Begin morgen met
interne CO2-beprijzing!
Wat Rob van der Rijt, oprichter van het online platform Klimaatplein.
com, betreft gaat in 2020 ieder bedrijf of instelling werken met een
interne prijs op CO2 . “Dit leidt tot flinke besparingen op energieverbruik en tot meer duurzame opwekking”, vertelt hij enthousiast.
“Praktijkonderzoek bij Brabantse MKB-bedrijven stemt bovendien positief. En smaakt naar meer!”
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financieel gezien voor ons de meest duurzame oplossing zal zijn.”
Een andere deelnemer, manager Ingeborg
Höld van Quality, safety en environment bij
AAE bv in Helmond, is eveneens blij met het
verkregen inzicht over duurzaamheid. “Ons
bedrijf krijgt van klanten, maar ook van
onze eigen medewerkers, hierover steeds
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dat we verantwoordelijk zijn voor people
en planet.” Voor het verminderen van de

CO2-neutraal ondernemen

Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, ontving onlangs
het 1.000ste exemplaar van het boek ‘CO2-neutraal ondernemen, zo doe je dat!’ van
Klimaatplein-oprichter Rob van der Rijt. Het boek geeft bedrijven en instellingen inzicht
in hoe zij dankzij energiebesparing en duurzame opwekking voldoen aan wetgeving en
duurzaam ondernemerschap. “Dit boek illustreert met veel tips en voorbeelden hoe het
kan”, aldus De Boer. “In veel bedrijven valt écht nog veel te verdienen met energiebesparing. Ze zijn het wettelijk ook verplicht om bepaalde maatregelen te nemen die binnen
vijf jaar zijn terug te verdienen. Door het ondernemers makkelijk te maken moet het
lukken sneller meer resultaat te boeken.
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