
Hét MVO-Register is een 'telefoonboek' waar bedrijven hun MVO 
prestaties kunnen tonen en waar belanghebbenden kunnen opzoeken 

wat die prestaties zijn.

Dé duurzame databank 
van ons allemaal

>

  

Bundel al je MVO prestaties
 Organiseer alles wat je al doet en meer

>

  

Vergroot je MVO impact
 Focus op MVO doelen die voor jou relevant zijn 

>

  

Blink uit met je unieke successen 
 Vergroot je zichtbaarheid met een MVO rapport 

>

  

Connect met je klanten
 Deel je mooie successen slimmer    

De missie van Stichting MVO-Register is om MVO toegankelijk 
te maken voor het MKB. De ervaring leert dat bedrijven die in 
het MVO-Register transparant worden, veelal stappen zetten 
om MVO binnen hun bedrijfsvoering te verbeteren.
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Start gratis
Met TIM Start bouw je stap voor stap je MVO profiel op door keurmerken en 
certificaten toe te voegen. Je onderneming wordt hiermee zichtbaar in het 
MVO-Register van Nederland. Na publicatie ontvang je van ons een MVO tip 
op maat!

Toolbox MVO rapport
Het MVO-Register bevat een geavanceerde toolbox om tegen relatief lage 
kosten een MVO rapport op maat samen te stellen en hulp te bieden aan de 
organisatie bij het managen van MVO.

MVO beoordeling
Stichting MVO-Register heeft een meetlat ontwikkeld om elk bedrijf eerlijk te 
beoordelen op MVO. Het resultaat wordt samengevat in een MVO scorecard.

Aanvullingen
Voor alle bedrijven die deel uitmaken van één van de door de overheid 
aangemerkte risicosectoren wordt due diligence aanvullend beoordeeld.
Voor bedrijven die onderdeel zijn van een multinational of beursgenoteerde 
onderneming wordt behoorlijk bestuur aanvullend beoordeeld.

Due diligence

Hulp bij gebruik MVO-Register of verbeteren scores
Neem contact op met één van onze geregistreerde adviseurs.

Verificatie
Neem contact op met één van onze verificatiepartners.

Meer info kan je vinden op onze website www.mvo-register.nl 
Of neem telefonisch contact op via 088-0047750 of mail naar info@mvo-register.nl

Behoorlijk bestuur

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Stichting MVO-Register behoudt het recht om de prijzen te herzien
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FTE TIM XS TIM S TIM M TIM L TIM XL

Vaste prijs € 27 € 127 € 377 € 577 € 777

FTE TIM XS TIM S TIM M TIM L TIM XL

<=49 € 77 € 177 € 677 € 877 € 977

50-99 € 77 € 227 € 777 € 977 € 1.177

100-249 € 77 € 277 € 877 € 1.077 € 1.377

250-499 € 77 € 327 € 1.077 € 1.277 € 1.577

>=500 € 77 € 377 € 1.277 € 1.477 € 1.777

FTE Toolbox Beoordeling

<=49 € 77 € 177

50-99 € 77 € 227

100-249 € 77 € 277

250-499 € 77 € 327

>=500 € 77 € 377

FTE Toolbox Beoordeling

<=49 € 27 € 77

50-99 € 27 € 77

100-249 € 27 € 127

250-499 € 27 € 127

>=500 € 27 € 177


