Moeztuyn

Een positieve bijdrage voor mens, omgeving en organisatie
Naast het belang van een economisch gezonde bedrijfsvoering is het voor de meeste organisaties
niet meer weg te denken: Hoe kunnen we ook sociaal en ecologisch van betekenis zijn?

Moeztuyn speelt hierop in door een plek aan een organisatie toe te voegen die op een positieve

manier zorgt voor de mens en voor de omgeving. De moestuin als middel om positieve stappen
te bevorderen, maar ook als doel om met elkaar te zaaien en te oogsten.
Wij:

- bieden opties voor beheer en onderhoud van de plek

- creëren de plek voor het gesprek, moestuin of pluktuin, in samenwerking met groenpartners en facilitair
- organiseren het gesprek over vitaliteit, verbinding en vergroening, in samenwerking met HR
- verzorgen de PR vanuit de gesprekken en ervaringen, in samenwerking met communicatie

Sociale waarde (HR)

Veel meer dan alleen
een moestuin!

Wat hebben jullie eigen mensen nodig? En op welke

manier kun je mensen van buiten betrekken bij jullie
organisatie?

De moestuin draagt bij aan:
- verbindingen tussen teams
- plezier en ontspanning voor het individu
- fysieke en mentale gezondheid
- gezond eten (met jullie cateraar?)
- mogelijkheid om te verbinden met buiten
- groene omgeving (groen doet goed voor de mens)

Economische waarde (Directie)

- groeneducatie (wat weten we eigenlijk nog?)
- bewustwording

De combinatie van financieel gezond en zorgen

voor de mens en omgeving gaan hand-in-hand.
Op welke manier levert Moeztuyn een bijdrage
aan jouw economische waarde?
De moestuin draagt bij aan:
- gezonde en gelukkige medewerkers, dus een lager
ziekteverzuim en een grotere mate van loyaliteit
- positief imago, waarmee je kunt laten zien hoe je je
inzet voor je omgeving en daarmee inspirerend bent
- goed werkgeverschap, van binnen en buiten gezond

Ecologische waarde (Facilitair)
Wat kan ik als organisatie of als individu doen om op een positieve
manier aan de klimaatvraagstukken bij te dragen?
De moestuin draagt bij aan:
- biodiversiteit, geef bijen en vlinders een fijne plek

- vergroening, ontstening

- gezond eten (met jullie cateraar?)

- inheemse beplanting

- groene educatie (inspiratie voor thuis)

- bewustwording

Contact
Meer weten?

Een pittig gesprek in
de tuin, dat loopt net
iets makkelijker...

Neem gerust contact met ons
op om nader kennis te maken.
info@moeztuyn.nl
024 - 785 74 28

www.moeztuyn.nl

