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Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie 

 

Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar Isero B.V.  aan deelneemt die, direct 

of indirect, iets met CO2 reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen als 

duurzaamheid, MVO, Cradle to Cradle, life cycle management, duurzaam aanbesteden, etc.  

 

Dit overzicht komt tot stand nadat in de management review besluiten worden genomen op 

basis van de inventarisatie sector- en keteninitiatieven: 1.D.1_1 Inventarisatie sector- en 

keteninitiatieven. 

 

Deelname initiatieven CO2 reductie 

Stichting Nederland CO2 

Neutraal 

heeft als doel bedrijven en 

organisaties te stimuleren en het 

ondersteunen om toe te groeien 

naar een klimaatneutrale 

onderneming. 

Organiseert 4 bijeenkomsten per jaar die voldoen aan 
twee eisen 3.D.1 en 5.C.1. Doel is om de deelnemers 
aan deze bijeenkomsten naar huis te laten gaan met een 
enorme bak aan energie en inspiratie om met CO2 
reductie aan de slag te gaan. We hebben besloten om 
lid te worden van deze stichting. 

Climate Neutral Group 

Climate Neutral Group is een 

socialventure met een 

maatschappelijk doel: 

het komen tot een 100% 

klimaatneutrale wereld! 

Inventariseren van de carbon footprint sinds 2006. Zij 
berekenen onze CO2 uitstoot (footprint) en 
compenseren deze uitstoot direct.  

BIM 

Bouw Informatie Model is een 

ketensamenwerking in de bouw 

met als doel het reduceren van 

faalkosten.  

Door het opstarten van een gedegen werkvoorbereiding 
kunnen fouten ondervangen worden. Onze 
projectafdeling bundelt leveringen van deuren en Hang- 
& sluitwerk waardoor er zoveel mogelijk compleet 
geleverd wordt. Hierdoor zijn minder transporten nodig 
wat een reductie van de CO2 uitstoot oplevert. Voor het 
inmeten van deuren en werkzaamheden van 
onderaannemers wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het draaien van de dagproducties. Wij zijn 
leverancier van BAM. In het project Rijnstraat wordt deze 
methode toegepast. 

Hurk Industry Park Is een samenwerkingsverband van OndernemersKontact 
De Hurk en de Gemeente Eindhoven voor het 
verduurzamen van industrieterrein De Hurk in 
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Eindhoven. Vestiging Eindhoven ligt op dit 
industrieterrein en de vestigingsleider is actief lid van de 
projectgroep.  

 

 


