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Veiligheidsladder Kennispartner Statement 2018
MVos Advies BV

MVos Advies helpt organisaties met het implementeren van systemen om MVO een plek te geven.
Hiermee ben ik in 2013 begonnen en sindsdien heb ik meer dan 50 organisaties geholpen. Voorbeelden
van systemen die ik heb geïmplementeerd zijn de CO2-Prestatieladder, Veiligheidsladder en de MVOprestatieladder. Het doel is om niet alleen het systeem te implementeren maar ook het bewustzijn van
een organisatie (en zijn medewerkers) te vergroten. Het doel is om mensen te motiveren om aan de slag
te gaan met veiligheid en duurzaamheid.
Op dit moment bestaat de organisatie uit één persoon aangevuld met een netwerk van partners die
soortgelijke werkzaamheden verrichten. Voor deze partners zoek ik naar mensen die op een soortgelijke
manier organisaties willen helpen.

MVos Advies BV en Veiligheidscultuur

Binnen alle opdrachten die ik uitvoer besteed ik aandacht aan de cultuur van een bedrijf. Succesvol een
systeem implementeren waar een bedrijf ook mee kan en wil werken vraagt om aansluiting bij de cultuur
van een bedrijf. Daarnaast probeer ik de mensen binnen bedrijven te motiveren (door het delen van
kennis en nut en noodzaak) om aan de slag te gaan met thema’s als duurzaamheid en veiligheid. Van
nature ben ik iemand die vanuit een intrinsieke motivatie werkt en leeft. Dit wil ik laten zien in de
adviestrajecten die ik doe en daarmee probeer ik organisaties ook te motiveren.

Bijdrage aan de Veiligheidsladder 2018

Mijn doel voor dit jaar is het verspreiden van het gedachten goed van de Veiligheidsladder. Dit is wat ik
leuk vindt om, samen met anderen, te doen. Het doel voor dit jaar is om inhoudelijke kennis te delen en
bedrijven samen te brengen en ervaringen uit te laten wisselen.






Het organiseren van twee, inhoudelijke seminars over de Veiligheidsladder
In 2018 wil ik minimaal twee inhoudelijke seminars over de Veiligheidsladder (mede)organiseren.
Dit heb ik in het verleden al diverse malen gedaan in samenwerking met NCI. Tijdens het seminar
willen we bedrijven informeren over de Veiligheidsladder en ervaringen van certificaathouders
delen.
Oprichten van een platform over veiligheidsbewustzijn
Samen met een aantal personen uit diverse organisaties is een platform over
veiligheidsbewustzijn in oprichting. Dit platform is voor bedrijven om kennis en ervaring over
veiligheid te delen. Onderdeel van het platform wordt het organiseren van bijeenkomsten,
cursussen, workshops en andere vormen van kennisdeling.
Opleiden/samenwerken adviseurs
Naast het kennis delen met bedrijven wil ik dit jaar ook minimaal 5 opdrachten gaan doen in
combinatie met andere adviseurs. Zo wil ik er aan werken om collega-adviseurs op te leiden met
de juiste achterliggende gedachte van de Veiligheidsladder.
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