PERSBERICHT
Samenwerkingsovereenkomst Koploperproject getekend
In oktober start in Assen het project voor Koplopers in Duurzaam Ondernemerschap. Voor dit project
hebben stichting AssenvoorAssen, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Rabobank Assen en NoordDrenthe en DZyzzion, partners in de MVO-Alliantie Noord Nederland, de handen ineengeslagen en
afgelopen week is de samenwerkingsovereenkomst getekend.
Het Koploperproject helpt bedrijven om in kleine groepen op een inspirerende en praktische manier
aan de slag te gaan met toekomstbestendig ondernemen. De wereld is op dat gebied aan
verandering onderhevig en de transitie naar een duurzame, circulaire en inclusieve economie wordt
steeds belangrijker. Dat stelt nieuwe eisen aan bedrijven en organisaties en door mee te doen aan
het koploperproject kunnen deze bedrijven en organisatie koploper worden in duurzaam
ondernemerschap.
Project
In het Koploperproject doen inmiddels negen bedrijven mee. Het traject start in oktober met een
startbijeenkomst waarbij de bedrijven onderling kennis kunnen maken en waarbij zij grondig worden
doorgelicht op het gebied van duurzaamheid met de DuOn-scan. Het resultaat is een
duurzaamheidsprofiel dat laat zien wat er allemaal al goed gaat, maar ook wat er beter kan en welke
voordelen er behaald kunnen worden. Ook wordt de Milieubarometer gebruikt om de
milieuprestaties inzichtelijk te maken. Na alle nulmetingen worden de uitkomsten gedeeld en gaat
elk bedrijf aan de slag met het opstellen van een praktisch actieplan en een MVO-communicatieplan.
Al met al duurt het project een klein jaar met als afsluiting een MVO-conferentie waar alle resultaten
gepresenteerd zullen worden.
Deelname
Deelname aan het Koploperproject biedt inspiratie en bewustwording ten aanzien van duurzaamheid
door samenwerking met andere bedrijven. Daarnaast biedt het bedrijven een praktisch actieplan met
verbeteringen en inzicht op het gebied van kostenbesparing(en). Door subsidie van de gemeente
Assen en de Provincie Drenthe en de inzet van AssenvoorAssen, Natuur en Milieufederatie Drenthe,
Rabobank Assen en Noord-Drenthe en DZyzzion worden de kosten voor deelname verdeeld tussen
de deelnemers en de subsidiegevers. Er kunnen nog drie bedrijven meedoen. Kijk voor meer
informatie op www.mvoalliantie.nl of stuur een e-mail naar: info@mvoalliantie.nl.

Noot voor de redactie: Mocht u meer informatie over het project willen ontvangen, dan kunt u
telefonisch contact opnemen met Myrthe Strijker van AssenvoorAssen via: 06-83229731. Eventueel
ter aanvulling om bovenstaande samenwerking te verduidelijken:
In januari 2016 is de MVO-Alliantie Noord Nederland opgericht. Een samenwerkingsverband van
Noordelijke organisaties (publiek en privaat) die hun krachten willen bundelen als het gaat om het
realiseren van hun ambities voor een circulaire en inclusieve regionale economie en samenleving.
Het Koploperproject is één van de projecten waar alliantiepartners de handen ineen hebben
geslagen en middels dit project de gestelde ambities proberen te realiseren.

