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Bureau Terdege wil de beste gespecialiseerde 
organisatie zijn opererend op het snijvlak van Market 
Research, Public Affairs en Public Relations.

Ons aanbod is toegespitst op de wensen en behoeften 
van online dienstverleners en aanverwante sectoren 
die inzien dat permanente ontwikkeling van kennis 
en aanbod noodzakelijk zijn zich in positieve zin te 
onderscheiden.

We zetten ons volledig in voor elke klant en dragen 
actief bij aan zijn doelstellingen door het aanbieden 
van de grootst mogelijke deskundigheid, loyaliteit, 
beschikbaarheid en integriteit.

We streven een betrouwbaar en herkenbaar baken 
voor de klanten te zijn.

Bureau Terdege biedt de unieke combinatie van 
market research, public affairs en public relations.

Bureau Terdege: de juiste inzet van market 
research, public affairs en public relations voor 
online dienstaanbieders
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Sinds 2010 formuleert de overheid in haar aan-
bestedingen eisen en wensen voor de duurzaamheid 
van diensten en goederen. Deze ontwikkeling staat niet 
op zich. Naast non-profit organisaties zijn er tal van 
bedrijven waar duurzaamheid een vaste component in 
het inkoopbeleid vormt.

Daarmee is de situatie ontstaan dat partijen, ook 
zij die al jaren vaste leverancier zijn, vaker pro-actief 
moeten aantonen zelf ook inspanningen te verrichten 
op het terrein van duurzaamheid. Niet zelden wordt ook 
nadrukkelijk van partijen lager in de keten verwacht dat 
zij zich houden aan hoger in de keten overeengekomen 
beleid. De meest voor de hand liggende oplossing 
is dat leveranciers, net als opdrachtgevers, MVO 
verslaggeving introduceren om zo te voldoen aan de 
gewijzigde eisen.

MVO staat voor ‘Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen’ en behelst in de praktijk een periodieke 
verklaring of verslag. In de publicatie worden de 
inspanningen en de doelstellingen van de onderneming 
opgesomd voor de 3P’s (People, Planet en Profit). 
Klanten en prospects worden zo geïnformeerd op 
welke wijze de onderneming bij het streven naar 
winst (Profit) rekening houdt met het effect van de 
bedrijfsactiviteiten op het milieu (Planet) en of zij oog 
heeft voor de menselijke aspecten binnen en buiten 
het bedrijf (People). 

In Nederland heeft MVO als onderdeel van de 
bedrijfsvoering snel een vaste plek gekregen in 
jaarverslagen en tal van externe publicaties. De 
belangstelling voor MVO publicaties is inmiddels niet 
langer beperkt tot inkopers. Ook externe partijen als 
pers, financieel analisten en branchegenoten volgen de 
verslagen nauwlettend.

In een MVO verslag worden niet alleen voor de hand liggende 
activiteiten beschreven als het gebruik van groene stroom of 
de keuze voor koffie met een keurmerk. Personeelsbeleid, 
wagenpark, recycling, de omgeving en onderwijs zijn even-
eens onderdelen die pro-actief vermeldt dienen te worden.

Het mag duidelijk zijn dat het handelen in strijd met de 
gepubliceerde MVO principes – of erger nog het ontbreken 
van een MVO beleid - negatief is voor een onderneming. 
Het imago en de reputatie lijden eronder, met aantoonbaar 
negatieve consequenties voor de omzet. In voorkomende 
gevallen kan het tevens leiden tot uitsluiting van 
opdrachten, wegens niet handelen conform vereisten van 
de opdrachtgever, c.q. aanbestedende partij.

Een MVO verklaring biedt tal van mogelijkheden die positief 
uitstralen op het imago van de onderneming. Een bedrijf 
met een heldere en volgens de norm opgestelde MVO visie 
positioneert zich als relevante speler in de markt. 

Organisaties met aansprekende MVO standpunten kunnen 
deze positief aanwenden voor PR-, marketing- en sales-
activiteiten.

Bureau Terdege is de juiste partner op het gebied 
van MVO voor met name aanbieders van online 
dienstaanbieders (ODA’s).  

Of het nu gaat om het opstellen van een uitgebreide 
verklaring, het assisteren bij een aanpassing, de 
inbedding ervan binnen organisaties of het toepassen 
bij communicatieproposities, 

Vanuit onze expertise kan Bureau Terdege helpen met 
de volgende zaken:

• het uitvoeren van een MVO-scan om te bepalen 
welke onderdelen voor een op te stellen MVO-
verklaring op de juiste wijze zijn toegepast;

• het samen met de organisatie opstellen van de 
MVO-verklaring binnen de gestelde ISO-26000 
norm;

• Stimuleren van draagvlak binnen organisaties 
voor voeren van actief MVO beleid.

Neem contact op met Bureau Terdege voor meer 
informatie over MVO.
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