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“Pas als de laatste boom 

gestorven is, de laatste 

rivier vergiftigd en de 

laatste vis gevangen, 

zullen we realiseren dat 

we geen geld kunnen 

eten.” 
  

Cree Indiaans gezegde 

 

Deel 2 



MVO – Milieu 

 Biodiversiteit Louis Verbruggen 
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Welk type  

“Sociaal” bewogen 

ondernemer bent u ? 
Deel 2 – Internaliseren van Biodiversiteit 
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Gaan we 

MOE (Maatschappelijk Onverantwoord Exploiteren) 

of  

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 

doen ? 
 

Deel 2 



Intro 

Louis Verbruggen 

29/06/2017 

LV Consult 

5 

Vrije MVO interpretatie door LV Consult. Met dank aan: Frederic De Meyer - i4fi 

De filantropische MVO’ er – “ to do 

Good ” 
Goede daden worden op eigen initiatief 

opgestart zonder feitelijke, gestructureerde 

inbedding in de managementsystematiek en 

de kernactiviteiten van de organisatie  

We moeten voldoen aan de wet- en 

regelgeving  –  “Must do’s” 
De wetgeving volgen, eerlijk 

communiceren, de integriteit van de 

werknemers garanderen en voor hun 

veiligheid zorgen, het milieu respecteren,  

………… enzovoort. 

De duurzaam gedreven ondernemer als 

nieuwe concurrent via kansen – “Major 

Opportunity” 
Duurzame ondernemer die met vernieuwende 

businessmodellen en met MVO in de kern van hun 

bestaansreden, nieuwe stukjes van de traditionele 

markt bekoren met een focus op lange termijn. 
Positieve spiraal met opportuniteiten. 

We beperken de risico’s – “Major 

threat”  
Kwadrant waar MVO wordt opgelegd door de 

maatschappij en direct de kernactiviteiten van het 

bedrijf raakt NA een schandaal met 

reputatieschade en organisatorische crisis. 

Negatieve spiraal met doemscenario. 
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   “Het ondernemerslandschap” versus   IMPACT   van  “De eigen stolp”  

WET 

OK STRUCTUUR 

NO GO zone 

Deel 2 



Van Ondernemerschap  

… naar MVO … naar  Biodiversiteit 

 

 

Succesvol Internaliseren van 

Biodiversiteit  

 

- 3 nodige stappen - 
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Deel 2 



Internaliseren van Biodiversiteit  

- 3 nodige stappen - 
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Actiepunt DO 

1.3 

Thema 1 

STAKEHOLDERS – WIE EN WAT? 

1 
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Wat moet ik hiermee als ondernemer ? 1 



MATERIEEL? - RISICOANALYSES  
RELEVANT – SIGNIFICANT – PRIORITEIT 

(? Behandelbaar-Onafwendbaar-Fataal ?) 
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1 WET - COMPLIANCE Wettelijke verplichting of wetgeving: Ja / Nee 

2 RELEVANTIE  Impact op Milieu – Omgeving – Buren – Maatschappij 

3 SIGNIFICANTIE  Zwaarte impact en Beïnvloedbaarheid Ja / Nee 

4 PRIORITEIT  Kosten – Baten – Tijdeffecten - Techniciteit 
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2017  

Actiepunt DO 1.4 

Thema 1 

MATERIALITEITSMATRIX 

VISIE 
Wat is Relevant? Significant? Prioritair? 1 



ONDERNEMEN en het te voeren BELEID 
 

Beleidsverklaring en Aansprakelijkheid 
 
 
 Om de gestelde MVO-doelen te halen is een KWAMBO-managementmodel opgezet en ingevoerd dat er moet 

voor zorgen dat: 
 De producten en diensten die we leveren voldoen aan de verwachtingen van de klanten en andere 

belanghebbenden en dit in de breedste zin van het begrip “stakeholder” en “kwaliteit”. 
 Onze activiteiten voldoen aan de wet- en regelgeving 
 Onze producten en diensten en activiteiten onderhevig zijn aan een continue proces van proactief beleid, 

planning, uitvoering, beheersing en registratie , controle, verbetering en beoordeling. 
 Kwaliteitszorg en MVO een structureel onderdeel zijn van de bedrijfsdoelstellingen en –werking om alzo een basis 

te vormen tot een maatschappelijke “license to operate”. 
 Er een veilige, gezonde en aangename werkomgeving wordt gerealiseerd. 
 Het energieverbruik en de belasting op het milieu tot een minimum worden beperkt. 
 Schade en verliezen op alle vlakken vermeden worden. 
 Er steeds naar een goede balans wordt gezocht tussen onze commerciële activiteiten en onze positie tegenover 

mens, maatschappij, veiligheid, milieu en kwaliteit. 

 Alle medewerkers hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden kennen en hier ook naar handelen. 
 De directie er over waakt dat de context van de organisatie en het geïnstalleerde en operationele Kwaliteits- en 

MVO-managementmodel efficiënt en passend is en blijft voor het doel van de organisatie. 
 Er een jaarlijkse directiebeoordeling plaatsvindt over de stand van zaken i.v.m. KWAMBO en MVO, en nieuwe 

jaardoelstellingen worden vastgelegd. 
 3 jaarlijks een GRI G4 duurzaamheidsrapport wordt opgesteld, wordt ge-update en wordt publiek gemaakt. 
 Er op een gepaste en actuele manier MVO en KWAMBO communicatie geschiedt d.m.v. beschikbare, 

gedocumenteerde informatie voor gerichte interne en externe communicatiekanalen en belanghebbenden. 
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Van Ondernemerschap  

… naar MVO … naar  Biodiversiteit 

 

“Ondernemen is structureren !” 

en 

“Structureren is verankeren !” 
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“ISO é hop – ISO é hop” 

2 



Biodiversiteit is een werkwoord ! 

“Het  Internaliseren” 

 

Introduceren - Implementeren 

Borgen – Verankeren –  

Aanhouden – Vasthouden –  

Volhouden – Herhalen –  

“Continu Verbeteren” 

Louis Verbruggen 
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“Eén keer is GEEN keer !, 

Maar is beter dan nul keer” 
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ISO 14001:2015 en 

Biodiversiteit 
 

Belangrijkste 

Milieumanagementsysteem norm 

En te weten ……. 

Biodiversiteit staat er nog in ook 

….. In de Bijlage A: 

 Inzicht in de organisatie en haar context (A.4.1) 

 Leiderschap en Milieubeleid (A.5.2) 
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ISO 14001 : 2015 – HLS 

Norm = Structuur = Internaliseren 

Louis Verbruggen 
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“Ondernemen is structureren !” 

ISO ………SIMPEL !!! 

Schrijf op wat en hoe je iets 

doet, 

en vervolgens, 

doe het dan zoals je (zelf) 

hebt geschreven 

2 



EEN ORGANISATIE – SIMPEL 
Van waar komt het streven/initiatief  

tot biodiversiteit ? 
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29/06/2017 
20 

Presentatie is intellectuele eigendom van Louis Verbruggen . Geen enkel gebruik – onderdelen of geheel -  toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord 

2 



De Ondernemer  

De Onderneming en haar structuur 

Wie is verantwoordelijk voor ….. 

Louis Verbruggen 

29/06/2017 
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* Gedachtegoed  in deze presentatie is eigendom van Louis Verbruggen Geen gebruik zonder toelating. Het betreft een fictieve onderneming. 
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Een organisatie – Haar structuur  

en het afstemmen van biodiversiteit 

Louis Verbruggen 

29/06/2017 

Provincie Antwerpen 
– SPK - LV Consult 
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WAAR ? 

WAAROM ? 
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WIE ? 

Corporate Biodiversity Management Handbook – Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 

“Far” – “Ecologen” taal “Near” – “Bedrijfleiders” taal 

2 

Afstemmen 
Stolp 



HOEZO concreet ? 

Plan van aanpak via drijfveren 
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Corporate Biodiversity Management Handbook – Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
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HOEZO concreet ? 

Plan van aanpak via PDCA 
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Corporate Biodiversity Management Handbook – Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 

2 



HOEZO concreet ? 

Plan van aanpak via impact 
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Corporate Biodiversity Management Handbook – Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 

2 



Van Ondernemerschap  

… naar MVO … naar  Biodiversiteit 

 

 

En nu …… DE VRAAG van 1 miljoen !!! 

 

 

 

Word ik (als ondernemer) hier 

nu “blij” van ??? 
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STOLP concept (Near) en biodiversiteit 
Risico’s, Kansen en Structuren voor Actiepunten 

Louis Verbruggen 
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Bedrijfsgebouw 
Bedrijfsterrein 

Omgeving 

Dieren Planten 
Organisatiestructuren 

Mens 

Milieu 

Maatschappij 

Profit 

Kennis + Middelen + Mensen + Technologie(materialen en energie) = GO ! 
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• DE ORGANISATIE (Profit) 
• Neem biodiversiteit echt op in je bedrijfsbeleidsverklaring 

• Onderbouw dit door duiding en verklaring van wat dit echt 
betekent voor het bedrijf 

• Maak biodiversiteit in je bedrijf op die manier verstaanbaar 
voor ALLE stakeholders 

• Doe dit NIET om je bedrijfsimago “een groen likje verf” te 
geven (NO Greenwashing!). Doe iets echt en doe echt iets 

aan biodiversiteit. 

• Biodiversiteit koppelen en deel laten uitmaken van het 
algehele aankoopbeleid 

• Verminderen risico’s door verhoogd inzicht in de 

uitbatingssituaties in relatie tot (bedreiging van ) 
biodiversiteit 

• Als je een vliegtuig moet nemen, dan liefst rechtstreekse 
vluchten en het beperken van opstijgbewegingen 

• Of doe aan video/conference-calling 

• Door opname van biodiversiteit verbeteren van de 
werkomgeving, het bedrijfsimago, de algemene 
perceptie van de organisatie of de handelswaarde van 
een specifieke bedrijfslocatie 

• Maak het afvalbeleid biodiversiteits-vriendelijk: geen 

sigarettenpeuken en kauwgom (vergiftigen of verstikken 
dieren bij doorslikken, geen afvalflessen (kleine 
zoogdieren en amfibieën raken geklemd), geen 
glasscherven (verwondingen en brandrisico) 

• Breng een natuurlijke bescherming aan bij 
inbraakgevoelige exploitaties: meidoorn en sleedoorn 

 

• Gebruik van eco-vriendelijke en biodiversiteit-
stimulerende initiatieven in infrastructuren en 
bedrijfsgebouwen 

• Gebruik van eco-vriendelijke en biodiversiteit-

stimulerende technieken in concept van opbouw en 
beheer van de bedrijfsterreinen en patrimonium 

• Installeren van biodiversiteitsvriendelijke interne 
mobiliteitstrajecten: dieren niet (ver)storen en flora 
vrijwaren – Hou afstand, blijf op het traject, let op met je 
geluid, vertrappel geen planten, mossen, zwammen … 

• Doe “iets“ met stakeholders op 22 mei – Dag van de 
biodiversiteit (UN) 
 
 

• HET MILIEU (Planet) 
• Verbeteren inpassing in het lokale  

landschapsbeeld 
• Beter afstemmen van het fauna en flora 

arsenaal op de eigen faciliteit 

• Beter afstemmen van het eigen fauna 
en flora arsenaal op de directe (buren) 
omgeving en risico’s 

• Observeren en de waarnemingen 
registreren en communiceren 

• Beperken van lichtvervuiling versus 

bewakingsaspecten terrein en 
voorraden 

 

• Verwerk schuilplaatsen, tunnels en 
stapsteenelementen voor lokale fauna  in je 
projecten 

• Selecteer soorten die je een plaatsje kan of 

wil geven (let op: voedingsbedrijven !! Zelf 
of in de directe omgeving of op het 
bedrijfsterrein. Overleg en communiceer !) 

• Beperk fosfaten, oplosmiddelen, 
oppervlakte-actieve stoffen 

• Plant hagen en nectarrijke soorten 

• Maai niet te vroeg en bevorder hierdoor 
biodiversiteit 

• Zie je dit zitten? - Maak een toevluchtoord 
voor biodiversiteit: in een hoekje fauna en 
flora spontaan laten ontwikkelen, dode 
holle bomen, stapel stronken, hoop stenen, 

“behaag” je bedrijf, ….. En laat met rust ! 
• Zorg ervoor dat dieren niet bedreigd over 

(heel) het bedrijfsterrein kunnen bewegen 

 

• DE MENS (People) 
• Sensibiliseren en verhogen betrokkenheid 

rond het thema biodiversiteit 
• Specifieke opleidingen en trainingen 
• Aanduiden biodiversiteits-ambassadeurs 
• Installatie voorbeeld en trekkers eenheid 

Biodiversiteit 

• Organiseer een teambuildingsdag rond 
een specifiek gekozen deelthema van 
biodiversiteit 

 

• Stimuleren van voeding van inheemse, 
lokale origine en seizoens-eigen producten 

• Eet niet bedreigde en plaatselijk gevangen 
vis en schaaldieren 

• Beperken van chemische meststoffen, 
pesticiden, conserveringsmiddelen 

• Beperken verpakking en vervoer 
• Onder controle houden van alle mogelijke 

verstoringen mbt biodiversiteit 

• Doe aan tellingen en waarnemingen 
• Doe aan teambuilding en proef de 

plaatselijke en seizoenseigen keuken 
• Breng “eco”-voeding in de kantine 
• Wordt peter/meter van een (bedreigd, 

zeldzaam, kwetsbaar) dier en download 
de beltoon (www.rareearthtones.org)  
 

• DE MAATSCHAPPIJ (Prosperity) 
• Bevorderen van de bewustwording rond 

biodiversiteit in uw directe aansluitende 
gemeenschap, sector-omgeving of collega-
ondernemers 

• Helpen bij gerichte acties: padden redden, 
natuurdagen en scholen, … 

• Organiseren van natuurwandelingen in het 

lokale landschapsbeeld met personeel 
• Stimuleren van vrijwilligerswerk in een 

natuurgebied onder het personeel 

 

• Stimuleren om thuis voor biodiversiteit  te 
zorgen: bloemenweitje, nestkastjes, 

bijenhotel, vijvertje, …. 
• Probeer als organisatie hierin een 

voorbeeldfunctie in te nemen 
• Ondersteun en help bij lokale 

biodiversiteitsinitiatieven 
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Haalbaarheidsquadrant 

Biodiversiteit 
 

BEREIDHEIDSCORE BEDRIJF 
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OK 
VOGELKASTJES 

MUUR 

 

LEUK 

GROEN 

BINNEN 

“INGROENEN” 

BEDRIJFSTERREIN 

GROEN DAK 

DIEREN 

 

NO GO  

OPLEIDING 

WATERPARTIJ 

DOEN ! 
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 BIODIVA 2017  
 

 
BIODIVA werd ontwikkeld door de provincie Antwerpen,  

samen met de Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw en LV Consult. 

Samen met KBC zetten we onze schouders onder de ontwikkeling van de online tool BIODIVA. 

 

Binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project 2B Connect,  

wordt aan de verdere verfijning van de scan gewerkt. 

2 



 

 

 

 

 Inzicht geven in de huidige status van biodiversiteit, de 
direct te nemen acties en de mogelijke toekomstige 
verbeteringstrajecten 

 

 Eenvoudig en makkelijk toe te passen 

 
 Inpasbaar in verschillende normeringskaders en 

managementsystemen (bv. GRI, ISO14001) 

 

 Op maat van bedrijven / in bedrijfstaal 
 

 Opvolging over meerdere jaren  Streefdoel: continue 
verbetering 
 

BIODIVA 2017  

= Instrument tot opstap naar structuur  

- Principes - 

2 



BIODIVA 

Hoe goed zijn we bezig met biodiversiteit? 

BIODIVERSITEITSLADDER 
 

= voorstelling van de 

mate waarin 

biodiversiteitszorg 

binnen je bedrijf is 

ingeburgerd.  

 

Houdt je bedrijf NU 

reeds rekening met 

biodiversiteit? 

2 



Slechts 22 vragen, telkens 5 mogelijke antwoorden 
 

Gestructureerd volgens de ISO / High Level Structure / 14001:2015 

 - Context van de organisatie 

 - Leiderschap en beleid 
- Planning 

- Ondersteuning 

- Uitvoering 

- Evaluatie van de prestaties 
- Verbetering 

 

Gelinkt aan GRI-indicatoren en duurzaamheidsverslaggeving 

 

 Biodiversiteitsprestaties 1) internaliseren en 2) continu 

verbeteren 
 

 

BIODIVA - Biodiversiteitsscan 2 



BIODIVA concreet 2017 
Score – Plan van aanpak - Verbetertraject 

2 

Plan van 
aanpak 

2017 

2018 



BIODIVA – Het concept 
ISO – HLS - PDCA en GRI PI 

Louis Verbruggen 

29/06/2017 
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– SPK - LV Consult 
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X 
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Internaliseren biodiversiteit  

in 3 stappen 

Louis Verbruggen 
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DIRECTE ECONOMISCHE WAARDE € 

EC1 
TOTALE HOEVEELHEID GEBRUIKT

MATERIAAL T/m3 EN1
DIRECT PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK

kWh/Nm3 EN3

INDIRECT  ENERGIEVERBRUIK

kWh/Nm3 EN4

ENERGIEBESPARINGEN kWh/Nm3 EN5

TOTALE WATERONTTREKKING m3/%

EN8

HOEVEELHEID HERGEBRUIKT

WATER m3/% EN10

OPPERVLAKTE GEBIED MET HOGE

BIODIVERSITEITSWAARDE ha EN11

EFFECTEN OP DE BIODIVERSITEIT %

EN12

BESCHERMDE OF HERSTELDE

HABITATS % EN13
BEHEERSING BIODIVERSITEIT %

EN14
TOTALE EMISSIES BROEIKASGASSEN

Nm3 EN16

NOx EN Sox EMISSIES Nm3 EN20

TOTALE LOZINGSVRACHT

AFVALWATER m3/% EN21

TOTALE VRACHT AAN AFVAL T/m3

EN22

PERSONEELSBESTAND % LA1

CAO % LA4

VERTEGENWOORDIGING

PERSONEEL % LA6

AANTAL UREN OPLEIDING u/p.jr LA10

INFORMATIEPLICHT % PR3

KLANTENTEVREDENHEID % PR5

MARKETINGCOMMUNICATIE % PR6

COMMUNICATIE 

Interne & Externe Stakeholders 
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KWAMBO*-tempel en MVO 

Communicatie 

Louis Verbruggen 
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EXTERNE COMMUNICATIE 

INTERNE COMMUNICATIE 
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Het resultatenrapport 

wordt automatisch 

opgestuurd naar het 

opgegeven e-mailadres 

 

 

Dit rapport bevat naast 

alle resultaten ook een 

actieplan! 

BIODIVA-scan 

Surf naar www.provincieantwerpen.be 

en tik ‘BIODIVA’ in de zoekbalk in 

3 

http://www.provincieantwerpen.be/


BIODIVA  
Visualisatie & Trend 

3 



GRI G4 – 2015 

Duurzaamheidsverslaggeving 

 

 

GRI G4 
SUSTAINABILITY REPORTING 

GUIDELINES 
             

Louis Verbruggen 
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Louis Verbruggen 

29/06/2017 

LV Consult  
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GRI G4 

5 Prestatie-indicatoren Biodiversiteit 
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34 Milieuindicatoren: 

EN1 – EN34                    

5 Biodiversiteit: 

EN11 – EN14  & EN26   
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Biodiversiteitsradar 

 

  

Louis Verbruggen 
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Vb. Prestatie-indicatoren voor Biodiversiteit 
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TUIN %
DAK %

PARKING %

AANGRENZEND

NATUURGEBIED %

TOREN - SCHOORSTEEN %

BRAAKLIGGEND TERREIN %

BERM VAN SPOORWEG, 

BEEK, RIVIER, KAAI, 

STRAAT, … % 

GROENSCHERM - HAAG %

BRAAKLIGGEND TERREIN %

VIJVER %

GEDRAGSCODES %

BENCHMARKING %

STAKEHOLDERSDIALOOG %
SPONSORING EN

FAIRTRADE %

ECO-LABELLING %

ENERGIEWIJZE %

MER EN BIODIVERSITEIT %

OPTIMALISATIE GEREDEN

KM %

VERGADERKM %

OPLEIDING EN

SENSIBILISATIE %

SCHOLEN EN

BETROKKENHEID %

OPPERVLAKTE GEBIED MET

HOGE

BIODIVERSITEITSWAARDE

% EN11

EFFECTEN OP DE

BIODIVERSITEIT % EN12

BESCHERMDE OF

HERSTELDE HABITATS %

EN13

BEHEERSING

BIODIVERSITEIT % EN14

RODE LIJST IUCN EN

NATIONALE LIJST

HABITATS % EN15

Reeks1

Reeks2
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Communicatie en Biodiversiteit 
 

Louis Verbruggen 
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Communicatie, UN SDG en 

Biodiversiteit 
 

Louis Verbruggen 
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 SDG 15 - Bescherm, herstel en bevorder 

het duurzaam gebruik van ecosystemen 

op het vasteland, beheer bossen en 

wouden duurzaam, bestrijd woestijn-

vorming, stop landdegradatie en draai 

het terug en roep het verlies aan 

biodiversiteit een halt toe  

 “Pas als de laatste boom gestorven is, de 

laatste rivier vergiftigd en de laatste vis 

gevangen, zullen we realiseren dat we 

geen geld kunnen eten.”  

   – Cree Indiaans gezegde 

 



Structuren – Inpasbaarheid actie – Communicatie 
Volg 
nr 

GRI   
G4 

SDG 
2030 
Ref 
UN 

MVO 
Ref 
ISO 

26000 

 

Omschrijving Target en 
opmerkingen 

Getal Eenheid P.I. 

M 8 EN 13   

  

  
  

6.5.6 
- 

Verbeteren biodiversiteit Bufferzone 
verder 
aanleggen en 

aanhouden + 
onderhouden 

      

Schoon water en sanitair 

Leven in het water 

Leven op het land 
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MVO 

UN SDG 2030 – RADAR Q1/2017 
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“Biodiversiteit is een werkwoord !” 
 

Nooit alleen zus, nooit alleen zo,  

altijd een kwestie van blijven proberen,  

eerder dan van 1 maal slagen 

Louis Verbruggen 
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EINDE DEEL 2 
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“What can I help you with ?” 



 

 
 

 

 
 

Louis Verbruggen 
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? 
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! VRAGEN ? 

Dank U 



MVO – Milieu 

 Biodiversiteit Louis Verbruggen 
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Welk type  

“Sociaal” bewogen 

ondernemer bent u ? 
Deel 3 – MVO spel “KWAMBO” en 

Biodiversiteit 
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Het MVO KWAMBO spel 
(Louis Intro: max 15 min) 

 De ondernemer: vertrekt vanuit “Schone Schijn City” op weg naar “MVO-City” 
en vertelt “Het Ware Verhaal”. (Hilde en Jan: max 15 min) 

 De MVO-groepen: Er zijn 3 MVO-groepen A-B-C, met elk 3 (Triple P) 
expertenteams: ME(ns) en EURO(€) en MIL(ieu). ME vertrekt vanuit “People Valley”, 
EURO vertrekt vanuit “Profit Central” en MIL vertrekt vanuit “Planet Port”. 

 Het spel: “Elk expertenteam zoekt zijn weg naar MVO-City” op de KWAMBO 
landkaart en 1) maakt gebruik van de onderweg geboden opportuniteiten (MVO 
thema’s) en 2) leert omgaan met de mogelijks tegen te komen risico’s.  

 De opdracht: Biodiversiteit introduceren (2017) en internaliseren 
(2020) als “SMARTER”e doelstelling. Jullie hebben 30 min om als experten-
team ME/EURO/MIL van Groep A-B-C elk 1actiepunt 2017 en 1 actiepunt 2020 te 
selecteren en te motiveren op basis van: Een thema MVO te koppelen aan 
biodiversiteit - prioriteit (SWOT) – toegevoegde waarde (beleid) – 
aanvaardbaarheid (stakeholders) -  inpasbaarheid (structuur) – haalbaarheid 
(smarter). Jullie mogen alles gebruiken van wat jullie hebben, weten of fantaseren 
als verhaal.  

 Verras ons.  

 Praktisch afwikkeling: Elke MVO-groep heeft 10 min voor het presenteren van 
de resultaten – dus elke Groep: 6 actiepunten – 2 ME – 2 EURO – 2 MIL 

 Geniet ervan … Het MVO “KWAMBO” spel in 1u 30 … Moet kunnen, toch  

Louis Verbruggen 
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Ergens op de wereld ... In een land genaamd  KWAMBO  

Louis Verbruggen 
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Vrije interpretatie  naar  en  met dank aan: Ilustratie door Wim Euverman / Uitgave MVO Nederland en P+ 

MIL 

ME 

EURO 



Waar komt het dus op aan? 

Louis Verbruggen 
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Evenwicht zoeken 

tussen 

Hoofd 

Hart 

Handen en Voeten 

van een Organisatie 
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EINDE 

Vitruviusman van Leonardo da Vinci, ca. 1490 


