Konnekt’os MVO-Prijs Midden-Limburg 2019-2020
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat over de winnende combinatie van People,
Planet en Profit. De Konnekt’os MVO-Prijs Midden-Limburg (MVO-Prijs) is een tweejaarlijkse prijs
voor werkgevers die structureel het verschil maken door maatschappelijk verantwoord te
ondernemen, met name op het gebied van de ‘P’ van People. De prijs is in het leven geroepen om
MVO onder werkgevers en MKB in onze regio te stimuleren, Best Practices te belichten en
koplopers in het zonnetje te zetten. Founders en partners van Konnekt’os - maar ook bedrijven die
(nog) geen partner zijn - maken kans op de prijs. Dit jaar hoeft u zich niet zelf aan te
melden, maar wórdt uw bedrijf aangemeld door een team van Konnekt’os.
De MVO-Prijs bestaat uit een ereteken of een beeld gemaakt door een gerenommeerde kunstenaar.
DOELGROEP
De werkgever, in de breedste zin van het woord, gevestigd in de arbeidsmarktregio MiddenLimburg en Cranendonck - met uitzondering van sociale werkbedrijven, bedrijven waarbij MVO het
verdienmodel is, gemeenten en werkgevers die in de jury plaatsnemen.
CRITERIA
Iedere werkgever in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg en Cranendonck die het verschil maakt
door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, met name op het gebied van de ‘P’ van People
en inclusief ondernemen.


Met maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt bedoeld dat de werkgever rekening
houdt met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Het
uitgangspunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het streven naar een balans
tussen de 3 P’s: People (mensen), Planet (milieu) en Profit (economische winst).



Met inclusief ondernemen wordt bedoeld dat de werkgever werkgelegenheid biedt aan
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgever kan omgaan met
verschillen tussen mensen en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn bedrijf.

PROCES
Uit alle aanmeldingen bepaalt een deskundige jury door middel van een gewogen puntensysteem
welke 6 organisaties doorgaan naar de halve finale. Zij mogen een pitch houden (half februari) op
basis waarvan de 3 finalisten worden gekozen. Niet alleen de jury maar ook alle aangesloten
partners en founders van Konnekt’os kunnen stemmen en bepalen wie de winnaar wordt tijdens
een spannende finale op maandag 1 april. Wanneer u tot de drie finalisten behoort wordt er
(kosteloos) een bedrijfsfilm gemaakt in uw bedrijf. Bovendien krijgen alle 6 de genomineerden tips
van de professionele jury om hun MVO-beleid te optimaliseren.
WAT LEVERT HET OP?
De verkiezing leverde de vorige winnaars Bosch en Happy Ei veel publiciteit, felicitaties en
waardering op. Bovendien kregen zij nuttige tips van de jury om het MVO-beleid nog verder aan te
scherpen. Maar het belangrijkste is de extra dosis bedrijfstrots die de prijs hen en de medewerkers
opleverde.
VRAGEN?
Voor vragen of aanvullende informatie over de Konnekt’os MVO-prijs kunt u uiteraard terecht bij
Konnekt’os via info@konnektos.nl of 06-24883724 / 0495-584 636.

