
Nederland CO2 Neutraal  

Nederland CO2 Neutraal is een netwerk van bedrijven die werk maken van CO2 reductie. 

Inmiddels zijn zo 180 bedrijven lid. Deze stichting organiseert diversen keren  per jaar 

bijeenkomsten. 

 

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 16 uur (€ 100,- per uur) € 1.600,00 

Contributie  Jaarlijks €    997,00 

Totaal  € 2.597,00 

 

Nunspeet Verduurzaamt 

Nunspeet Verduurzaamt is een initiatief van Nunspeetse ondernemers, maatschappelijke 

organisaties en de gemeente. De deelnemers willen Nunspeet actief verduurzamen. Om 

dit te bekrachtigen werd in 2017 het convenant ‘Nunspeet Verduurzaamt’ getekend. Er 

worden halfjaarlijkse bijeenkomsten georganiseerd om elkaar te inspireren, te horen wat 

de ervaringen zijn met concrete maatregelen en elkaar te prikkelen om verdere slagen te 

maken op het gebied van duurzaamheid; en het inzichtelijk maken van de 

duurzaamheidsprestaties van de deelnemer. 

De ambitie is om concrete resultaten te boeken op het sociale, economische en ecologische 

vlak door: 

• de eigen organisatie te verduurzamen vanuit het bekende motto ‘verbeter de 

wereld, begin bij jezelf’; 

• het energieverbruik van de deelnemers te verminderen; 

• mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt meer kansen te bieden; en 

• bewustwording te creëren over verduurzaming in de gemeente Nunspeet. 

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Verslagen MVO werkgroep 

• Verslagen Nunspeet verduurzaamt 

• Verslagen Nederland CO2 Neutraal 

 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het Management geëvalueerd of deelname aan 

de initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele 

andere geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Contributie  Jaarlijks € 425,- 

 

 
Bedrijven Kring Harderwijk 

In 2010 is Inclusief Groep aangesloten bij Bedrijven Kring Harderwijk. Deze werkgroep 

heeft tot doel het bewustzijn omtrent duurzaamheid te vergroten en gezamenlijk komen 

tot een aantal, relatief eenvoudige, in en uit te voeren maatregelen voor ondernemers. 

Middels de site van de bedrijvenkring wordt e.e.a. gecommuniceerd. 

 

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Contributie  Jaarlijks € 405,- 

 

 



Genoemde initiatieven zijn er met name op gericht om de CO2 uitstoot te reduceren. 

Daarnaast kan gekozen worden voor maatregelen c.q. aanpassingen waarbij een 

verhoogde opname van CO2 en fijnstof uit de omgeving wordt gerealiseerd.  


