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 MVO DOEL – THEMA MENS EN 

MAATSCHAPPIJ: SAMENWERKEN MET 

STICHTING VRIJ BEWEGEN EN LILIANE 

FONDS 
Livit levert orthopedische hulpmiddelen en diensten van 

hoge kwaliteit. Het perfectioneren van ons advies en 

onze producten gaat echter verder dan dat en we 

nemen hierbij ook onze verantwoordelijkheid voor de 

invloed die onze producten hebben op milieu en 

maatschappij. Wij staan open voor samenwerking en 

partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen 

actief te delen, voorbeelden zijn het initiatief van 

Stichting vrij Bewegen en de samenwerking met het 

Liliane Fonds . 

 

Livit drijvende kracht 

achter Stichting vrij 

Bewegen 
Stichting Vrij Bewegen is een 

uniek samenwerkingsplatform 

van wetenschappers, artsen, 

fabrikanten en 

zorgaanbieders. Het platform 

faciliteert kennisdeling en 

samenwerking tussen alle 

partijen in de branche – ook 

tussen concurrerende 

bedrijven. Dat is ideaal voor de 

patiënt, want die ontvangt de 

best mogelijke zorg. 

 

De stichting staat voor een 

holistische klantbenadering en 

biedt een platform waar 

partijen uit de orthopedische 

zorgmarkt samen kunnen 

komen voor: 

• Wetenschappelijk 

onderzoek 

• Innovatie 

• Samenwerking 

 

De stichting houdt zich 

bezig met keten brede 

overkoepelende belangen en 

thema’s en richt zich op 

samenwerking met onder 
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HOLISTISCHE 

KLANTBENADERING: 

 

STICHTING VRIJ BEWEGEN 

STAAT VOOR 
 

KWALITEIT 
Wij ons richten op de 

verbetering van bewegen en 

mobiliteit en zodat betere kwaliteit 

van leven wordt bereikt 

ADVIES 
Wij ons richten op advies om 

beter te kunnen functioneren met 

behulp van een hulpmiddel of een 

behandeling of een combinatie 

van beide 

PREVENTIE 
Wij richten ons op preventie om 

verslechtering te voorkomen 

 

bron: http://stichtingvrijbewegen.nl/ 
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meer onderzoekers, artsen en 

belangenverenigingen. 

 

Achtergrond 
Mensen met (chronische) 

problemen aan het 

bewegingsapparaat streven 

naar een bepaalde kwaliteit 

van leven, zelfredzaamheid en 

participatie in de 

maatschappij. 

Herstel en verbetering zijn 

afhankelijk van de juiste 

behandeling bestaande uit 

een goede begeleiding met 

eventueel het juiste 

hulpmiddel. Patiënt en 

zorgaanbieder hebben er 

behoefte aan dat deze 

essentiële onderdelen goed 

op elkaar afgestemd zijn. De 

praktijk is dat deze zorg 

fragmentarisch wordt 

aangeboden. Daarnaast is er 

te weinig ruimte of 

onvoldoende incentive om 

vanuit de verschillende 

disciplines gezamenlijke 

initiatieven te ontplooien. 

Onderzoek is nodig om beter 

te weten wat voor elke 

individuele patiënt nodig is in 

relatie tot het beter kunnen 

bewegen en daarmee 

functioneren in het dagelijks 

leven. Ook moet uitgezocht 

worden hoe gevonden 

oplossingen in praktijk 

gebracht kunnen worden. 

 

Liliane Fonds & Livit  
Werken samen op het gebied 

van kennis, expertise, 

communicatie en marketing 

om elkaar te versterken 

waarbij de volgende 

uitgangspunten worden 

aangehouden. 

de samenwerking is gebaseerd 

op wederzijds vertrouwen en 

samenwerking voor de duur 

van ten minste vijf jaar.  

Livit wil zijn kennis, expertise en 

producten breder inzetten en 

daarmee bijdragen aan een 

wereld waarin iedereen vrij 

kan bewegen. Hiermee geeft 

Livit mede invulling aan zijn 

maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid.  

Het Liliane Fonds steunt 

kinderen en jongeren in 

ontwikkelingslanden door de 

belemmeringen te 

verminderen die een direct 

gevolg van de handicap zijn 

en door hen weerbaar en 

zelfbewust te maken. Het 

Liliane Fonds wil dat kinderen 

met een handicap volledig 

opgenomen worden in de 

samenleving. 

Partijen concluderen dat de 

doelstellingen van beiden 

vrijwel overeenkomen en dat 

hierdoor een goede basis is 

ontstaan voor een 

samenwerking. Vooral de 

concrete invulling van hulp 

door partijen verenigd sterk. 

Partijen willen bij de invulling 

van de plannen aantoonbaar 

resultaat behalen en dit 

resultaat zowel intern als extern 

communiceren. 

 

Meer informatie  
Voor meer informatie over  de 

MVO binnen Livit kunt u 

contact opnemen met een 

van onze onderwerp experts 

Karin Maclaine Pont 

kpont@livit.nl of Edwin van 

Tankeren etankeren@livit.nl 

 

 

Esther Mik (Manager Zorg en Allianties), Karin MacLaine-Pont (HR Manager), Mieke Lagcher (Marketing- en 

Communicatieadviseur), Jan Willem van der Windt (CEO) 

Livit Orthopedie 

 

SAMENWERKEN VOOR 

EEN BETERE WERELD: 

 

Livit en Liliane Fonds werken samen 

op het gebied van kennis, 

expertise, communicatie en 

marketing om elkaar te versterken 

waarbij de volgende 

uitgangspunten worden 

aangehouden 
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