aan dit evenement). 

11.00 uur    “Van Steengroeve tot keukenblad” Niels van den Beucken van Arte  

Passie voor materiaal. Gedreven door ambacht. In de samenleving werd nog 

nauwelijks gesproken over MV, toen Arte jaren geleden begon met 

duurzaam ondernemen. Verantwoord bezig zijn met energie, met mensen; 

dat is niet iets wat Arte erbij doet, het hele bedrijf is ervan doordrongen. 

Niels, financieel directeur Arte: “Onze steen, hoe klein ook, kan het verschil 

maken”. 

11.40 uur  “Duurzaam in de verpakkingssector” Gé Moonen van Moonen Packaging  

Gé (CEO-50jr) neemt je mee in het verhaal waarom Moonen Packaging met 

duurzaamheid aan de slag is gegaan. Gé (en dus Moonen Packaging) is al 

vroeg besmet met het duurzaamheidsvirus. Als koploper op het gebied van 

duurzaamheid is Moonen Packaging al beloond met vele awards en prijzen 

zoals 'groenste bedrijf van Nederland' in 2014/2015. Sinds 2013 is Moonen 

ook MVO Prestatieladder niveau 3 gecertificeerd. Sinds 2015 zijn zij niveau 4 

gecertificeerd vanuit de behoefte om woorden ook om te zetten in daden. 

12.30 uur  Lunch 

13.30 uur  1e parallelsessie (workshops, echt aan de slag) 

14.45 uur  Pauze 

15.15 uur  2e parallelsessie (wederom aan de slag met MVO Prestatieladder) 

16.30 uur  Verbinding, Bob Hutten van Hutten Catering 

Bob Hutten is een gedreven ondernemer met een duidelijke visie. 

Duurzaam, gezond en samen met je medewerkers en producenten maak je 

de mooiste gerechten. Bob neemt je mee in zijn visie en de totstandkoming 

van de Verspillingsfabriek. Ook Hutten Catering is niveau 4 gecertificeerd.  

17.15 uur  Borrel en afsluiting 



Dit zijn de workshops, de sessies zijn voor iedereen toegankelijk, maar de inhoud van de 

workshop is afgestemd op het aangegeven niveau (deze niveaus verwijzen naar de 

niveaus genoemd in de MVO Prestatieladder). Maak uw 2 keuzes, 1 per parallelsessie. 

 

Sessies 13:30 uur 

Sessie 1: Duurzaam inkopen. Door Hans Kröder en Verstegen Spices en Sauces 

Duurzaam inkopen is voor iedereen van belang. Deze workshop helpt je de juiste keuzes 

te maken. Hans Kröder neemt je mee in de nieuwe wereldwijde richtlijn ISO 20400 voor 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de relatie tussen deze richtlijn en de MVO 

Prestatieladder 

Marianne van Keep van Verstegen Spices en Sauces vertelt over de wijze waarop zij 

invulling geven aan duurzaam inkopen. Marianne laat de aanpak zien voor leveranciers in 

Westerse landen en die in ontwikkelingslanden.  

Niveau: iedereen 

 

Sessie 2: Impact meten, welk verschil maak je echt? Door Avance Impact 

Positieve impact op de maatschappij, dat is je ambitie! Maar hoe weet je welk verschil je 

maakt? In deze workshop gaan we samen aan de slag met de basics van het impact 

meten. We leggen uit wat impact is en welke stappen je kunt nemen om dit te meten, 

verbeteren en managen. Zodat jij straks weet dat je de goede dingen doet. 

Niveau: 3 en 4 

 

Sessie 3: De MVO Prestatieladder, zo start je! 

In deze workshop krijg je tools om te starten met de MVO Prestatieladder binnen jouw 

bedrijf. Na een korte toelichting op de norm, gaan we samen actief aan de slag met o.a. 

MVO-indicatoren en stakeholders, zodat je hierna de eerste MVO-stappen kan zetten in je 

bedrijf. 

Niveau: beginners 

 

Sessies 15.15 uur 

Sessie 4 De Verbinding “World Café”  

In enkele ronden worden onderwerpen besproken waar je iets over wil weten, maar ook 

iets over wil zeggen verder uitgewerkt. In deze sessie is er de mogelijkheid om steeds 

aan een andere tafel te gaan zitten, nieuwe mensen te ontmoeten, een actieve bijdrage 

te leveren door jouw ideeën met de andere deelnemers te delen. Het succes van een 

Café-gesprek hangt af van de vragen die je kiest of die de deelnemers ontdekken tijdens 

zo’n gesprek. Goed bedachte vragen met een open einde geven ruimte voor ontwikkeling 

en vestigen onze aandacht op wat echt belangrijk is. Input zijn o.a. de MVO 

(Prestatieladder) vragen bij de aanmelding.  

Niveau: iedereen 

 

Sessie 5: Toetsing ten opzichte van het branchegemiddelde. Door o.a. Arte 

Wat is mijn branchegemiddelde en hoe bewijs ik dat mijn bedrijf boven het 

branchegemiddelde scoort? Met deze vraag ga je aan de slag in deze workshop.  

Niels van den Beucken legt uit hoe dit bij Arte gebeurt.  

Niveau: 3 en 4 

 

 

 



 

Sessie 6: Stakeholdersconsultatie Door o.a. G.P. Groot 

In deze workshop ga je aan de slag met stakeholdersconsultatie. Hoe voer je een zinvolle 

stakeholdersconsultatie uit? En hoe betrek je de juiste stakeholders bij het uitvoeren van 

stakeholdermanagement? Hoe geef je invulling aan het uitvragen op MVO-indicatoren? 

Naast het aanreiken van tips en trucs vertelt Aron Kuiper van GP Groot (o.a. recycling en 

infra, niveau 4 gecertificeerd) over de wijze waarop zij hun stakeholdersconsultatie 

uitvoeren en wat hierbij de uitdagingen zijn (geweest). 

Niveau: iedereen 

 

Voor een impressie van de locatie verwijzen wij je graag naar hun website.  

Dit zijn de mensen achter ons event: 

 

Dagvoorzitter Lars Sörensen: http://larssorensen.nl/ 

Spreker Folkert van der Molen: https://www.sustainalize.nl en www.duurzaam-

ondernemen.nl  

Spreker Niels van den Beucken: http://artegroep.nl/nl 

Spreker Gé Moonen: http://corporate.moonenpackaging.com/nl/story-moonen 

Spreker Bob Hutten: https://www.hutten.eu/ en http://deverspillingsfabriek.nl/  

Sessie 1 Hans Kröder: http://www.learn2improve.nl/organ/hans-kroeder/ 

Sessie 1 Marianne van Keep: https://www.verstegen.eu/nl/nl.html?setlang=1 

Sessie 2 Lizzy Eilbracht: http://www.avance-impact.nl/nl/ 

Sessie 3 Birgit van Oijen: LinkedIn 

Sessie 3 Sietske van Beek: LinkedIn 

Sessie 4 Theo Taen: LinkedIn 

Sessie 5 Bas Logister: LinkedIn 

Sessie 5 Hendrik Schoenmakers: LinkedIn 

Sessie 5: Niels van Beucken: LinkedIn 

Sessie 6: Sjoerd Wester: LinkedIn 

Sessie 6: Aron Kuipers: https://www.gpgroot.nl/ en LinkedIn 
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