Duurzaam
Doe Je Zelf-show
Voor ondernemers die zich willen
oriënteren op MVO of hun medewerkers
willen betrekken bij hun MVO-ambities

In deze tijd van economische crisis is het thema ‘duurzaamheid’
uiterst actueel. De Duurzaam Doe Je Zelf-show laat zien wat
maatschappelijk verantwoord ondernemen inhoudt en helpt
ondernemers om hun medewerkers te betrekken bij MVO.
Kennisvragen, activiteiten en interactieve spellen wisselen
elkaar daarbij af.
De show is geschikt voor jong en oud, voor hoger en lager
opgeleide medewerkers.
De show is ook zeer interessant als spraakmakend onderdeel
van een bijeenkomst van een ondernemingsvereniging of
ondernemersnetwerk.
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>>

Duurzaam Doe Je Zelf-show

Een interactieve quiz geschikt
voor een gemêleerd gezelschap
De Duurzaam Doe Je Zelf-show kent twee versies:

Meer dan alleen milieu

één voor ondernemers en één voor medewerkers.

De show richt zich niet alleen op het thema milieu.

In beide versies strijden twee groepen tegen

Er wordt aandacht besteed aan energiebesparing en

elkaar onder leiding van een professionele

klimaat, maar ook recycling, nieuwe grondstoffen,

quizmaster. De show is vooral gericht op het

duurzaamheid en imago, armoedebestrijding,

creëren van een groepsgevoel en zorgt ervoor

afvalscheiding, duurzaam inkopen, cradle to cradle en

dat deelnemers op een aansprekende en

eerlijke handel komen aan bod.

laagdrempelige manier leren over duurzaamheid.
Kennisvragen en interactieve spellen wisselen
elkaar af.

Organisatie

De show zorgt voor veel hilariteit, onderlinge

De Duurzaam Doe Je Zelf-show is onderdeel van een

strijd en biedt volop gespreksstof voor bij

landelijk programma voor ondernemers uit het MKB,

de borrel en laat zien dat duurzaamheid ook

MVO Loont.

innovatief en inspirerend kan zijn.

MVO Loont wordt gecoördineerd door Switch,
uitgevoerd door diverse partijen en is mede mogelijk
gemaakt door een investering van het ministerie van

Hoe in te zetten?

Buitenlandse Zaken.

De show voor ondernemers is een leuke invulling

Switch is een onafhankelijke organisatie die

op een avond van de ondernemersvereniging of

ondernemers ondersteunt bij het kiezen voor een

netwerkbijeenkomst. Op deze manier maken meerdere

duurzame toekomst.

ondernemers kennis met MVO en leert men ook van
elkaar.
De show voor medewerkers kan georganiseerd

Aantal deelnemers: minimaal 20 tot maximaal

worden tijdens een personeelsuitje, een project- of

150 deelnemers.

vergaderdag, of strategisch ingezet worden om diverse
typen medewerkers samen enthousiast te krijgen

Tijdsduur: 60 minuten

voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en
om begrip te krijgen voor uw bedrijfsmatige inzet op

Meer informatie

duurzaamheid.

Voor vragen en/of boekingen kijk op
www.mvoloont.com
Hier vindt u onder contact de MVO Loontuitvoerder bij u in de buurt.

Coördinatie landelijk MVO-programma: Switch, e-mail w.peeters@maakdeswitch.nl,
telefoon 013-5351523. Het MVO-programma voor het MKB is mede mogelijk gemaakt door
een investering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

