
Wat betekent MVO voor jou persoonlijk?

De energie om aan de slag te gaan met MVO komt vanuit je eigen 
drijfveren. In deze opdracht gaan we op zoek naar de betekenis van 
MVO voor ieder persoonlijk. Door hierover met elkaar in gesprek te 
gaan, gaan we de diversiteit van drijfveren zien. In drietallen gaan 
jullie elkaar om beurten Interviewen over jouw persoonlijke betekenis 
van CSR, MVO en Duurzaamheid.


Degene die start als geïnterviewde wordt gevraagd:

Wat betekent duurzaamheid of MVO voor jou persoonlijk?


Daarna stellen de andere groepsleden verdiepende vragen. Voorkom 
het geven van advies of oordeel. Het helpt om open vragen te stellen 
die starten met waarom, hoe en wat. Voorbeelden zijn:

• Waarom is (bijvoorbeeld) gelijkwaardigheid belangrijk voor jou? 

• Welk voorbeeld kun je daar van geven?

• Wat bedoel je met (bijvoorbeeld) rechtvaardigheid?


Na 10 minuten is de volgende in het drietal aan de beurt. Als de 
groepsleden allemaal zijn geïnterviewd over hun persoonlijke 
betekenis van MVO, komen we weer bij elkaar met de gehele groep.


In de groep worden jullie gevraagd wat je opgevallen is aan de drie 
persoonlijke betekenissen van MVO?
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