CO2 reductieprogramma: Nederland CO2 neutraal
Beschrijving van het initiatief
Steeds meer bedrijven en instellingen zien de noodzaak van duurzaam en verantwoord ondernemen
in. 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.
Het is een netwerk van en voor bedrijven die werk (willen) maken van CO2-reductie en duurzaamheid.
Aard van de stichting: NGO.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 1.247,- per jaar.
Werkwijze
Elk kwartaal organiseert men een event voor bedrijven die actief aan de slag willen met CO2-reductie
en duurzaam ondernemen. Inmiddels telt de stichting meer dan 200 bedrijven die vier keer per jaar
deelnemen aan de workshops en inspiratie opdoen tijdens het plenaire event.
Tijdens de events staat het motiveren en inspireren van de deelnemers centraal.
Ledenplatform
Op het ledenplatform kan men onderling kennis maken en ervaringen uitwisselen met andere
deelnemers. Hier kun je ook aan de stichting vragen stellen over dit platform.
Deze online ledenomgeving bestaat uit een community en een documentatie deel.
Het community deel is ervoor bedoeld om met elkaar in contact te komen.
Je vind in de community een aantal zogenaamde borden. Zie dit als de categorieën in waar je berichten
kunt vinden / plaatsen:
Nieuws: Hier plaatst de stichting berichten. Hierop kan gereageerd worden, maar leden
kunnen hier zelf niets posten.
Algemeen: Deel, inspireer, communiceer en kom in contact met andere leden van Stichting
Nederland CO2 Neutraal.
Events: Hier kun je al je vragen stellen en opmerkingen plaatsen als het gaat over de events.
Het documentatie deel bevat alle notulen, presentielijsten en overige belangrijke info van alle events.
De events zijn in hun geheel terug te zien op video, waardoor deze achteraf alsnog kunnen worden
bijgewoond.
Deelname door TKE-NL
TK Elevator Netherlands is gestart met het bijwonen van events en workshops. Doel is vooral het
opdoen van kennis voor het effectief terugdringen van het energieverbruik / de CO2-productie in
scope 1 en 2: het brandstofverbruik van het wagenpark en het elektriciteitsverbruik op kantoor..
Dit draagt automatisch bij aan het reduceren van energie en CO2-uitstoot in verband met de projecten
met gunningsvoordeel.
Naast ondergenoemde contactpersonen is het ook voor andere medewerkers van TK Elevator
Netherlands mogelijk om deel te nemen aan events of deze terug te zien.
Contactpersonen
van TK Elevator Netherlands voor dit initiatief:
Arwin Giesbergen – Head of Purchasing & Logistics BeNeLux
Gert Jan Kroon - Kwaliteitsmanager
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