Programma MVO-training 22 t/m 24 maart 2017
Woensdag 22 maart
08.00 uur
08.30 uur
08.45 uur
09.30 uur
09.45 uur

10.30 uur
12.00 uur
12.45 uur

16.00 uur

Ontvangst
Welkomstwoord
Kennis maken
- Wat betekent MVO voor u?
- Wat hoopt u uit deze training te halen?
Toelichting op de training en het programma van de komende dagen
Wat is MVO?
- Bestaande kaders en spelregels (OESO, UN, ILO, ISO etc.)
- De rol van stakeholders / wie zijn dat voor u?
- Wat is MVO binnen de Surinaamse context en welke kansen biedt het?
- Trends en ontwikkelingen
Wat zijn de voordelen van MVO?
Toepasbare voorbeelden van best practises ter inspiratie in herkenbare sectoren in
Suriname en internationaal
Pauze
Welke kansen biedt MVO?
De middag vullen we interactief in. We vragen deelnemers zich voor te stellen waar
ze over 10 jaar willen staan met hun bedrijf (stip op de horizon). Hoe maakt MVO
daar een onderdeel van uit en welke kansen biedt het? Vanuit de stip op de horizon
gaan we terug redeneren naar wat u ‘morgen’ moet doen om over 10 jaar de
gestelde doelen te realiseren.
Einde programma dag 1

Donderdag 23 maart
08.00 uur
08.30 uur
09.00 uur

10.00 uur

12.30 uur
13.15 uur
16.00 uur

Ontvangst
Korte reflectie dag 1
Toelichting programma dag 2
Hoe maak je MVO succesvol?
Bespreken elementen voor succes:
- Betrekken stakeholders;
- (intern) Draagvlak creëren;
- Transparant communiceren;
- Focus en klein beginnen.
Hoe begin je met MVO?
We aan de slag met het maken van MVO-beleid. De handen gaan uit de mouwen en
deelnemers gaan het geleerde van dag 1 in de praktijk brengen. Aan het einde van
de dag hebben we:
- Kaders voor het (eigen) beleid staan;
- Het beleid vertaald naar een actieplan en/of businessplan;
- Bekeken wat de belangrijkste prioriteiten zijn om mee aan de slag te gaan;
- Kansrijke business cases geïdentificeerd.
Pauze
Vervolg programma
Einde programma dag 2

