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1. Inleiding 

Voor u ligt het document Sector/ Keteninitiatieven van NEO B.V. Dit document bevat een overzicht 

van de initiatieven die voor ons relevant zijn, en de initiatieven waarin we actief deelnemen.  
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2. Onderzoek naar sector/ keteninitiatieven 

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben we actief gezocht naar bedrijven in onze 

sector die reeds gecertificeerd zijn. Daarnaast hebben we het overzicht van bestaande initiatieven op 

de website van SKAO geraadpleegd. Veel initiatieven zijn gerelateerd aan het wagenpark van 

bedrijven. Doordat NEO geen eigen wagenpark heeft en al relatief veel medewerkers met het OV of 

fiets naar kantoor komen zien we hier geen directe meerwaarde in. De volgende twee bestaande 

initiatieven zijn wel potentieel interessant om aan deel te nemen: 

2.1 Duurzame leverancier 

De Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die willen investeren in 

duurzaamheid. Het platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam 

opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld 

en worden innovatieve methoden ontwikkeld om milieubelasting te verminderen. Duurzaam 

inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is het uitgangspunt. De 

Duurzame Leverancier helpt bij het vinden van duurzame leveranciers. 

2.2 Nederland CO2 neutraal 

Steeds meer bedrijven en instellingen zien de noodzaak van duurzaam en verantwoord 
ondernemen. Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en ondersteunt hen om uit te 
groeien tot een klimaat neutrale onderneming: schoner en minder afhankelijk van fossiele 
brandstoffen, met respect voor mens en milieu. 
 
Elk kwartaal organiseert Nederland CO2 Neutraal een event voor bedrijven die actief aan de 
slag willen met CO2-reductie en duurzaam ondernemen. Er zijn inmiddels meer dan 
tweehonderd bedrijven aangesloten die vier keer per jaar deelnemen aan  workshops en 
inspiratie op kunnen doen tijdens de plenaire middagbijeenkomst. 

 
NEO overweegt bovenstaande initiatieven, echter is er voor nu voor gekozen om aan andere 
initiatieven deel te nemen.  

  

https://nlco2neutraal.nl/event/
https://nlco2neutraal.nl/workshops/
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3 Gekozen initiatieven 

3.1 Innovatie Lab Geobusiness Nederland 

Het Innovatie Lab is een initiatief van GeoBusiness Nederland en wordt uitgevoerd vanuit GeoSamen 
met partners vanuit de overheid, het ministerie van BZK en Geonovum. Rob Beck, directeur van NEO 
B.V., is daarbij een van de trekkers.  

GeoBusiness Nederland heeft het initiatief genomen om met haar leden vorm te geven aan een 

nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de vorm van een ‘Innovatie Lab’. 

Dit is een inspirerende omgeving waarin nieuwe samenwerkingsvormen worden onderzocht en waar 

de leden van GeoBusiness Nederland kunnen laten zien welke innovatieve toepassingen kunnen 

worden gebruikt. Binnen het Innovatie Lab is NEO actief binnen de werkgroep Energie. De werkgroep 

richt zich specifiek op het ontwikkelen van een informatieplatform met daarop gebaseerde diensten 

die locatie gebaseerde vraagstukken gerelateerd aan de energietransitie kunnen beantwoorden.  

Naast dat NEO actief is binnen het Innovatie Lab ondersteunen we Geobusiness Nederland ook 

financieel. Een van de speerpunten binnen Geobusiness Nederland is het Platform Energietransitie 

en Klimaat. Daarin wordt gekeken naar de rol van de GEO sector in het Energieakkoord.  

3.2 Alle zonnepanelen in Nederland op de kaart 

In NEO zonnepanelen willen we alle zonnepanelen in Nederland op een actuele manier in beeld 
brengen en de ontwikkeling monitoren.  

We monitoren de zonnepanelen omdat de stormachtige ontwikkeling ervan een factor van belang is 
in de energietransitie. Het is voor ons allemaal belangrijk om informatie over dit onderwerp 
beschikbaar te hebben en geen ‘fake data’ te gebruiken. Vandaar dat de data dan ook via een 
openbare kaartviewer voor iedereen toegankelijk is.  

Naast het tonen van informatie over de locatie en afmetingen van de zonnepanelen wordt een 
inschatting gemaakt van het aantal, het vermogen en de leeftijd van de panelen.  

De gegevens worden tenminste zes keer per jaar geactualiseerd op basis van remote sensing 
beelden. Dit is nog niet foutloos, en vragen via de viewer dan ook aan gebruikers om foutieve 
informatie via een bericht op te website terug te koppelen zodat het steeds beter en completer 
wordt. 

 


