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De relevantie van Corporate Social Responsibility (CSR) reflecteert de groeiende erkenning dat bedrijven meer dan
alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden hebben. Naast economische uitdagingen hebben
organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van o.a. klimaatverandering, tekort aan
materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Ook worden steeds hogere eisen
gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten. Bedrijven worden
aangesproken op hun ambities, resultaten moeten worden gemeten om zo waardecreatie aan te tonen. Glossy
rapportages zijn niet meer voldoende.
Het Executive Program CSR van ESAA maakt de thematiek inzichtelijk en stelt de kansen en dilemma’s centraal. Het biedt
zowel academische en theoretische inzichten als ook een vertaling naar praktijkgerichte oplossingen.

Het Executive Program Corporate Social Responsibility (CSR)
Om zo goed mogelijk te voorzien in de behoefte van onze deelnemers wordt het Executive Program CSR in verschillende
modules aangeboden. U kunt ervoor kiezen één module te volgen of een combinatie van modules. Zowel in april als
september start een groep van maximaal 25 deelnemers. Door de groepsgrootte te beperken wordt waardevolle interactie en een optimaal leerrendement bereikt.

Module 1: CSR Theorie en Praktijk, 3 collegedagen
• Wereldwijde megatrends
•	Theoretische en praktische ontwikkelingen
•	De verschillende milieu, sociale en economische
aspecten
• Business Cases
Module 2: CSR Management, 6 collegedagen
•	CSR strategie en beleid: visie, missie en ethiek
• CSR management
• Intern draagvlak
• Ketenbeheer
• Partnerschappen
•	Governance en stakeholder management

•	Performance meting en dataverzameling
• Maatschappelijke impact
•	Public affairs, reputatiemanagement en communicatie
Module 3: CSR Rapportage & Audit, 4 collegedagen
• Rapportage principes
• Materialiteit
• Het audit proces
•	De beoordeling van rapportages zoals bijv. de
transparantiebenchmark
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Deelnemers aan het woord

Docenten

Het Executive Program CSR richt zich in het bijzonder op directeuren, managers,
consultants en beleidsmakers die in hun dagelijkse werkzaamheden direct worden
geconfronteerd met de strategische, beleidsmatige en operationele aspecten van
CSR. Hieronder enkele alumni van het Executive Program CSR aan het woord:

Vooraanstaande academici, deskundigen en experts uit de praktijk delen hun kennis en ervaringen met u. Een selectie:

Marjolein Breed
Programmamanager MVO, AEGON Nederland
“Ik heb bijna alle onderdelen die ik gevolgd heb, kunnen toepassen. Ik grijp ook
regelmatig terug op de artikelen van de opleiding om te zien wat de argumentatie
was om iets wel of niet te doen. Met name door het verhaal over de ketenverantwoordelijkheid werd ik geïnspireerd tot directe actie. Dat hadden we toen niet goed
op orde. Daar ben ik concreet mee aan de slag gegaan.”
Jaap Erkelens
Corporate Social Responsibility Consultant, Royal Haskoning DHV
“Het heeft mij geholpen om mijn advieswerk van meer theoretisch kader te voorzien en ik kan hierdoor veel makkelijker verder kijken dan de initiële vraag van de
opdrachtgever. Ik herken nu door de opleiding eigenlijk meteen waar de oplossing
heen zou moeten gaan. Ik kan mijn advieswerk beter doen en ben een betere sparringpartner voor mijn klanten. Ook acquisitie gaat makkelijker doordat ik met meer
overtuiging een gepassioneerd verhaal kan houden. Daarnaast maakt het ook mijn
werk leuker. Het één en ander versterkt de band met cliënten.”
Jan de Kezel
Managing partner, Createlli (België)
“Na enige tijd werkzaam te zijn geweest in environmental impact vermindering wilde
ik mij meer in CSR verdiepen. Ik heb een aantal opleidingsprogramma’s in België,
Nederland, Frankrijk en Engeland op inhoud vergeleken. In het Executive Program
CSR komen veel onderwerpen aan bod; van ethiek tot reporting. De diversiteit en het
niveau van de deelnemers en docenten bleek erg hoog. Dit heeft zeker bijgedragen
aan mijn kennis over CSR na afronding van de integrale opleiding.”
Jos de Bondt
Bondt Communicatie bv
“Met integrated reporting heb ik na de opleiding echt wat stappen kunnen maken
bij klanten. Nu kan ik ieder jaar opnieuw inbreng leveren hoe een klant verder kan
werken aan integrated reporting. Het Executive Program CSR heeft mij meer autoriteit
op dit gebied gegeven.”

Dr. Karen Maas
Program Director Executive Program CSR
Erasmus Universiteit Rotterdam
Assistant Professor ESE /www.impactmeten.nl
Oprichter MVO Expertpanel
Sylvie Bleker
Chief compliance & risk officer Ballast Nedam
Programmadirecteur postgraduate opleiding
compliance & integriteit management aan de
VU voorzitter van de onderzoeksraad
integriteit marktsector.
Dr. Ir. André Nijhof
Associate Professor
Program Director MSc in Management
at Nyenrode
Prof. Dr. Ing. Teun Hardjono
Member of the International Academy of
Quality
President of Dutch Academy for Quality
Managing
Partner of the CSR Academy
Drs. Nick de Ruiter CLSAP
Partner at Sustainalize
Lead Auditor of AA100AS
Expert Reviewer CorporateRegister
Alex van der Zwart MScBA
Lecturer and consultant Sustainability
at Concernz
PhD candidate Wageningen UR
and Inholland Delft
Networkmember CSR Academy

Deelnemers Executive Program CSR zijn ondermeer:
Drs. Marleen Jansen-Groesbeek
Sustainability Manager Engagement &
Learning Royal DSM
Founder and Board Member Platform Pure
Winst

Contact en aanmelden
Mw. Henny van den Bergh
Program Coordinator
010-40 81 521
esaa-csr@ese.eur.nl
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