Constantis QuickScan
Inzicht in uw MVO-status
Als adviesbureau voor duurzame bedrijfsvoering pleit Constantis ervoor om
MVO − maatschappelijk verantwoord ondernemen − structureel te verweven
met uw organisatiestrategie. Onderdeel van onze methodiek is de gratis
QuickScan. Een eerste stap om duurzaamheid structureel te integreren in uw
bedrijfsvoering volgens de internationale richtlijn ISO 26000. En daarmee is
sneller winst te behalen dan u wellicht denkt. Wilt u weten waar uw organisatie
momenteel staat op het gebied van MVO? Doe dan samen met Constantis
de QuickScan.

Wat biedt de QuickScan
In de QuickScan komen de volgende onderwerpen komen aan de orde:
Welke eisen stelt ISO 26000?
Wat zijn uw uitgangspunten voor het implementeren van MVO?
Welke MVO-issues spelen in uw organisatie en welke hebben prioriteit?
Wie zijn uw stakeholders en hoe betrekt u hen bij het beleid?
Hoe integreert u MVO in uw totale bedrijfsvoering?

Hoe werkt de QuickScan
Het invullen van de online vragenlijst kost circa 15 minuten.
U beantwoordt de vragen en vult enkele relevante bedrijfsgegevens in.
Na ontvangst van uw formulier nemen wij contact op om de uitslag te bespreken.
Aansluitend overleggen we vrijblijvend over uw ambities voor verduurzaming.

Constantis staat voor verduurzaming als een constante cyclische
beweging. Een proces dat, eenmaal in gang gezet, geen einde kent.
Op de juiste manier ingebed in de hele organisatie houdt een duurzame bedrijfsvoering in principe zichzelf in stand. Het doel is een
dynamische omgeving waar innovatie de drijvende kracht is. En de
investering? Die betaalt zich altijd terug, materieel en immaterieel.

Van ambitie naar resultaat
Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de
meest effectieve manier om uw ambities op het gebied
van MVO om te zetten in duurzame resultaten? Neemt
u dan contact met ons op.
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