SPARK NIEUWS

Dat de
vonk over
moge gaan!
Henriëtte van Baalen

Of ik een stukje wil schrijven voor Into business over SPARK. Het MVO-platvorm voor de Leidse regio.
Natuurlijk. Altijd. Over SPARK wil ik mijn mede ondernemers in het Leidse graag iets vertellen. Vrij
vertaald vanuit het Engels, over “vonk”. En dat is mijn bedoeling. Dat met dit stukje de vonk overgaat
op andere ondernemers, bestuurders en managers. Om aan te haken. Om mee te doen. Met SPARK.
Met de komst van de participatiewet is een begin gemaakt
met de transitie van verzorgingsstaat naar inclusieve maatschappij. Een maatschappij waaraan iedereen - dus ook mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt – volwaardig
en naar vermogen meedoet. In plaats van te verdwijnen in een
sociale regeling. Naast de People vindt SPARK de aandacht
voor Duurzaamheid essentieel. Niet alleen in woorden, vooral
ook in daden.
De founders en partners van ons MVO-platform willen zich
inzetten voor het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een ieder weet – of zou toch moeten weten - dat Sociaal
en Succesvol ondernemen uitstekend samen gaan. En dat
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een onlosmakelijk deel van een succesvolle bedrijfsstrategie is. En hoe goed is
het om een aantal mensen aan het werk te hebben die anders
aan de kant zouden staan? Iedereen moet mee kunnen doen.
Hoe doen we dat? Binnen SPARK organiseren we workshops
en masterclasses. Voor medewerkers en managers van de
bedrijven en instellingen die aangesloten zijn bij SPARK. Op
deze manier kunnen we ervaringen en best practices delen.
Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren. Je hoeft

SPARK is het MVO-platform voor ondernemers
uit de Leidse regio. Kijk voor meer informatie
over SPARK op www.sparkmvo.nl
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LEIDEN INTO BUSINESS

SPARK organiseert meerdere evenementen
per jaar, waaronder masterclasses. MVO en
duurzaamheid staan centraal.

echt geen grote werkgever te zijn wil je iemand met een
zekere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. En
hoe zit het nu ook alweer met die zonnepanelen? Of gescheiden afval, de ledverlichting, het elektrisch rijden? Hoe doet de
ander dat?
Voor mij was dat alles reden om “ja” te zeggen op de vraag of
wij als organisatie mee wilden doen met SPARK. Bij ons ging
die vonk over. Evenals bij de reeds aangesloten bedrijven en
instellingen. En ja, er kunnen nog veel meer organisaties aanhaken die iets met MVO hebben. Dat de vonk over moge gaan!
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