
Klankbord bijeenkomst CO2/Circulair 
 

Tijdens deze klankbord bijeenkomst waren er twee presentaties, afgesloten met een virtuele 

netwerkborrel.  

Presentatie 1: 

Deze presentatie werd gegeven door Eva Dijkema van ProRail. In deze presentatie gingen we wat 

dieper in op twee methodes om verandering teweeg te brengen: bottom-up & top-down. Als 

voorbeeld van bottom-up draagt ze aan haar zeilrijs richting de “UN Climate Change Conference 

COP25”. Vervolgens gaf ze als ander voorbeeld van bottom-up apps waar je gegevens over je ideale 

vakantie invult, en deze zo dicht mogelijk bij huis zoekt, waardoor vlieguren bespaard kunnen 

worden. Een top-down oplossing van hetzelfde probleem zou het reguleren van vluchten zijn door de 

overheid, nationaal of internationaal. Dit valt ook te vertalen tot binnen het bedrijf, je kan mensen 

stimuleren zuiniger te rijden, óf je kan zuinigere leaseauto’s aanschaffen. Het een kan niet zonder het 

ander. Het is daarom als organisatie van belang dat je beide types energiebesparende maatregelen 

gebruikt om de CO2-uitstoot te verlagen. 

 

Presentatie 2: 

Deze presentatie werd gegeven door Pascal van Erp, een IT-engineer die nu achtergelaten 

vissersnetten op duikt. Hij geeft aan dat er jaarlijkse 640.000 ton aan “spookvistuig” in de zee wordt 

achter gelaten, zo’n 40% van al het plastic in de oceaan.  Hierdoor raken veel vissen onbedoeld vast 

en sterven ze ook. Een extra nadeel is dat zwervend vistuig, andere zwervend vistuig ook vangt. Het 

plastic van deze tuigen wordt door deze organisatie hergebruikt. Ze maken er sokken van. Ook doen 

ze onderzoek hoe voorkomen kan worden hoe vistuigen als afval in de zee worden gedumpt. Tijdens 

de netwerkborrel (na zijn presentatie) hield Pascal een betoog over de persoonlijke 

verantwoordelijkheid van mensen, en dat bovenal afval weer een persoonlijke zorg moet zijn. 

Volgens de spreker zouden we in plaats van méér vuilnisbakken, minder moeten neer zetten, zodat 

mensen zich weer verantwoordelijk voelen voor hun eigen omgeving. 

Samenvatting 

Deze twee presentatie waren niet zo zeer een handreiking voor CO2-reductie, maar betogen voor 

persoonlijke en professionele verantwoordelijkheid. De CO2-prestatieladder is meer dan alleen een 

‘moetje’. We moeten deze klimaatcrisis oplossen, en alleen samen kunnen wij dit. Wie er voor wat 

nou precies verantwoordelijk is, is niet relevant, iedereen en iedere organisatie kan, hoe klein ze ook 

mogen zijn verandering teweeg brengen. Dit betoog valt ook op organisatie niveau toe te passen. Je 

moet als gehele organisatie achter je CO2-reductiebeleid gaan staan, en iedereen binnen deze 

organisatie moet zijn steentje bijdragen.  


