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WaardZaam staat voor bewust ondernemen.
Ondernemen vanuit het hart en met het oog gericht op de toekomst.
Het doel? Die toekomst op een duurzame manier overdragen aan de
volgende generatie. Op een eerlijke manier zaken doen, met respect
voor de belangen van anderen.
WaardZaam denken en doen levert veel op

Concreet

Het management en de werknemers van bedrijven beseffen
meer en meer dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft.
Er ontstaan netwerkorganisaties, het onderwerp krijgt frequent
aandacht in de pers en het imago van ondernemers die duurzaam denken en doen, wordt steeds beter.

We maken het heel concreet en nodigen 25 bedrijven uit de
regio uit een energieconvenant te ondertekenen. Samen werken
we zo aan kosten- én CO2 reductie. Zie ommezijde voor meer
informatie over het energieconvenant.

Logisch, want duurzaam ondernemen doe je in eerste instantie
vanuit je hart. Vanuit een bewust rentmeesterschap toon je
liefde voor de natuur, besef je dat het behoud van de kwaliteit
van je leefomgeving op de eerste plaats komt, voor de volgende generatie en voor je eigen wereldburgerschap.
Dat is het eerste winstpunt.

Naar aanleiding van de MVO bijeenkomst ‘Duurzaam ondernemen loont!’ in september 2015 is de MVO kopgroep Krimpenerwaard ontstaan. Hierin zijn regionale overheid, bedrijven en
kennisinstellingen vertegenwoordigd met als doel elkaar te
versterken en duurzaam ondernemen concreet te maken.

MVO Kopgroep

De voordelen op een rijtje
Met WaardZaam denken en doen, bereiken we:
1. Positieve sfeer en betrokkenheid
2. Directe winst door een lagere energierekening
3. Sneller inspelen op veranderende markt
4. Positieve publiciteit
5. Verlaging van het ondernemersrisico
6. Gemotiveerder personeel en daarmee hogere productiviteit
7. Nieuwe invalshoek voor productinnovaties
8. Nieuwe manieren om te onderscheiden van de concurrent
9. Voordelen bij acquisitie (bv bij tenders en duurzaam inkopen door overheid)

Geïnteresseerd?
Zet uw eerste stap; haak aan bij deze beweging
en ga aan de slag met MVO in samenwerking met
regionale bedrijven. Wilt u zich aanmelden voor het
energieconvenant of meer weten? Neem contact
met ons op!
info@waardzaam.nl
www.WaardZaam.nl
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3e Energieconvenant Krimpenerwaard
Kennisdelen

Geld verdienen met energie

Samen is leuker dan alleen. Daarom wisselen de deelnemers
kennis en ervaring uit op het gebied van energiebesparing en
duurzame innovatie. Hiervoor wordt een aantal kennisthema’s
gekozen met per thema één of meerdere deelnemers die het
initiatief nemen om kennis en ervaringen te delen.

Er zijn volop kansen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Sommige vormen van duurzame energie zijn al
rendabel of worden dat binnenkort. Energiebesparing leidt tot
een verlaging van de bedrijfskosten. De deelnemende bedrijven
en instellingen onderkennen dit en slaan de handen ineen om
dit te bereiken.

Energieconvenant Krimpenerwaard
De aangesloten bedrijven en instellingen uit de Krimpenerwaard
willen koploper zijn op het gebied van duurzaam ondernemen
en gaan allereerst aan de slag met energiebesparing.

10% minder in 3 jaar
De doelstelling is CO2 reductie (en daarmee het energieverbruik / de kosten) met 10% te verlagen in 3 jaar ten opzichte
van 2017. Iedere deelnemer bepaalt zelf hoe hij deze reductiedoelstelling invult. Dit kan gaan over gebouwen en installaties
maar ook over auto’s en materieel.

Meten is weten
De deelnemers brengen hun energieverbruik in kaart met
behulp van de Milieubarometer van Stimular. Jaar 2016 is het
referentiejaar. De resultaten en de voortgang ten opzichte van
de doelstellingen worden periodiek en minimaal één maal per
jaar inzichtelijk gemaakt.
Voor het faciliteren van dit energieconvenant vragen we een
kleine kostendekkende bijdrage van € 75,- per jaar. Word ook
regionale koploper, doe mee en meld u aan!
info@waardzaam.nl / www.WaardZaam.nl

WAARDZAAM WERKT SAMEN MET:

