
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

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

>   Toekomstbestendig: Anno 2019 gaan er letterlijk 
 opdrachten en goodwill verloren door gebrek aan MVO.

>
  
Registreer gemakkelijk uw MVO activiteiten: 

 Het MVO-Register helpt u stap voor stap uw MVO 

>   Weet waar u staat: Laat uw MVO prestaties beoordelen 
 volgens uniforme standaarden en vergelijk ze met 

>
  
Hét MVO-Register van Nederland: Laat uw klanten en 

 activiteiten vast te leggen.   

collega bedrijven.   

 relaties zien dat u duurzaam bent.    



Prijslijst MVO-Register 2019

Met TIM start kunt u gratis keurmerken en certificaten uploaden. Tevens geeft TIM aan 
welke onderdelen van MVO relevant zijn voor uw organisatie (conform de minimum 
standaard voor transparantie). Vraag het MVO-Register onder welk transparantieniveau 
uw organisatie valt.

TIM Start (gratis)

Met de MVO toolbox kunt u in het MVO-Register een prachtig MVO rapport samen 
stellen en delen met uw relaties. Daarnaast is de MVO toolbox bedoeld om de minimum 
standaard voor transparantie invulling te geven en hulp te bieden aan de organisatie bij 
het managen van MVO.

Toolbox MVO rapport

Neem contact op met één van onze verificatie partners

Meer info? Bel 088-0047750 of mail naar info@mvo-register.nl

Het doel van de beoordeling is om aan de hand van de bedrijfsinformatie te bepalen waar 
de organisatie daadwerkelijk staat op het gebied van impact en MVO organisatie. Om een 
beoordeling te laten uitvoeren is het gebruik van de toolbox niet verplicht. MVO informatie 
kan ook worden aangeboden via de ‘dropbox’.  

Beoordeling 

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.

Aanvullingen

10% korting op de beoordeling als u ook de toolbox afneemt

Due diligence Behoorlijk bestuur

Neem contact op met één van onze geregistreerde adviseurs
Hulp bij invullen of verbeteren scores

Verificatie

FTE TIM XS TIM S TIM M TIM L TIM XL

Vaste prijs € 27 € 177 € 377 € 577 € 777

FTE TIM XS TIM S TIM M TIM L TIM XL

<=49 € 77 € 277 € 677 € 877 € 977

50-99 € 77 € 327 € 777 € 977 € 1.177

100-249 € 77 € 377 € 877 € 1.077 € 1.377

250-499 € 427 € 1.077 € 1.277 € 1.577

>500 € 1.277 € 1.477 € 1.777

<=49 € 177

50-99 € 277

100-249 € 377

250-499 € 477

>500 € 577

<=99 € 77

100-449 € 127

>500 € 177


