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Bedrijven, maatschappelijke organisaties
en gemeente/overheidsdiensten werken
in en rond Assen samen aan een sociale
en duurzame samenleving met goede
voorzieningen en een stevig, succesvol
bedrijfsleven.
Innovatie is belangrijk om succesvol te
blijven ondernemen. Organisaties die in hun
bedrijfsvoering streven naar duurzaamheid
blijken innovatiever en succesvoller dan
collega’s elders die dat niet doen. Zo is MVO
belangrijk voor het bedrijf zelf en voor de
omgeving van het bedrijf.

De stichting
‘AssenvoorAssen’
De stichting AssenvoorAssen zet zich
in om MVO in Assen te bevorderen.
Dat gebeurt door bedrijven,
maatschappelijke organisaties en
overheidsdiensten bij elkaar te brengen.
De lokale publiek-private samenwerking
die hierdoor ontstaat is krachtig.
Daarmee kunnen we meer kennis
ontwikkelen/delen en vervolgens
concrete MVO-resultaten boeken.

AssenvoorAssen organiseert allerlei activiteiten
om lokaal partijen bij elkaar te brengen en
MVO te stimuleren. Zo organiseren we elk jaar
een MVO-beursvloer, een MVO-conferentie en
vier MVO-bijeenkomsten bij Asser bedrijven.
MVO-platform Assen
Alle organisaties die MVO belangrijk vinden en
daarmee aan de slag willen gaan, kunnen voor
€50 per jaar lid worden van het MVO-platform
Assen. Dit Asser platform organiseert elk jaar:
	3-4

Meet&Greets bij Asser bedrijven voor
een kijkje in de MVO-keuken van het
gastbedrijf en een workshop met een
expert over een relevant MVO-thema;
	E en MVO-conferentie over actuele
MVO-zaken met interessante sprekers.
MVO-certificaat voor sociaal en duurzaam
ondernemen in Drenthe
Leden van het MVO-platform kunnen in
aanmerking komen voor een MVO certificaat
voor sociaal en duurzaam ondernemen in
Drenthe als zij:
	MVO

in hun bedrijfsvisie hebben
opgenomen;
	Op elk van de drie P’s (planet-people-profit)
	met een concreet voorbeeld kunnen laten
zien hoe zij MVO in hun organisatie
toepassen.

MVO-ambassadeurs
MVO-ambassadeurs zijn mensen die de
MVO-boodschap uitdragen naar anderen
en hun eigen ervaringen met MVO delen.
In Assen hebben we inmiddels acht MVOambassadeurs: Burgemeester Marco Out,
Wethouder Albert Smit, vier ondernemers:
Frits Colenbrander (Koninklijke Visio),
Luuk Duursma (Alescon Sales & Participation),
René Kuipers (Kumoweld) en Peter Pijl
(Burgerhout B.V.) en twee adviseurs:
Arie van der Spek (Bart-in-Business) en Frits
van Leer (Van Leer Consultancy). We gaan
nu ook junior-ambassadeurs benoemen:
leerlingen van het Drenthe College die in
hun leerbedrijven gaan kijken naar MVOtoepassingen.
Project ‘Coach een werkloze jongere!’
Het coachproject van AssenvoorAssen zoekt
en begeleidt medewerkers van bedrijven of
maatschappelijke organisaties die een paar
maanden een werkloze jongere willen coachen
op weg naar werk en/of opleiding. Dit project
loopt sinds 2010 een heeft al heel wat jongeren
op de arbeidsmarkt geholpen. Elk halfjaar
start een nieuwe ronde. Mirjam Sterk, de
Jeugd-ambassadeur van Nederland, promoot
dit project in het land als een voorbeeld
dat gevolgd moet worden, want 70% van de
jongeren start zo binnen drie maanden met
werk en/of opleiding.

Asser Uitdaging - handel in natura
AssenvoorAssen is aangesloten bij het
kenniscentrum de Nederlandse Uitdaging.
De Asser Uitdaging matcht het hele jaar door
vraag en aanbod van verenigingen, stichtingen,
zorg of onderwijsinstellingen. Alle aanvragen
worden voorgelegd aan de matchgroep, een
ondernemersnetwerk van Oude rotten en
Jonge honden uit het bedrijfsleven.
Beursvloer Assen
Tijdens de jaarlijkse Beursvloer Assen
worden dit vraag en aanbod ‘live’ bij elkaar
gebracht. Onder leiding van een enthousiaste
Beursmeester komen in twee uur tijd wel 100
‘matches’ tot stand, die, als je dat uitrekent,
een waarde in geld vertegenwoordigen van
zo’n € 130.000!

Inspirerende website – www.assenvoorassen.nl
De stichting AssenvoorAssen is een vrijwilligersstichting
gedragen door mensen uit bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Er is geen hoofdkantoor en geen personeel
in dienst. Om toch goed bereikbaar en zichtbaar te zijn is
een website ontwikkeld, waar ondernemers/werkgevers
en andere belangstellenden alle activiteiten van
AssenvoorAssen (maar ook de werkgevers-ondersteuning
vanuit Werkplein Baanzicht) goed kunnen volgen.
Wie meer wil weten over MVO vindt op deze site ook
interessante informatie met links naar andere organisaties.
Meer informatie en contactmogelijkheden?
Die vindt u op de website www.assenvoorassen.nl.
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Postadres
Beilerstraat 24,
9401 PL Assen

Email en website
info@assenvoorassen.nl
www.assenvoorassen.nl

De stichting AssenvoorAssen
is partner van MVO-Nederland
en onderdeel van het regionale
netwerk van verwante
organisaties, van VNONCW/
MKB Noord en lokale
ondernemersverenigingen.
De stichting heeft de ANBI status
en wordt gefinancierd met een
bescheiden gemeentelijke
subsidie, bijdragen van (founding)
bedrijven en vooral veel bijdragen
in natura van lokale personen en
organisaties.

Wij maken gebruik
van de faciliteiten van
‘De Drentse Zaak’

