Uitnodiging bijeenkomst

SER-bijeenkomst IMVO
Het afgelopen jaar hebben NVDE en NWEA gewerkt aan het onderwerp Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). IMVO houdt kortweg in dat je als sector je
verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen die bedrijvigheid in de hele keten heeft op onder
meer sociaal vlak en het milieu. Zijn bijvoorbeeld de grondstoffen die je gebruikt op een voor de
omgeving verantwoorde manier gewonnen en worden er geen mensenrechten geschonden bij
bedrijven waar je zaken mee doet? Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken is gevraagd of de
duurzame sector hier meer aandacht aan kan geven.
Als vertegenwoordigers van de duurzame energie branche vinden wij het belangrijk om dit op te
pakken. Wij staan voor een duurzame samenleving en verantwoordelijkheid nemen voor ons
handelen in de keten van onze bedrijfstak, ligt in het verlengde daarvan.
NWEA en NVDE organiseren samen op 23 januari 2018 ‘s ochtends een bijeenkomst over het
onderwerp IMVO onder leiding van de Sociaal Economische Raad (SER). We nodigen de mensen uit
die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheidsbeleid of de supply chain managers. Voel je vrij om
deze uitnodiging door te sturen naar degene die hiervoor verantwoordelijk is binnen jouw
organisatie.
Het doel van deze bijeenkomst is onze bedrijfstak informeren over IMVO, over welke risico’s er op dit
gebied zijn en wat wij daar als bedrijfstak aan kunnen doen. In de ochtendsessie wordt ingegaan op
de UN Human Rights Guiding Principles en hoe je hier als bedrijf mee om gaat en welke acties je kunt
ondernemen.
U kunt u opgeven via aanmelden (https://goo.gl/forms/o9mAGrc2qZC2qLry2) tot uiterlijk 18 januari
2018. Het exacte programma volgt nog.
SER bijeenkomst IMVO
Datum: 23 januari 2018
Tijd: 10:00 – 12:30
locatie: SER, Den Haag
Voor verder informatie kunt u terecht bij Hilbert Klok (hilbert.klok@nwea.nl, 06 31 03 58 05) of
Alienke Ramaker (alienkeramaker@nvde.nl, 06-39 57 60 88).

