
Vacatures 

GEZOCHT Twee leden bestuur Stichting De MVO-Wijzer 
 

 
 
 

Stichting De MVO-Wijzer stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis over MVO in het 
Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Daarnaast ontwikkelt zij instrumenten, zoals De MVO-Wijzer, 
die het MKB ondersteunt bij de implementatie van hun MVO-beleid. 
 
Wij doen dit niet alleen, maar hebben een uitgebreid netwerk van ‘Partners van De MVO-
Wijzer’ (zijnde organisatieadviesbureaus en certificerende instellingen) en kennispartners 
(organisaties met aanvullende verdiepingsinstrumenten op de methodiek van De MVO-
Wijzer). 
 
De Stichting wordt momenteel bestuurd door drie leden. We zijn op zoek naar twee nieuwe 
leden.  
 
 

Functie  
Tot de taken behoren: 

 Een groot deel van de functie is het vertegenwoordigen van de Stichting, ter 
promotie van MVO in het algemeen en De MVO-Wijzer in het bijzonder. Ten behoeve 
van de communicatie en promotie zijn er ontwikkelwensen die we door het nieuwe 
bestuur willen laten vormgeven.  

 Daarnaast het door ontwikkelen van de instrumenten zodat deze blijven aansluiten 
bij de wensen en behoeften van de eindgebruikers (organisaties die De MVO-Wijzer 
gebruiken), onze Partners en de MVO-ontwikkelingen. Ook hier ligt momenteel een 
ontwikkelwens die we door het nieuwe bestuur willen laten vormgeven. 

 Actieve betrokkenheid bij interne bijeenkomsten, zoals de periodieke overleggen met 
het adviesorgaan ‘Centraal College van Deskundigen’, Partners en auditoren.   

 Uitvoeren van bedrijfsmatige handelingen op gebied van administratie, 
communicatie en ICT (deze werkzaamheden zijn verdeeld over de leden van het 
bestuur). 

 
Profiel 

 U heeft een passie voor het doel wat de stichting nastreeft; 

 U heeft u een aantoonbare MVO-netwerk; 

 U heeft een goede aanvulling op de andere bestuursleden; 

 U kunt constructief samenwerken waarbij belangen afgewogen worden. 
 

Vergoeding 

Als bestuurslid ontvangt u een vergoeding per vergadering van het bestuur van €100,- (excl. 
BTW). 
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Procedure 
U kunt uw sollicitatie aan ons sturen. Daarna volgt een selectie uit de ontvangen sollicitaties. 
Met verschillende kandidaten zullen de bestuursleden gesprekken voeren. Binnen twee 
weken nadat de gesprekken met de kandidaten zijn geweest, zal u verder geïnformeerd 
worden. 
 
 
Contact informatie: 
Stuur een sollicitatiebrief met beknopte CV naar de voorzitter Nick Lakenman nick@de-
mvowijzer.nl.  
 
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Nick Lakenman (06 – 52 38 86 06/ 
nick@de-mvowzijer.nl) Sonja Akkerman (06 – 10 36 10 87/ sonja@de-mvowijzer.nl ). Meer 
informatie over De MVO-Wijzer kunt u vinden op www.de-mvowijzer.nl. 
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