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VMGC BLIJFT DUURZAAM DOORGROEIEN

START VAN MVO CONSULTANTS
Nick van Moerkerk met zijn nieuwe specialisten: Sandra van Hulsen, Winny Christiaanse en Anne-Christien Vrieling (vlnr). Foto: Fotostudio Merjenburgh

Met de start van MVO Consultants en de samenwerking met nieuwe specialisten heeft Nick van Moerkerk zijn duurzame werkzaamheden verder uitgebreid.
Het in 2011 opgerichte VMGC bestaat nu uit de onderdelen MVO Consultants, MVO Kennisseminar en MVO Database. Samen helpen ze bedrijven op een heel
praktische wijze maatschappelijk verantwoord ondernemen te implementeren.
De groei van de bedrijvigheid is vooral te
danken aan de succesvolle activiteiten van
het MVO Kennisseminar. ‘Ik heb afgelopen
jaar drie seminars over MVO gehouden op het
Bouw & Infra Park in Harderwijk waar ook het
kantoor is gevestigd. Met negentig deelnemende bedrijven uit het gehele land, leverde
mij dat flink wat nieuwe opdrachtgevers op.
Daarom moest ik extra adviseurs aantrekken.’
Naast Nick van Moerkerk zelf bestaat MVO
Consultants uit de adviseurs Winny Christiaanse en Sandra van Hulsen. Anne-Christien
Vrieling is verantwoordelijk voor de interne
marketing en communicatie bij VMGC en
voor de artikelen op MVO Database, waarop
alle relevante gegevens over MVO, normen,
richtlijnen, nieuws en tips gratis beschikbaar
worden gesteld. Nick van Moerkerk heeft zijn
nieuwe collega’s ontmoet toen hij afgelopen
najaar voor de Bedrijvenkring Harderwijk een
presentatie gaf over duurzaamheid.
‘Winny en Sandra gaan als adviseur hun specialistische kennis overdragen aan de klant.

Daarnaast voeren ze de MVO Nulmeting uit,
kunnen ze sociale jaarverslagen schrijven, of
bedrijven aan certificeringen helpen. Winny
richt zich op veranderingsmanagement en
is erg thuis in marketing, communicatie en
MVO. Sandra verzorgde jarenlang in binnenen buitenland MVO-beleid voor kleine en
grote organisaties als Rijkswaterstaat, Shell
en de Rabobank. Ze weet MVO goed aan te
laten sluiten op bestaande managementsystemen inzake kwaliteit, milieu en arbo. Hierbij
gaat het om certificaten als ISO 9001 en ISO
14001.’
Tegen een vaste prijs kunnen bedrijven en
organisaties via de MVO Nulmeting inzichtelijk laten maken waar ze staan op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit leidt tot concrete inzichten en
besparingen. Het gaat hierbij vooral om het
verantwoord omgaan met milieu, personeel
en de keten van toeleveranciers. Het unieke
van de MVO Nulmeting is dat de meting het
fundament vormt voor ieder MVO-beleid. De
MVO Nulmeting sluit aan op diverse certifi-

caten zoals de CO2-Prestatieladder, de MVO
Prestatieladder en FIRA of het eventueel een
sociaal jaarverslag.
‘De overheid, die MVO heel erg stimuleert,
wil alles honderd procent duurzaam gaan
inkopen en daarom zijn deze certificaten
ontwikkeld. Het certificaat levert bedrijven
bij aanbestedingen van de overheid en andere
partijen financiële voordelen op. Besparingen
op milieuaspecten dringen de kosten terug en
MVO is een stimulans voor innovatie.’
VMGC kan met MVO Consultants, zo stelt
Nick van Moerkerk, voortaan een nog bredere dienstverlening aanbieden. ‘Sandra van
Hulsen heeft veel kennis en ervaring over

de keten van toeleveranciers. Voor een verantwoord MVO-beleid is het natuurlijk van
belang waar ze vandaan komen, hoe ze werken en waar ze hun producten inkopen. Ook
verandermanagement en communicatie over
MVO behoren nu tot onze expertise.’
In een paar jaar tijd is een zeer uiteenlopende klantenkring gecreëerd. ‘We zitten onder
meer bij drukkerijen, productiebedrijven,
bouw en infra bedrijven, geneesmiddelenproducenten, accountants, autodealers, afvalverwerkers en de metaalsector. Ik verwacht
voor dit jaar verdere groei. De markt is er
klaar voor. Steeds meer bedrijven zijn geïnteresseerd in MVO.’
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