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MKB investeert ondanks crisis in MBO
Weer een bewogen MBO-jaar loopt op z’n einde. Donkere wolken van verschillende
crises hangen ons boven het hoofd, schijnt. Fijn om te weten dat de meeste bedrijven
zich daar niets van aantrekken als het gaat om hun inzet voor de samenleving. Dat
wijst onze Nationale MBO Monitor 2011 uit. En nog meer bedrijven doen aan MBO
omdat het inspireert en leuk is. Voor mij blijft dat de beste basis voor de toekomst. Het
gaat immers om de mensen zelf!
Wij wensen u prettige feestdagen en zien u graag weer in 2012!
Eerde de Swart
Nationaal Stimuleringsprogramma MBO
MVO Nederland

MKB besteedt ondanks crisis 1,8 miljard
euro aan MBO

MBO Agenda
Nieuwjaarsevenement MVO
Nederland
12 januari 13:00 - 18:30
MBO School - terugkomdag
16 februari (gehele dag)
Meer agenda-items

Het Nederlandse MKB besteedt in 2011 voor 1,8 miljard euro aan
maatschappelijke betrokkenheid. Ongeveer de helft van de MKBbedrijven steunt een of meer maatschappelijke organisaties. Dit
doen zij voornamelijk door de vrijwillige inzet van medewerkers en
het geven van geld. Vrijwel alle bedrijven die aan MBO doen,
verwachten dat hun inzet de komende twee jaar gelijk blijft of zelfs
zal stijgen! Benieuwd naar meer uitkomsten van de tweede editie
van de Nationale MBO Monitor?
Lees meer

MBO nog beter inzetten met Giving &
Getting Mindmap

Al gecertificeerd als
MBO Intermediair?!
Heeft u de Kennistoets nog
niet gehaald? Doe hem snel
en ontvang het
Kenniscertificaat!

Maatschappelijk
betrokken
ondernemen
(MBO)?
Bij MBO draait het om de
vrijwillige inzet van bedrijven
voor de samenleving. Lees
meer over MBO op de website
van MVO Nederland of op
www.nationaalmboplatform.nl.

Deze gratis online invultool helpt (met name) MKB-bedrijven om hun
maatschappelijke betrokkenheid strategischer in te vullen. Bedrijven
kunnen aan de hand van een vragenlijst tot een mindmap komen
die de contouren van een passend beleid geeft.
Lees meer

Highlights Landelijke Dag
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