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In het kader van de CO2 prestatieladder hebben wij gekeken naar andere sector- en 

keteninitiatieven en hierin een overweging gemaakt of dit iets voor ons is. Het 

onderstaande project lijkt ons interessant om daar bij aan te sluiten om zo nieuwe 

inzichten en ideeën op te doen. Sinds 2019 zijn wij daarom aangesloten bij dit initiatief.  

 

Project: Nederland CO2 neutraal 

Leden van Nederland CO2 neutraal wordt de mogelijkheid gegeven om kennis en 

informatie te halen. Dit wordt gedaan door presentaties, standhouders en werkgroepen. 

Leden wordt actief informatie toegestuurd. Voorbeelden hiervan zijn de verslagen van de 

bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties van sprekers. Hierin staan voor 

de deelnemers bruikbare tips waar zij mee aan de slag gaan. 

Leden wordt de mogelijkheid gegeven om kennis en informatie te brengen/delen. Dit 

wordt o.a. gedaan door de werkgroepen waarin ze ingedeeld zijn. Hier wordt in kleiner 

comité actief nagedacht over CO2 reductie. 

Daarnaast wordt er gestimuleerd om de opgedane kennis binnen hun bedrijf te delen en 

te bespreken met het management/ de directie.  
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Het leukste C02 reductie initiatief van Nederland!

Stichting Nederland C02 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief
aandacht besteden aan C02 reductie. Kiezen voor C02 reductie biedt vele kansen: verbetering van de
leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, besparen op de bedrijfskosten en
het verbeteren van de concurrentiepositie.

Maar werken aan C02 reductie kan ook leuk zijn! Behalve het reduceren van C02 is het doel van Stichting
Nederland C02 Neutraal om meerdere malen per jaar bijeenkomsten te organiseren die inspirerend en
leuk zijn. Oftewel, het nuttige met het aangename combineren!

Met het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaart InVra plus B.V. zich in te zetten voor C02
reductie.

De betrokken partijen zijn:

. InVra plus B.V. vertegenwoordigd door Laura Olthof;

. Stichting Nederland C02 Neutraal vertegenwoordigd door

Betrokken partijen komen overeen dat:

. InVra plus BV. zich inspant om conform de Trias Energetica in jaar 2021 2% C02 te reduceren ten
opzichte van hetjaar2014 in scope 1;

. InVra plus B.V. zich inspant om conform de Trias Energetica in jaar 2021 25% C02 te reduceren
ten opzichte van het jaar 2014 in scope 2;

. InVra plus B.V. actief communiceert over de behaalde resultaten in het kader van C02 reductie.

Concreet houdt dit in dat InVra plus B.V. de volgende stappen zal zetten om C02 te reduceren:

1. Opstellen C02 footprint (basisjaar);
2. Nemen van C02 reducerende maatregelen;

3. Overstappen (voor een deel) op duurzame energie (zelf opwekken of inkopen).

Stichting Nederland C02 Neutraal verklaart hierbij om InVra plus BV. bij alle drie bovengenoemde
stappen ondersteunen. Dat zit bij het lidmaatschap inbegrepen. Zo zorgen we samen voor C02 reductie.

Laura Olthof Anne-C ristien Vrieling
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