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Keteninitiatieven 

De Noord-Hollandse Duurzaamheids Alliantie 

Heel Nederland CO2-neutraal in 2050 – dat is onze 

missie! De NHDA (Noord-Hollandse Duurzaamheids 

Alliantie) is een strategische partner voor 

woningbouwverenigingen in Noord-Holland om 

vastgoed te verduurzamen. Wij dragen bij aan een 

slim, milieuvriendelijk en gezond bouwproces en delen belangeloos onze kennis en ervaring met de 

rest van Nederland. Wij zetten in op landelijk innovatievermogen en regionale slagkracht. Samen 

maken we CO2-neutraal in 2050 haalbaar. 

Meer info op: https://nhda.nl/  

Circulair Westfriesland  

Ondernemers en experts gaan bij Circulair Westfriesland met elkaar in 

gesprek. Ondernemers vertellen welke circulaire stappen zij hebben 

gezet en hoe zij die rendabel maken. Want de circulaire economie is 

niet alleen noodzakelijk vanuit milieuoogpunt, het biedt ook kansen. 

ToekomstGroep neemt als expert proactief deel aan deze 

bijeenkomsten. 

Trees for All – Bomenpartner 

Onze wereld heeft meer bomen nodig. Voor een beter klimaat, meer 

biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Daarom plant stichting Trees for 

All bossen en bomen in Nederland en het buitenland. ToekomstGroep doneert 

jaarlijks maar liefst 150 bomen.  

https://nhda.nl/


RGS – Resultaat Gericht Samenwerken 

ToekomstGroep is tegenwoordig ook lid van de RGS 

Leercirkel. Deze verbindt het netwerk van uitvoerende en 

opdrachtgevende partijen, die de toekomst een warm hart 

toedragen en willen gaan staan voor een duurzame 

maatschappij. 

https://www.leercirkel.nl/ 

ReUse 

Re-Use gelooft in de kracht van de samenwerking. In het schema wordt duidelijk gemaakt hoe het 

proces van circulariteit bij Re-Use verloopt. Doordat iedere partij zijn eigen stappen heeft kan het 

proces soepel verlopen. 

 

https://re-usebv.nl/ 

 

Recycling bedrijfskleding 

ToekomstGroep gooit oude bedrijfskleding niet weg, 

maar laat deze recyclen door bedrijfskleding partner 

InterPromo. 

 

 

 

ToekomstGroep werkt met FINEO duurzaam 

glas 

Dankzij haar vooruitstrevende 

vacuumtechnologie combineert de beglazing 

een minieme glasdikte met uitzonderlijk 

thermisch en akoestisch comfort. 

 

https://www.leercirkel.nl/
https://re-usebv.nl/


Bijeenkomsten CO2-Prestatieladder/Milieu/Circulair ondernemen 

In 2021 hebben medewerkers van ToekomstGroep  (o.a.) de volgende bijeenkomsten bijgewoond; 

10-2-2021 Seminar Resultaat Gericht Samenwerken 

1-3-2021 Seminar; Wij presenteren de toekomst van Sigma Coatings (over nieuwe 

spuittechniek) 

28-4-2021 Kennismaking Re-Use in Diemen 

6-5-2021 Vergadering met InterCell over ingebruikname Re-Use 

1-7-2021 Pilot Vlakglasrecycling (oude isolerende beglazing heel inzamelen) 

7-9-2021 Circulair bouwen aan de toekomst 

11-11-2021 Circulair verbouwen in West-Friesland 

19-11-2021 Duurzaamheidaward 2021 Gemeente Medemblik (gewonnen!) 

26-11-2021 Circulair Verbouwen in West-Friesland 

15-12-2021 Webinar Duurzaamheid Sikkens 

 



Vermeldingen in media uitingen en/of van onze ketenpartners 

De NHDA is een VOF, opgericht door A.C. Borst Bouw, ToekomstGroep en Kesselaar & Zn. Wij werken 

samen met regionale en landelijke partners om zo het beste uit de markt te halen en zorgen er 

samen voor dat Noord-Holland op een betaalbare en eerlijke manier wordt verduurzaamd, zonder 

spijt achteraf...In totaal zijn 4000 deelnemers voorzien van adviezen en offertes.  

 

 

Zie NHDA – De Noordhollandse Duurzaamheids Alliantie 

 

Hiernaast heeft ToekomstGroep diverse contracten lopen met woningcooperaties om ook daar 

energetische maatregelen aan hun woningen door te voeren. Hier enkele berichten uit hun eigen 

bedrijfsbladen; 

https://nhda.nl/


 



 



 


