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3.D.1 Deelname (actief) aan Sector- en Keten-initiatieven 

Voor wat betreft de genoemde initiatieven (zie document 1.D.1) hebben wij besloten 

actief te gaan deelnemen aan:  

 

 

Nederland CO2 Neutraal 

 

Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te stimuleren 

en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. 

 

De stichting inspireert deelnemers om actief met CO2-reductie aan de slag te gaan door 

informatieve bijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten vinden ongeveer 4 x per 

jaar plaats en iedere keer spreekt een bekende Nederlander die zich inzet voor het 

milieu. Zo heeft tijdens één van de voorgaande bijeenkomsten Femke Halsema 

gesproken, voormalig leider van GroenLinks over het thema “duurzaamheid”. 

 

De stichting informeert deelnemers uitgebreid over o.a. de Trias Energetica. 

De Trias Energetica is ontwikkeld als handvat om te komen tot energiebesparing. 

Aangezien energie en CO2 een direct verband met elkaar hebben, kan deze methode ook 

gebruikt worden voor CO2-reductie. 

Deze Trias Energetica heeft oorspronkelijk drie stappen: 

 

1. Beperk de energievraag (CO2) door verspilling tegen te gaan; 

2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen (lagere CO2 uitstoot); 

3. Gebruik fossiele brandstof zo efficiënt mogelijk. 

 

In het kader van CO2 neutrale organisatie is een 4e stap toegevoegd, nl. CO2Compensatie  
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Ad. 1. 

 

Het beperken van het verbruik kan bijvoorbeeld door: 

- isolatie;  

- het gebruik van daglicht;  

- teleconferentie; 

- het selecteren van onderaannemers die dicht bij een klus wonen; 

- goede planning van ritten. 

 

Ad. 2. 

 

Gebruik maken van duurzame energiebronnen kan bijvoorbeeld door: 

- aankoop van groene energie; 

- auto’s op alternatieve brandstof (b.v. elektriciteit, (groen) gas); 

- gebruik van zonnepanelen. 

 

Ad. 3. 

 

Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen kan bijvoorbeeld door: 

- aanschaf van energiezuinige apparaten en/of auto’s en machines; 

- het correct inregelen van klimaatinstallaties; 

- carpoolen; 

- het opvoeden van mensen. 

 

Ad. 4. 

 

De laatste stap naar een klimaatneutrale onderneming is het compenseren van de 

resterende CO2-uitstoot. Eén van de mogelijkheden om dit te doen is het investeren in 

projecten voor het opwekken van duurzame energie. 

 

 

 

De stichting Nederland CO2 Neutraal organiseert enkele keren per jaar een bijeenkomst 

waarbij alle deelnemers geïnformeerd worden en in de gelegenheid worden gesteld om 

ideeën en ervaringen uit te wisselen. 

 

Op 15 september 2016 hebben wij deelgenomen aan de bijeenkomst, waarbij hoogleraar 

Jan Rotmans gastspreker was.  

 

Voorafgaand aan dit seminar nemen de deelnemers plaats in werkgroepen, waarbij de 

ervaringen en mogelijkheden tussen diverse bedrijven in verschillende sectoren worden 

uitgewisseld.  

Per bijeenkomst wordt een bepaald onderwerp behandeld. Deze onderwerpen worden in 

overleg met de deelnemers uitgekozen, zodat de diversiteit gewaarborgd is. 

 


