
       

       

 

Ontbijtsessie Duurzaam Arnhem: Van Willen naar Doen! 

Een duurzaam inkoopbeleid, reductie van CO2-uitstoot, minder afval en meer recycling, 

overstap naar LED-verlichting en zelf duurzaam energie opwekken. Enkele voorbeelden 

van ambities die terug te vinden zijn in menig MVO-beleid van bedrijven om duurzamer 

te ondernemen. Echter, de implementatie hiervan blijkt vaak een uitdaging door een 

gebrek aan capaciteit, geld, prioriteit of kennis binnen een organisatie. Tijdens de 

Ontbijtsessie Van Willen naar Doen!, op maandagochtend 6 november 2017 van 8.00 tot 

10.30 uur, komen ondernemers en overheden in Arnhem bijeen om elkaar te inspireren, 

plannen te maken en daarna: overgaan tot actie!  

Doel 

Het doel van de bijeenkomst is om beweging te creëren; om de aanwezige bedrijven een stap te 

laten zetten richting klimaatneutraal ondernemen. Daarmee wordt invulling gegeven aan het 

Intensiveringsprogramma ‘Energieuitdagingen 2020’ (IP2020) van het ministerie van Economische 

zaken. 

Organisatie 

Tijdens de geslaagde eerste ontbijtsessie eerder dit jaar in Utrecht waar 130 geïnteresseerden op 

af kwamen, heeft gemeente Arnhem zich aangemeld als host voor de tweede bijeenkomst op 6 

november. Naast de initiatoren Climate Neutral Group, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

en Green Business Club Nederland, zijn gemeente Arnhem, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Circles 

en OP Oost betrokken bij de organisatie van dit ontbijt. Samen hopen zij deze ochtend de 

bezoekers –naast met een gevulde maag- geïnspireerd én met een concreet MVO-actieplan onder 

de arm naar huis te laten gaan.  

Programma 

Na een inspirerende plenaire inleiding door Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra kan men 

plaatsnemen bij een van de drie subsessies: 1. De Energieuitdagingen bij bedrijven, 2. 

Verduurzaming op bedrijventerreinen of 3. Circulaire Economie. Elke sessie, begeleid door experts, 

is gericht op het vinden van actie- en aandachtspunten die, in projectvorm gegoten, moeten gaan 

leiden tot energiebesparing en CO2-reductie. 

Aanmelden 

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot 31 oktober hier gratis aanmelden voor het ontbijt 

en de gewenste subsessie (beperkte plaatsen beschikbaar). Bezoekers worden hierna op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen van dit evenement. Tijdens het aanmeldproces krijgt men tevens 

de mogelijkheid om persoonlijke input te leveren voor de betreffende sessie om deze zo goed 

mogelijk toe spitsen op de concrete vraag vanuit het publiek. 

Tijden en locatie 

• 08:00 uur – Ontbijt & Plenaire gedeelte  

• 09:00 uur – Parallelsessies 

- Sessie 1: De energieuitdagingen bij bedrijven 

- Sessie 2: Verduurzaming op bedrijventerreinen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHcU8U_E1knl5DxBbXbqFfXpk_XwDB9RmWvVthUe9_RliOA/viewform


- Sessie 3: Circulaire Economie 

• 10:00 uur – Plenaire samenvatting & netwerkmogelijkheid 

 

Locatie: Industriepark Kleefse Waard 

Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem 

 

Voor meer informatie en vragen: 

Martijn in ’t Veld  

Program Manager Energy, Climate Neutral Group 

Martijn.intveld@climateneutralgroup.com  

06 2421 2637 

Websites partners:  
 

www.climateneutralgroup.com 

www.rvo.nl 

www.greenbusinessclub.nl  

www.arnhem.nl  

www.han.nl  

www.circles.nu  

www.op-oost.eu  
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