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Dit najaar start HAS Kennistransfer en 
bedrijfsopleidingen (HAS) drie nieuwe 
post-hbo opleidingen voor de foodsector. 
In samenwerking met gerenommeerde 
bedrijven en instanties zijn opleidingen   
ontwikkeld in antwoord op de groeiende 
vraag vanuit de markt naar verdere profes-
sionalisering en een leven lang leren.
HAS heeft naast haar samenwerking met 
MVO Nederland de handen ineen geslagen 
met N&S Quality Consultants, waarmee de 
leergang Quality and Business Improve-

ment in Food is ontwikkeld. Een leergang 
omvat tien dagen verspreid over negen 
maanden en is gericht op kwaliteits-
managers in de food.
Met NIZO food research heeft HAS de 
cursus ‘Van productconcept naar technolo-
gisch goed eindproduct’ ontwikkeld, een 
vierdaagse cursus voor onder andere    
productontwikkelaars. 

Informatie over de post-hbo cursussen: 
www.haskennistransfer.nl

Maarten Luijf: “de expeditie is een mooie manier    

om te zien hoe Mvo bij andere bedrijven wordt    

aangepakt.”

de Mvo-expeditie Food & agribusiness is een traject van een aan-

tal maanden waarin met andere bedrijven actief aan de slag wordt 

gegaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen (Mvo).

Nieuwe post-hbo foodopleidingen

Op MVO-expeditie

samen met andere bedrijven in een traject van een aantal 
maanden actief aan de slag met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (Mvo). dat is wat de Mvo-expeditie Food &    
agribusiness bedrijven in Zuid-nederland biedt om te komen 
tot beleid en implementatie van Mvo in de organisatie.

“Een praktische kapstok bieden voor MVO 
en helpen de juiste prioriteiten te stellen”, 
omschrijft Maarten Luijf de MVO-expeditie 
Food & Agribusiness voor bedrijven in 
Zuid-Nederland. Luijf is adviseur Opleidin-
gen bij HAS Kennistransfer en Bedrijfsoplei-
dingen. Samen met de MVO Nederland 
Academie, een activiteit van MVO Neder-
land, organiseert de HAS deze opleiding.
De internationaal erkende standaard voor 
MVO, richtlijn ISO 26000, is de basis voor 
de expeditie. Deelnemers leren stap voor 
stap met de richtlijn te werken en ontdekken 
wat MVO nog meer voor de organisatie kan 
betekenen. Zo wordt toegewerkt naar de 
ontwikkeling van een stevig MVO-beleid en 
de verdere inbedding en implementatie van 
MVO in het bedrijf.

Bijeenkomsten op locatie
De MVO-expeditie bestaat uit vijf bijeen-
komsten, die plaatsvinden bij de deelnemen-

ook individueel bedrijfsadvies of -training en 
individuele begeleiding bij het opstellen van 
de Zelfverklaring ISO 26000. 
Informatie over de MVO-expeditie:       
Maarten Luijf, adviseur Opleidingen HAS 
Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen,                  
073-6923637, m.luijf@has.nl.

• Carina Grijspaardt-Vink •

de bedrijven en veelal worden gecombineerd 
met een bedrijfsbezoek en -presentatie. “Een 
mooie manier om te zien hoe MVO bij 
andere bedrijven wordt aangepakt én om een 
MVO-netwerk op te bouwen”, aldus Luijf.
Hij vertelt vervolgens dat het mogelijk is om 
een collega mee te nemen naar de bijeen-
komsten. “Zo kunnen ook anderen binnen 
het bedrijf kennis maken met de richtlijn en 
op die manier is er een breder draagvlak te 
creëren voor MVO binnen de organisatie.”

Al gestart met MVO
De expeditie richt zich op bedrijven in Zuid-
Nederland die op zoek zijn naar meer struc-
tuur, verdieping en samenhang in de MVO-
activiteiten waar al een start mee is gemaakt. 
Naast de bijeenkomsten omvat de expeditie 


