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- Verdieping Maatschappelijk Ondernemen
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- 10 tips om maatschappelijk te ondernemen
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MVO is een integrale visie op een duurzame
bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk
verantwoord onderneemt, maakt bij iedere
bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende
maatschappelijke en economische effecten hiervan, en
houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. 

Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar
bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers,
investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.
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• MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande 

bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten 
zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor 
mens, maatschappij en milieu.

MVO:
• Creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en 

sociaal (People) gebied. 
• Speelt een rol in alle bedrijfsprocessen. 
• Betekent dat een bedrijf afwegingen moet maken tussen 

verschillende stakeholderbelangen
• Is voor ieder bedrijf anders. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, 

cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
• Is een proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de 

tijd en met elke bedrijfsbeslissing.



“Een vereniging die zijn sport, 
accommodatie of netwerk inzet om 
meerwaarde te creëren voor leden, 
familie van leden en omwonende 
rondom de club en op die manier meer 
inkomsten weet te genereren en meer 
mensen weet te binden.” 



Vraag
• Bedenk voor jouw vereniging waarom je 

maatschappelijk gaat ondernemen en welke 
meerwaarde kan je creëren met jouw sport, 
accommodatie of netwerk.



Succesfactoren 
Maatschappelijk 
Ondernemen



Tip 1
Verhoog de 

urgentie



Tip 2 formeer een team



Tip 3
Ontwikkel 
een Visie



Tip 4 onderbouw je keuze



Tip 5
Kies het meest
haalbare project



Tip 6
Nodig partners

uit op de club



Tip 7
Betrek je leden



Tip 8 bereik je 
doelgroep



Tip 9
Communiceer 

je succes



Tip 10
Doe inspiratie 
op bij andere



Samen voor de sport
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