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In november 2020 is Nippon Express (Nederland) B.V. toegetreden tot de Club van 49, een netwerk 

van bedrijven dat zich actief inzet om de emissie van broeikasgassen in 2030 met 49% te 

reduceren. Leden van de Club wisselen kennis en ervaringen uit en onderzoeken hoe de 49% 

reductie tevens is door te vertalen in de bedrijfsketen. 

Wat is de Club van 49? 

De Club van 49 is een initiatief van Leo Smit, CO₂-specialist en oprichter van SmartTrackers.  

Leden van de Club zetten substantiële stappen om hun CO₂-footprint met 49% te reduceren.  

Ze focussen zich hierbij met name op maatregelen die verspilling tegengaan. De Club van 49 biedt 

ook ruimte voor aanvullende strategieën, mits die voldoende effectief, uitvoerbaar en betaalbaar 

zijn. SmartTrackers voorziet de leden van concrete tips en oplossingen om tot 49% CO₂-reductie te 

komen. 

Ketenanalyse 

Leden van de Club kijken ook hoe 49% reductie is door te vertalen in de bedrijfsketen. De uitstoot 

van CO₂ vindt immers plaats in een internationale keten. In die keten wil de Club van 49 meer werk 

maken van duurzaam inkopen, bijvoorbeeld door andere eisen te stellen aan toeleveranciers of 

slimmere keuzes te maken in het gebruik van producten. 

Kennisuitwisseling 

Leden van de Club van 49 delen en verspreiden actief hun opgedane kennis en ervaringen.  

Er zijn jaarlijks meerdere contactmomenten voor overleg over gekozen oplossingen of om  

hobbels te overwinnen. Deze uitwisseling en afstemming vindt hoofdzakelijk plaats via moderne 

communicatiemiddelen.  

Betrouwbare metingen 

Leden van de Club van 49 gebruiken de applicatie SmartTrackers om de CO₂-uitstoot van hun 

organisatie inzichtelijk te maken. Ze leggen de resultaten vast t.o.v. het gestelde doel en kunnen met 

heldere cijfers communiceren over de daadwerkelijke voortgang.  

 

Over de Club van 49 

De Club van 49 is een verzameling bevlogen bedrijven die het doel 

van 49% CO₂-reductie echt willen halen. Die serieuze stappen willen 

zetten. En die elkaar helpen, ondersteunen en inspireren. 
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Over SmartTrackers  

SmartTrackers is dé applicatie voor al uw metingen en assessments op 

het gebied van duurzaamheid, veiligheid en CO₂. Ruim 1.500 

organisaties maken van SmartTrackers gebruik om hun CO₂-footprint 

te berekenen en te voldoen aan de CO₂-Prestatieladder, EED en vele andere standaarden. 
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