
PERSBERICHT

Nieuws MVO Vlaanderen vanaf  
nu in handige themabundels
Maandag, 11 januari 2016 - MVO Vlaanderen.be, het kennisplatform voor Maatschap- 
pelijk Verantwoord Ondernemen van de Vlaamse overheid, groepeert sinds kort zijn 
online nieuwsstroom rond actuele thema’s. Deze nieuwsberichten, praktijkvoorbeelden, 
interviews, columns,... biedt het nu ook aan in de vorm van themabundels.

De themabundel over duurzaamheid in de culturele sector bijt de spits af. 

Elke De Beukelaer, coördinator van Pulse Transitienetwerk Cultuur vraagt zich in de startcolumn af of kunst de 
wereld kan redden.

We kijken naar enkele interessante onderzoeken en geven acht conclusies mee.

Tot slot zijn er zijn inspirerende verhalen van:
 • het Bos (dat zelf bier brouwt);
 • het Concertgebouw in Amsterdam (dat verder gaat op de ingeslagen duurzame weg);
	 •	 Rataplan	(dat	het	publiek	laat	fietsen	voor	de	elektriciteit);
 • Comp. Marius (die veel doen en er weinig over zeggen);
 • het CC Strombeek Grimbergen (dat cultuur als een motor ziet voor de transitie naar een duurzame samenleving);
 • Curieus (dat met Belbos en ‘deelstickertjes’ heel wat in gang zet);
 • Bozar (dat ging voor duurzame catering). 

Cases, nieuwsberichten, instrumenten en een column geven de lezer een overzicht van wat er leeft in een bepaalde  
sector of rond een bepaald onderwerp.

Een tweede bundel, die in februari uitkomt, verzamelt alles over duurzaam HR.

Later op het jaar verwachten we nog themabundels rond nieuwe business modellen en mode.

De bundels zijn als publicatie op www.mvovlaanderen.be te vinden in de rubriek ‘inspiratie/publicaties’.

Vlaanderen
is duurzaam ondernemen



MVO Vlaanderen inspireert en informeert u over maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit  
een	integrale	benadering	(people,	planet	en	profit).	We	reiken	instrumenten aan om mvo nog beter te 
integreren in de bedrijfsvoering, richten de spots op voorbeeldige bedrijven en laten experten aan het 
woord. Ook delen we met u de laatste mvo-nieuwtjes. Of u nu op zoek bent naar algemene informatie 
over	mvo	of	naar	een	specifieke	mvo-tool	voor	een	bepaalde	sector,	op	de	website	van	MVO	Vlaanderen	
vindt u het allemaal terug.

MVO	Vlaanderen	gaat	sinds	2009	ook	offline	met	vormingssessies.	De	doelstelling	van	deze	offline-
activiteiten is de inhoud van www.mvovlaanderen.be tot leven brengen en meer zichtbaarheid geven.   
We	willen	hiermee	een	antwoord	bieden	op	de	mvo-noden	op	het	terrein	en	stappen	zetten	in	 
de	richting	van	een	meer	complementaire	samenwerking	met	bestaande	mvo-initiatieven.		Voor	meer	
info: www.ikmvook.be en www.mvowerkt.be.

MVO Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie 
(WSE). Het Departement WSE streeft naar meer en beter werk voor iedereen in Vlaanderen. Vanuit 
deze context stimuleren we sociaal ondernemerschap en streven we naar een integrale benadering van 
mvo in Vlaanderen.

INFO

Persinformatie
Inge De Clerck, inge@mvovlaanderen.be, 0476 83 87 88

Algemene gegevens
MVO	Vlaanderen	Koning	Albert-II	laan	35	bus	20,	1030	Brussel	info@mvovlaanderen.be	 
T.	+32	(0)2	553	40	60
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