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Voorwoord 

Olie, steenkool en aardgas spelen nu nog de grootste rol in de wereldwijde 
energieopwekking. Het verbruik van olie, steenkool en aardgas wordt echter  
snel minder aantrekkelijk. Vanwege de opwarming van de aarde maken 
overheden, vaak in goed overleg met het bedrijfsleven, afspraken om 
het verbranden van deze fossiele brandstoffen te ontmoedigen. Energie- 
besparing en duurzame opwekking zijn dan dé manieren om invulling aan  
die afspraken te geven. Hierdoor zullen bedrijfsprocessen zichtbaar en  
fundamenteel veranderen. 

CO2-neutraal ondernemen betekent dat een organisatie verantwoordelijk-
heid neemt voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 dat vrijkomt bij het 
verbruik van fossiele brandstoffen. Dit doet de organisatie door verbruik van 
deze brandstoffen te vermijden, het overige energieverbruik te reduceren, 
zelf duurzame energie op te wekken en resterende, nog niet te reduceren 
CO2-uitstoot te compenseren. Ideaal is het wanneer uiteindelijk geen en-
kel gebruik van fossiele brandstof meer nodig is en u als ondernemer een 
overschot aan zelf opgewekte duurzame stroom of warmte kunt leveren aan 
bedrijven in de omgeving. 

Meer en meer organisaties starten met CO2-neutraal ondernemen. Op zowel  
gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau worden allerlei programma’s 
en campagnes gestart om burgers en bedrijven bewust te maken van de 
gevolgen van hun handelen voor het klimaat. Organisaties worden ook  
gestimuleerd en steeds vaker verplicht efficiënter en duurzamer om te gaan 
met energie. 

De norm is gesteld. Nu is het aan u om mee te blijven ondernemen binnen 
uw branche en de vruchten te plukken van CO2-neutraal ondernemerschap. 
Dit boek gaat u daarbij helpen.

Rob van der Rijt 
’s-Hertogenbosch, april 2019
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Inleiding

Veel bedrijven, instellingen en overheden staan nog maar 

aan het begin van CO2-neutraal ondernemerschap en voor 

hen is dit praktische handboek dan ook bijzonder nuttig. Ons 

vijfstappenplan gaat u gestructureerd en met veel voorbeel-

den en tips begeleiden in het managen van de CO2-uitstoot 

van uw organisatie. 

DIT ZIJN ONZE VIJF STAPPEN: 

STAP 1.  Het berekenen en monitoren van de CO2-voetafdruk 

STAP 2. Het reduceren van energieverbruik 

STAP 3. Het restant van de benodigde energie duurzaam opwekken 

STAP 4. Het compenseren van (nog) niet te reduceren broeikasgassen 

STAP 5. Communicatie over CO2-neutraal ondernemen 

Nadat we deze vijf stappen hebben doorgenomen en u zich de praktische 
voorbeelden daarbij eigen hebt gemaakt, formuleren we in het laatste 
hoofdstuk (hoofdstuk 7) van dit boek nog een aantal voorbeelddoelstellin-
gen. Deze gebruikt u om uw eigen missie voor CO2-neutraal ondernemen 
vast te leggen en daar uw strategie (het vijfstappenplan) op af te stemmen. 

Maar we beginnen dit boek in hoofdstuk 1 met vijf redenen om vandaag 
nog te starten met CO2-neutraal ondernemen. Mocht u of uw directie nog 
niet overtuigd zijn van de noodzaak, dan kunnen deze inzichten u helpen 
om actief te worden met energiebesparing en duurzame energieopwekking. 
Bént u al overtuigd en gemotiveerd om direct en praktisch aan de slag te 
gaan? Start dan met de eerste stap van ons vijfstappenplan, te vinden in 
hoofdstuk 2. 
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 1 Vijf redenen om  
  vandaag te starten  
  met CO2-neutraal  
  ondernemen 

1.1 INLEIDING 

Bent u of uw directie nog niet overtuigd van de noodzaak 

om vandaag te starten met CO2-neutraal ondernemen? In dit 

hoofdstuk noemen we vijf goede redenen om tot actie over 

te gaan. Leg de inzichten voor aan collega’s, klanten en inves-

teerders om hen te overtuigen van uw visie op een duurzame  

bedrijfsvoering. Informeer hen over de economische voordelen  

voor zowel de korte als de lange termijn en over de ecologi-

sche en sociale voordelen voor deze en toekomstige genera-

ties. De vijf redenen die we in de paragrafen 1.2 tot en met 1.6 

noemen, zijn in onze ogen de belangrijkste en meest overtui-

gende. Dat wil niet zeggen dat er niet nóg meer redenen zijn 

om CO2-neutraal te ondernemen! 

1.2 REDEN 1: KOSTENREDUCTIE 

Voor iedere organisatie is het vanuit bedrijfseconomisch perspectief, zowel 
op korte als op lange termijn, interessant om het verbruik van fossiele brand-
stoffen te verminderen. Op de korte termijn leidt het minder verbruiken van 
energie immers tot kostenvoordelen. Wanneer u bijvoorbeeld de banden-
spanning van uw wagenpark zorgvuldig op peil houdt, is er tot 4% op de to-
tale brandstofkosten per jaar te besparen, doordat de banden minder weer-
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stand hebben van het wegdek. Meer gebruikmaken van videoconferencing in 
plaats van naar buitenlandse filialen reizen voor overleg levert tot duizenden 
euro’s per jaar kostenreductie op. Het effectiever indelen van uw productie-
proces leidt tot besparingen op energiekosten. Machines kunt u, wanneer 
een onderdeel van het proces is afgerond, automatisch laten uitzetten. 

Soms zijn er niet eens extra investeringen nodig en leidt bewustwording 
van medewerkers al vanzelf tot energiebesparingen. Vaak vergen efficien-
cymaatregelen wel een investering vooraf, maar verdient u die al binnen 
enkele jaren terug. 

Door oude tl-verlichting te vervangen door een meer energiezuinige voor-
ziening is het mogelijk meer dan 10% op de kosten voor verlichting te bespa-
ren. De terugverdientijd ligt op 1,5 jaar. In hoofdstuk 3 van dit boek geven 
we nog tientallen voorbeelden van directe besparingen op energiekosten. 

Ook op de langere termijn biedt het nú reduceren van verbruik van fossie-
le energie bedrijfseconomische voordelen. Het geeft organisaties namelijk 
meer zekerheid dat de koopkracht van de markt op peil blijft. De nega-
tieve economische gevolgen door klimaatverandering zullen minder groot 
zijn wanneer meer bedrijven nu starten met de reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen als CO2. Zo zal vastgoed in de toekomst minder schade oplo-
pen doordat weersomstandigheden minder extreem zijn en zal de landbouw 
wereldwijd productief blijven door minder verdroging en overstromingen. 

1.3 REDEN 2: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD  
 ONDERNEMEN 

Het tegengaan van klimaatverandering is voor het bedrijfsleven een top 
5-onderwerp van aandacht geworden. Mede op aandringen van aandeel-
houders, leveranciers, overheid en consumenten heeft het bedrijfsleven 
dit onderwerp op de agenda geplaatst. Ook vanuit het duurzaam inkoop-
programma van de Nederlandse overheid worden aan leveranciers steeds 
meer eisen gesteld ten aanzien van CO2-neutraal ondernemerschap. Zo is 
de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen (SKAO) in het leven geroepen (zie kader). Deze ladder wordt 
gebruikt als instrument voor het beoordelen van de klimaatvriendelijkheid 
van leveranciers bij (overheids)aanbestedingen. 

CO2-PRESTATIELADDER 

De CO2-prestatieladder is bedoeld als instrument voor het beoordelen van 
de klimaatvriendelijkheid van leveranciers bij (overheids)aanbestedingen. 
Naarmate een organisatie die meedingt bij een aanbesteding hoger op de 
vijf treden van deze ladder klimt, kan zij een hogere fictieve korting bedin-
gen op de prijs van de door haar aangeboden producten of diensten. Hoe 
meer een organisatie de uitstoot van eigen broeikasgassen reduceert en 
daar ook stakeholders bij betrekt, hoe hoger ze klimt op de ladder. Prorail is 
de oorspronkelijke initiator van de CO2-prestatieladder, maar inmiddels voert 
de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.SKAO.nl) 
 de taak van beheren en informeren uit.

Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen kan leiden tot commercieel 
succes, blijkt uit verschillende onderzoeken.1-7 Zo zijn consumenten bijvoor-
beeld eerder bereid producten en diensten te kopen van organisaties die 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Maar er zijn meer concurrentievoordelen te noemen. De belangrijkste con-
currentievoordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de 
volgende. Maatschappelijk ondernemen: 

• verbetert de klantloyaliteit 

• verhoogt de koopintentie 

• draagt bij aan het aantrekken van goed personeel 

• verhoogt het moreel onder de werknemers 

• creëert goodwill en een goede reputatie bij stakeholders 

• realiseert een grotere acceptatie bij prijsverhogingen 

• dient als schild tegen kritiek in tijden van crisis. 
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CO2-neutraal ondernemen kan als activiteit van maatschappelijk verant-
woord ondernemen een onderscheidende en toegevoegde waarde zijn in 
de ogen van uw (potentiële) klant. Vooral in een markt waar producten en 
diensten technisch gezien veel op elkaar lijken. Het toevoegen van het the-
ma ‘CO2-neutraal’ of ‘klimaatneutraal’ aan uw organisatie of de propositie 
van een product of dienst kan (potentiële) afnemers ertoe brengen u extra te 
belonen. Belangrijk is dan wel dat er ook écht integraal en intrinsiek iets aan 
een organisatie, product of dienst is veranderd als gevolg van de reductie 
van het verbruik van fossiele brandstoffen. Alleen het inkopen van bijvoor-
beeld groene stroom en je vervolgens afficheren als ‘groene onderneming’ 
is te mager. Dit heet greenwashing.8 ‘Je beter voordoen dan je eigenlijk 
bent’ schaadt het imago van een organisatie in plaats van het positief te 
beïnvloeden. Lees meer over communicatie en CO2-neutraal ondernemen 
in hoofdstuk 6 van dit boek. 

1.4 REDEN 3: HET KLIMAATPROBLEEM 

Al sinds de industriële revolutie veroorzaken menselijke activiteiten de uit-
stoot van grote hoeveelheden extra broeikasgas. Dit komt mede doordat 
fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool worden verbrand om daar-
mee energie op te wekken voor huishoudens, fabrieken en vervoer. Boven-
dien zijn door de intensieve landbouw de emissies van de broeikasgassen 
methaan en lachgas de laatste decennia sterk gestegen. Alle broeikasgassen 
samen laten in de atmosfeer de zonnestraling wel door naar het aardopper-
vlak, maar houden de terugkaatsende straling tegen. Doordat deze gassen 
de warmte van de zonnestraling vasthouden, fungeren ze voor de aarde als 
een soort isolatie. De toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de atmo-
sfeer houdt de warmte op aarde steeds beter vast, waardoor de gemiddel-
de temperatuur aan het stijgen is. Door die temperatuurstijging veranderen 
wereldwijd de klimaatsystemen. 

Het belangrijkste onderzoeksinstituut op het gebied van klimaatverandering 
wereldwijd is op dit moment het Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge (IPCC). Het IPCC is in 1988 opgericht door het United Nations Environ-
mental Program (UNEP) en de World Metereological Organization (WMO). 
Doel van het IPCC is de internationale politiek te voorzien van wetenschap-
pelijke informatie over klimaatverandering. Bij de opstelling van de rappor-
ten van het IPCC zijn zo’n 2500 wetenschappers uit 130 landen betrokken.  

Regionale gevolgen van klimaatverandering worden op dit moment al waar-
genomen; de inschatting is dat deze gevolgen in de meeste delen van de 
wereld tot aanzienlijke risico’s kunnen leiden, als de temperatuur verder 
stijgt. Op sommige plekken op aarde zal het droger of juist extreem natter 
worden dan vóór de opwarming van de aarde. Het KNMI voorspelt dat in de 
Hoorn van Afrika de weersomstandigheden aanzienlijk zullen verruwen door 
meer extreme regenval en meer extreme droogtes. Voor grote delen van 
zuidelijk Afrika voorspellen alle modellen een toename van droogte.9 Ook 
houden wetenschappers inmiddels de volledige smelting van de Noordpool 
voor mogelijk. Mede daarom voorspelde het IPCC (2018) een zeespiegelstij-
ging in de 21e eeuw van 45 tot 82 centimeter. 

Verandering van klimaatsystemen tast de biodiversiteit en vruchtbaarheid 
van de aarde aan, zowel op het land als in de zee. Daardoor komt in de toe-
komst meer druk te liggen op de voedselproductie – is die wel toereikend? 
– en is er meer strijd om de vruchtbare delen van de aarde. Op dit moment 
verdrogen door de klimaatverandering al delen van het aardoppervlak, waar-
door landbouwgebieden onvruchtbaar worden. Ook sterven koraalriffen af, 
waardoor de visproductie daalt. De FAO (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations) heeft de relaties tussen voedselzekerheid en klimaat 
in ontwikkelingslanden tot een van haar prioriteiten gekozen.10 

1.5 REDEN 4: INFORMATIEPLICHT  
 ENERGIEBESPARING 

De Nederlandse Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebespa-
ringsplicht. Deze energiebesparingsplicht houdt in: De plicht voor organisa-
ties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar 
of minder terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven én instellingen die meer 
dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas verbruiken. 

Ondernemers worden vanaf 2019 verplicht om aan het bevoegd gezag te 
rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. 
Met deze informatieplicht wordt een striktere handhaving en toepassing 
van de energiebesparingsverplichting mogelijk. De rapportage wordt door 
het bevoegd gezag gebruikt om te controleren of aan de energiebespa-
ringsplicht is voldaan.
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1.6 REDEN 5: (INTER)NATIONALE AFSPRAKEN  
 VOOR CO2-REDUCTIE 

Het Klimaatakkoord van Parijs, het Nederlandse klimaatakkoord en ook re-
gionale en zelfs stedelijke afspraken voor CO2-reductie zetten aan tot actie. 
Overheden, bedrijfsleven, instellingen en burgers gaan samen aan de slag 
om het fossiele energieverbruik te verminderen. 

Op internationaal niveau is afgesproken om iedere vijf jaar de inspannin-
gen en vorderingen van alle landen afzonderlijk te beoordelen. Wanneer 
de klimaatdoelen niet worden gehaald, dan wordt het beleid aangescherpt. 
Dat kan bijvoorbeeld door de uitstoot van CO2 financieel zwaarder te gaan 
belasten. Daarmee worden dan energiebesparing en duurzame opwekking 
nóg aantrekkelijker.

ONDERZOEK CO2-BEPRIJZING

Het Klimaatplein voerde met de hulp van de provincie Noord-Brabant een 
onderzoek uit naar CO2-beprijzing bij mkb-bedrijven. Dit onderzoek gaf de 
ondernemers inzicht in de eigen CO2-uitstoot en in de belasting op CO2 
die ze zouden moeten betalen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. 
Dit onderzoek resulteerde in bewustwording en inzicht bij de ondernemers. 
Ook werden als gevolg van het onderzoek direct diverse energiebesparende 
maatregelen genomen om toekomstige CO2-kosten voor het eigen bedrijf 
zo laag mogelijk te houden.

 
We noemden in dit hoofdstuk genoeg redenen voor u of uw directie om 
vandaag te starten met CO2-neutraal ondernemen. In de volgende vijf prak-
tische hoofdstukken leest u hoe u hier zelf mee aan de slag kunt gaan. 
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 2 STAP 1: Het  
  berekenen en  
  monitoren van de  
  CO2-voetafdruk 

2.1 INLEIDING 

Meten is weten. Het is makkelijker ergens conclusies uit te 

trekken wanneer er inzicht is in waarover het precies gaat. 

Door te starten met het in kaart brengen van de CO2-voetaf-

druk van uw organisatie wordt die CO2-voetafdruk inzichte-

lijk en kunt u hem gestructureerd gaan managen. U monitort 

de voetafdruk door zo’n berekening periodiek uit te voeren. 

Dit maakt de resultaten van genomen besparingsmaatregelen 

zichtbaar. Daarnaast creëert het monitoren van en communi-

ceren over de CO2-voetafdruk van de organisatie bewustwor-

ding bij medewerkers en klanten, wat het draagvlak voor be-

sparingsmaatregelen vergroot. 

Anders dan de naam suggereert, worden in de berekening van 

een CO2-voetafdruk ook andere broeikasgassen meegenomen 

dan enkel CO2. Bij een vliegreis bestaat bijvoorbeeld slechts 

de helft van alle uitgestoten broeikasgassen uit CO2. De an-

dere helft van de uitstoot bestaat uit andere gassen die het 

opwarmen van de aarde stimuleren. Deze andere gassen zet 

u bij het berekenen van de CO2-voetafdruk van uw organisa-



20 21

2 - STAP 1: Het berekenen en monitoren van de CO2-voetafdruk

tie om in CO2-equivalenten, ofwel eenheden die gelijkwaardig 

zijn aan het veroorzaken van één ton CO2-uitstoot. 

Belangrijk bij het bepalen van de CO2-voetafdruk zijn de scope 

(of diepte) en de grenzen die een organisatie zich stelt. Met 

die scope en grenzen wordt inzichtelijk voor welke uitstoot 

van broeikasgassen een organisatie zelf verantwoordelijk is. 

Ook de emissiefactoren spelen een belangrijk rol, omdat die 

nodig zijn voor het bepalen van de CO2-uitstoot van bijvoor-

beeld een liter benzine of een kilowattuur stroom. We werken 

de begrippen scope, grenzen en emissiefactoren verder uit in 

de volgende paragrafen. 

2.2 SCOPE VAN DE CO2-VOETAFDRUK VAN UW  
 ORGANISATIE 

De route naar CO2-neutraal ondernemen begint ermee dat u vastlegt voor 
welke uitstoot van CO2 u als organisatie verantwoordelijk bent. Voor het ma-
nagen van de CO2-voetafdruk, maar ook voor een transparante communica-
tie hierover is het essentieel de grenzen aan het begin van het proces vast 
te stellen. Om die grenzen te bepalen is het effectief om eerst de scope, of 
diepte, van de eigen verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken. Het Green-
house Gas Protocol (wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot 
van broeikasgassen te berekenen) noemt een drietal scopes. 

Scope 1: Directe CO2-uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen binnen de 
organisatie. Dit betreft de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en pro-
ductiegerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan eigen dieselgeneratoren en 
verwarmingsinstallaties, eigen (vracht)auto’s of de toepassing van koelvloei-
stof in koelapparatuur en klimaatinstallaties. 

Scope 2: Indirecte uitstoot van CO2 door externe opwekking van ingekochte 
energie. De organisatie gebruikt deze energie intern, maar wekt de energie 
niet intern op. Die opwekking vindt fysiek ergens anders plaats, bijvoorbeeld 
in een elektriciteitscentrale. 

Scope 3: Indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van 
een andere organisatie. Dit betreft uitstoot door bronnen die niet in het bezit 
zijn van de eigen organisatie en waar ze ook geen directe invloed op kan uit-
oefenen. Bijvoorbeeld de uitstoot veroorzaakt door de productie of winning 
van ingekochte grondstoffen of materialen en uitbestede werkzaamheden 
zoals goederenvervoer. Ook de indirecte uitstoot als gevolg van zakelijk ver-
keer met privévoertuigen en zakelijk vliegverkeer hoort bij scope 3. 

Ingekochte elektriciteit, 
direct brandstofverbruik, 

stoom en warmte van 
voertuigen en machines 

voor eigen gebruik in 
eigen bezit

Direct brandstofverbruik 
van voertuigen en 

machines in eigen bezit

Indirect brandstofverbruik 
door uitbestede 

activiteiten, productie en 
extractie van ingekochte 

materialen en 
grondstoffen, zakelijk 
vervoer in voertuigen 

van derden of van 
medewerkers, 

afvalverwijdering, (eind-)
productgebruik door 

afnemer

Figuur 2.1 De soorten uitstoot per scope

Scope 2 

Indirect 

Scope 1 

Direct 

Scope 3 

Indirect

Broeikasgassen 

zoals CO2 , methaan 

en lachgas
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2 - STAP 1: Het berekenen en monitoren van de CO2-voetafdruk

CASUS: Leids dierenasiel halveert  

 CO2-footprint

Volgens het Greenhouse Gas Protocol – en dit is in de praktijk ook  
grotendeels zichtbaar – neemt een organisatie in de meeste gevallen 
in ieder geval verantwoordelijkheid voor uitstoot van CO2 veroorzaakt 
door scope 1 en 2. U neemt dan verantwoordelijkheid voor het volledige  
energieverbruik van uw eigen organisatie zoals dit ook op uw energie- 
rekening terug te vinden is (zie casus Leids dierenasiel). Het gaat daarbij  
zowel om gebouwgebonden energie (de hoeveelheid energie die u  
gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming, koeling en verlichting van het  
gebouw) als om procesgebonden energie (de hoeveelheid energie die 
u gbruikt om producten te maken of diensten uit te voeren). Vaak laten  
organisaties hier ook de zakelijke vliegkilometers en zakelijke kilometers 
gereden in een privéauto uit scope 3 onder vallen, omdat zij hierop direct 
invloed kunnen uitoefenen. 

Op het dak van Dierentehuis Stevenshage in Leiden liggen 164  
zonnepanelen. De panelen wekken jaarlijks ongeveer 47.500 kWh 
elektriciteit op. Dit is meer dan genoeg om het hele gebouw 
van stroom te voorzien. Er zijn ook een warmtepomp voor de  
kattenafdeling en twee grote zonneboilers geïnstalleerd voor 
de warmwatervoorziening van het gebouw. Deze voorzieningen  
passen helemaal in de ambitie om het groenste asiel van Nederland 
te zijn. 

Het dierenasiel maakte gebruik van de duurzaamheidsscan van 
Stichting Stimular. De totale footprint van het dierenasiel halveert 
met de genomen maatregelen van 54 naar 27 ton CO2 per jaar.  
Stevenshage heeft hiermee de kabinetsdoelstelling om 49% minder 
CO2 uit te stoten in 2030 al behaald. De installateur heeft voor de 
totale investering een terugverdientijd van zes jaar berekend. Een 
CO2-footprint is eenvoudig op te stellen met de Milieubarometer 
(www.milieubarometer.nl).
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Slotwoord 

Of u het nu doet voor de aarde, voor toekomstige generaties of voor uw 
eigen portemonnee: besparen op energie en deze duurzaam opwekken is 
altijd oké. We hopen dat de geboden informatie en voorbeelden in dit boek 
hebben bijgedragen aan bewustwording en inspiratie. Maak vandaag nog 
gebruik van het vijfstappenplan om tot CO2-neutraal ondernemen te komen 
en gebruik alle tips over duurzame energie en besparing. Communiceer ver-
volgens datgene wat u hebt gedaan naar uw stakeholders en overtuig hen 
ervan dat ze uw voorbeeld moeten volgen. 

Tot slot nog dit: bent u nu geïnteresseerd geraakt in duurzaam ondernemen?  
Heeft u de smaak te pakken? Ontdek dan ook eens de mogelijkheden om 
te besparen op waterverbruik en manieren om de biodiversiteit rondom uw 
bedrijfsgebouw of bedrijventerrein in stand te houden. En taxeer ten slotte 
eens uw kansen bij de circulaire economie. 
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