Duurzaam ondernemen?
Doe de DuOn-Scan van DGMR!
De DuOn-Scan van DGMR heeft tot doel om de betekenis van het brede en complexe begrip
duurzaam ondernemen voor een specifiek bedrijf of organisatie inzichtelijk en concreet te maken in de
vorm van een beknopt duurzaamheidsprofiel.
De DuOn-Scan van DGMR:

•

maakt de kansen en risico’s in relatie tot duurzaamheid voor uw bedrijf inzichtelijk

•

is een mooie opstap om toekomstgericht en duurzaam ondernemen voor uw bedrijf concreet te maken

•

helpt uw bedrijf om zich voor te bereiden op de eisen van de overheid t.a.v. van duurzaam inkopen

•

laat zien welke duurzaamheidsthema’s voor uw bedrijf van belang zijn en hoe goed u hier op scoort

•

geeft direct aan waar u besparingen of andere voordelen kunt realiseren

•

bevat de volgende onderdelen: duurzaam ondernemen algemeen, goed bestuur, people, planet en profit (wat
levert het op?)

•

is door DGMR ontwikkeld en grotendeels gebaseerd op ISO26000, de nieuwe wereldwijde richtlijn voor MVO

•

bestaat uit één of meerdere interviews door een adviseur van DGMR van ongeveer 2 uur met directieleden
en/of andere medewerkers van uw bedrijf, aan de hand van een gestructureerde vragenlijst

•

resulteert in een handzaam en beknopt verslag met de scores van uw bedrijf in grafiekvorm en bevat

•

kost u weinig tijd en geld

•

betaalt zich in de vervolgstappen dubbel en dwars terug!

concrete aanbevelingen voor verdere actie

Voorbeeldgrafiek voor het thema milieu (planet)

Voorbeeldgrafiek voor het thema Profit (tel uit uw winst!)

“de DuOn-Scan heeft op een voor iedereen tastbare manier laten zien waar Vaessen staat op het gebied van MVO. Simpel en
Helder. De uitkomst ervan heeft gediend als handvat om onze toekomstige doelen op dit gebied in kaart te brengen. We zijn
inmiddels goed op weg”.
Tom Haagmans, algemeen directeur Vaessen BV, Raamsdonksveer
Voor meer informatie en aanvragen van de DuOn-Scan: Ir. J. (Jaap) de Vries. E-mail: vi@dgmr.nl. Tel. 0512-522324

