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De Kracht van Duurzame Ontwikkeling
De Kracht van Oss wil met de ‘Kracht van Duurzame Ontwikkeling’ bedrijven bewust
maken van nut en noodzaak van duurzaam ontwikkelen. Met als doel Oss een
duurzame, verantwoorde en toekomstbestendige stad maken. In het project wordt
gebouwd aan een netwerk van bedrijven die kansen zien de impact van hun bedrijf
te verbeteren. Om daarmee het bewustzijn van de kansen van duurzaam,
verantwoord en toekomstbestendig ondernemen te laten groeien, verbindingen te
leggen en samenwerking te zoeken.
Wat gaan we doen
Het gaat niet alleen om afval scheiden en energiebesparing. We kijken in totaal naar
9 onderwerpen. Denk ook aan communicatie, wet- en regelgeving en duurzame
inzetbaarheid. We schetsen een compleet beeld van de MVO score van het bedrijf.
Dit doen we door middel van een MVO-verklaring en een PSO quick scan.
• Voor de MVO-verklaring, maken we gebruik van de MVO-wijzer. Bedrijven die
voldoende
scoren, krijgen een MVO-verklaring waarmee ze zich naar buiten toe
kunnen profileren. De bedrijven die op onderdelen onvoldoende presteren,
begeleiden we in een verbetertraject om alsnog voor een MVO-verklaring in
aanmerking komen. Alle deelnemende bedrijven brengen we met elkaar in contact,
zodat zij van elkaar kunnen leren op het vlak van MVO.
• De Prestatieladder Socialer Ondernemen heeft tot doel dat bedrijven meer mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Door middel
van een quick scan, wordt gemeten op welk prestatieniveau de deelnemende
bedrijven uitkomen en in welke mate certificering haalbaar is. Met een PSOcertificaat (aanvullend traject) kunnen de bedrijven aantonen dat zij aan (een deel
van)
hun
social
return
verplichting
voldoen.
Deze quick-scans worden uitgevoerd door gecertificeerd bedrijf IBN uit Oss

Wat kun je ermee
Een van de voordelen van een MVO-verklaring en PSO-certificaat is de verbeterslag
die het bedrijf maakt bij aanbestedingen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan
aantrekkelijker werkgeverschap of een verbetering van het bedrijfsresultaat. Wij
geven passend advies over de voordelen die behaald kunnen worden met deze
nieuwe tools na deelname aan het programma wat we vanuit het Duurzaam Dossier
aanbieden. Je krijgt een plakkaat aan de deur en kan naar buiten uitdragen en laten
zien dat het bedrijf werk maakt van MVO.
Praktisch
We organiseren in het komend half jaar voor 10 ondernemers uit de gemeente Oss
een MVO-verklaring en voor 20 ondernemers een PSO scan. De MVO-verklaring
vertegenwoordigd een waarde van €1.500 en daarnaast krijg je gratis begeleiding.
De eigen investering bedraagt voor het onderdeel MVO €500. De PSO-scan
vertegenwoordigd een waarde van €500 en is gratis.
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