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Aanleiding
“De toenemende zorg voor de
ontwikkelingen op milieugebied
en de effecten daarvan op onze
woon- en leefomgeving, vragen
van de gemeente een visie op
de rol in het verbeteren van de
milieukwaliteit. De positie van
het milieubeleid verandert. Van
een op zich staand fenomeen
voor
een
beperkte
groep,
maken milieuaspecten nu een
nadrukkelijk onderdeel uit van
allerhande besluitvorming. Het
milieubeleid is integraler dan
ooit!
Milieu stelt niet alleen meer
randvoorwaarden. Het is zelf ook
een beleidsdoelstelling geworden
en daarmee voor een deel ook
onderhandelbaar.Milieukwaliteit
is zo bezien een onderdeel
van de totale leefomgeving en
concurreert met andere belangen.
Gemeente Spijkenisse ziet daarin
vooral kansen: meedenken met
ontwikkelingen, aan de voorkant
meepraten en stimuleren van
milieubewustzijn levert doorgaans
meer op dan vermanen of achteraf
corrigeren. En dat alles gericht op
een duurzame samenleving.

Milieurendement is een centraal
begrip voor Gemeente Spijkenisse:
met de middelen die we hebben het
maximale effect te bereiken. Soms
op de klassieke manier, door voor
te schrijven, maar steeds vaker
door coalities te smeden.”
De afgelopen jaren zijn diverse
duurzaamheidscans
uitgevoerd
in het kader van de CO2-estafette
in Spijkenisse. Inmiddels is een
grote groep bedrijven, die interesse
heeft in duurzaam ondernemen,
bereikt. Hoewel bedrijven na een
bezoek enthousiast aan de slag
gaan met de uitvoering van enkele
maatregelen, is de aandacht toch
vaak van tijdelijke aard.
Daarom heeft de gemeente
samen met Stichting Stimular en
Ecoplanet het initiatief genomen
om
een
duurzaamheidskring
op te richten en te begeleiden.
In
een
duurzaamheidskring
komen ondernemers vier maal
per jaar bij elkaar om kennis en
ervaringen uit te wisselen. Ook
ontstaan tijdens de bijeenkomsten
ideeën voor collectieve inkoop
van duurzame maatregelen en
andere
samenwerkingen
op
het gebied van duurzaamheid.
Christel Mourik – Wethouder
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Intentieverklaring
Duurzaamheidskring
Spijkenisse

De leden van de Duurzaamheidskring
Spijkenisse zijn zich bewust van hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij
zullen bij alle bedrijfsbeslissingen zowel
een hoger bedrijfsrendement nastreven, als
de kansen benutten voor een beter milieu
en meer welzijn van de medewerkers en de
maatschappij.
Wij streven naar een praktische invulling van
duurzaamheid. Aandacht voor duurzaamheid
komt in eerste instantie van binnen. Geen
loze kreten, maar aan de slag met concrete
activiteiten.
Deelname aan deze Duurzaamheidskring
betekent voor ons ‘leren van elkaar’. Er is al veel
kennis over duurzaamheid en wij vinden het
belangrijk om deze kennis goed uit te wisselen.
Centraal staat dan ook het brengen én halen
van informatie over Duurzaam Ondernemen in
een open sfeer.
We richten ons hierbij zowel op het technisch
verbeteren van de bedrijfsvoering als op
bewustzijn bij ons zelf en onze medewerkers.
Wij streven ernaar om zo veel mogelijk samen
te werken bij het uitvoeren van maatregelen
en projecten gericht op de lokale samenleving.

Niks is duurzamer
dan samenwerken!

Spijkenisse, 10 mei 2012

Introductie
Op initiatief van de Gemeente
Spijkenisse, Stichting Stimular
en de Stichting Parkmanagement
Bedrijventerreinen
Spijkenisse
(SPBS), werd, na voorbereidende
werkzaamheden, in 2012 officieel
gestart met een Duurzaamheidskring.
In deze kring denken en spreken
ondernemers
uit
Spijkenisse
met
vertegenwoordigers
uit
het kennisveld over tal van
uiteenlopende zaken rond het
thema duurzaamheid.

Wat begon als een leuk idee,
groeide uit tot een serieuze nieuwe
activiteit. Betrokkenen tekenden
daartoe een convenant.

De steun van de Gemeente
Spijkenisse en de betrokkenheid
van officiële instanties als Stimular
zijn daarbij onontbeerlijk.

Periodiek komen de Kringleden
bijeen om van gedachten te
wisselen en om kennis te nemen
van
nieuwe
mogelijkheden.
Zodoende
kunnen
zij
zelf
verder bouwen aan hun eigen
bedrijfsbeleid dat gericht is op
duurzaam ondernemen in al haar
facetten.

In 2012 werd gestart voor een
periode van een jaar, maar
gaandeweg is de behoefte en
wenselijkheid bij de deelnemers
aan
de
Duurzaamheidskring
ontstaan om de contacten verder
voort te zetten. Daar wordt nu aan
gewerkt.
Gerard de Haan
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Stichting Stimular
Stichting Stimular deelt kennis
over duurzaam ondernemen,
zonder winstoogmerk.
Stefan Romijn, adviseur duurzaam
ondernemen bij Stichting Stimular:
“Stichting Stimular begeleidt 15
duurzaamheidskringen. Dit is een
goede aanvulling op ons advieswerk
waarbij we ondernemers op maat
begeleiden. We brengen onze
kennis in en de ervaringen die we
kennen van eerder bezochte
bedrijven.
Maar de deelnemers aan een kring
brengen zelf ook actief hun
ervaringen in en er ontstaan
verrassende samenwerkingen
tussen bedrijven.
Via duurzaamheidskringen kunnen
we onze kennis snel op grotere
groepen bedrijven overbrengen en
blijft duurzaamheid op de agenda
staan bij de deelnemers.”
Stimular ontwikkelt ook praktisch
inzetbare instrumenten, zoals de
Milieubarometer en Kansen bij
verkassen.

De Milieubarometer is een online
meetinstrument dat milieuprestatie,
CO2-footprint en bijbehorende
bedrijfskosten op een eenvoudige
wijze zichtbaar maakt. De barometer
is dan ook zeer geschikt om
resultaten van een duurzaamheidskring zichtbaar te maken.
De tool Kansen bij Verkassen is
een milieuwijzer die ondernemers
helpt om duurzame keuzes te
maken bij een verbouwing of
verhuizing.
Ondernemers uit regio Rotterdam
kunnen beide instrumenten een jaar
kosteloos gebruiken. U vindt meer
informatie op de Stimular websites:
www.kansenbijverkassen.nl en
www.milieubarometer.nl.
Bent u op zoek naar begeleiding op
maat, bijvoorbeeld voor een
energiebesparingsonderzoek, een
mobiliteitsscan of bijvoorbeeld een
bewustwordingscampagne? Neem
dan contact op met Stefan Romijn
van Stimular via 010-238 2827 of
s.romijn@stimular.nl.

“Duurzame maatregelen hebben mij meer voordelen opgeleverd dan ik vooraf had
gedacht.”
Arco van Pieterson, Bezorgbeer Spijkenisse/Hoogvliet

Dekker Elektro
Naar aanleiding van vragen vanuit de kring heeft Dekker Elektro het
initiatief genomen om met een gerenommeerde leverancier van LEDlampen een project op te zetten en verminderde tevens het eigen
lichtgebruik middels een lichtmeting. Daarnaast nam zij initiatief in
voorbereiding van aanschaf en installatie van zonnepanelen voor
bedrijven Halfweg.
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Duurzaamheidskring
kennis delen en kansen creëren
Een duurzaamheidskring is een
groep van 8 tot 20 bedrijven,
waarin de deelnemers kennis en
ervaringen uitwisselen over hoe
zij zelf duurzaam ondernemen.
Ondernemers hoeven niet telkens
opnieuw het wiel uit te vinden en
kunnen veel van elkaar leren.
Lokale duurzaamheidskringen
kunnen samen aan de slag met het
uitvoeren van maatregelen. Dit kan
variëren van het gezamenlijke
inkopen van energiezuinige lampen
voor bedrijfspanden tot aan het
samen realiseren van duurzame
energiemaatregelen of oplaadpunten
voor elektrische voertuigen op het
bedrijfsterrein.

Doelstellingen
De Duurzaamheidskring heeft de
volgende doelstellingen:
1. Ondernemers bij elkaar krijgen
om hen te informeren over de
doelstellingen van de Gemeente
Spijkenisse ten aanzien van
duurzaamheid;

2. Een aantal bezoekende
ondernemers te werven voor
deelname aan de duurzaamheidskring;
3. Ondernemers, in kleiner comité,
bij elkaar brengen om ervaringen
over duurzaam ondernemen uit te
wisselen en samenwerkingen op te
starten;
4. Informeren en inspireren van
een grote groep bedrijven uit
Spijkenisse via een artikelenreeks
over de deelnemers aan de kring.
Hierbij worden zij geïnformeerd over
duurzaam ondernemen en
uitgenodigd om zelf aan de slag te
gaan met de beschikbare
instrumenten (Milieubarometer,
Kansen bij Verkassen);
5. Opstarten van concrete
samenwerkingsverbanden, gericht
op gezamenlijke uitvoering van
projecten. Denk daarbij aan het
gezamenlijk inkopen van duurzame
oplossingen, het gezamenlijk
aanbieden van diensten of het

gezamenlijk organiseren van
activiteiten met een duurzaam
karakter.
Gemeente Spijkenisse ondersteunt
en faciliteert dit duurzaamheidsinitiatief vanuit de gedachte: “Niets
is duurzamer dan samenwerken”.
Dit met het doel om bedrijven en
ondernemers in Spijkenisse met
elkaar te verbinden.
Samen brengen de deelnemers van
de Duurzaamheidskring Spijkenisse
actief ervaringen in en wordt
praktische kennis gedeeld. Hierdoor
ontstaat draagvlak voor het
onderwerp en wordt verdere
samenwerking gestimuleerd.

“Ik ben erg enthousiast over de gedrevenheid waarmee de kring aan de slag is gegaan.
Mooi dat samenwerking tussen de deelnemers het duurzaam ondernemen op de agenda
heeft gekregen van Halfweg & Molenwatering.”
Stefan Romijn, Stichting Stimular

SGS
SGS heeft een conceptfietsplan voor haar werknemers. Innoveert
door het hergebruik van restwarmte van ovens in een nieuw pand.
Daarnaast verkent SGS de mogelijkheden voor zonnepanelen en
wordt er een energiebesparingsplan opgesteld.
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Wat is duurzaam ondernemen?
In de 21e eeuw staat u als ondernemer voor
nieuwe uitdagingen. Het voortbestaan van uw
bedrijf is niet langer alleen afhankelijk van een
gedegen financieel beleid. Het is noodzakelijk
dat u een goed bedrijfsrendement combineert
met bescherming van het milieu, met het
benutten van de talenten van de medewerkers
en met een bijdrage aan de stabiliteit van de
samenleving waarin u werkt.

Our Common Future
Duurzaamheid is niet een entiteit op zich
maar een filosofie die tot uiting komt
in elk handelen op individueel, sociaal,
economisch en ecologisch vlak.
In het fameuze Brundtland-rapport “Our
Common Future”(1987) schreef de
World Commission on Evironment en
Development deze definitie van duurzame
ontwikkeling:

Duurzaam ondernemen speelt een rol bij
vrijwel alle bedrijfsbeslissingen zowel een
hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen
benutten voor een beter milieu en meer welzijn
van de medewerkers en de maatschappij. Het
gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan
waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke
betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.
Duurzaam Ondernemen wordt ook wel aangeduid
met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO).

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling
die aansluit op de behoeften van het heden
zonder het vermogen van toekomstige
generaties om in hun eigen behoeften te
voorzien in gevaar te brengen.”
De belangrijkste conclusie van het
rapport was dat de belangrijkste
wereldwijde
milieuproblemen
het
gevolg waren van de armoede in het
ene deel van de wereld, en de nietduurzame consumptie en productie van
het andere deel van de wereld.

“Duurzaam is een zaak van lange adem en groot geloof. Stimulans is nodig om verder te
stimuleren. Zonder steun van boven, kan je dit schudden. Bevlogen ondernemers heb je
nodig. Het is gewoon bijzonder, als je ziet wat er op dit vlak al geleverd kan worden!”

Gerard de Haan, voorzitter

Van der Ent TOP Movers
Van der Ent TOP Movers heeft met de realisatie van een
investeringsaftrek, na een verbouwing en een verkenning op het
gebied van zonnepanelen goede stappen gezet op het gebied van
duurzaam ondernemen.
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Waarom Duurzaam Ondernemen?
Lokale kansen
• een innovatieve en sterke
lokale economie
• betrokkenheid van mensen bij hun
leefomgeving en hun werk
• sociale samenhang door voldoende
werkgelegenheid en respect tussen
verschillende culturen
• behoud van open en groene ruimte
voor recreatie
• schonere lucht voor een goede
gezondheid van mens en natuur
• een goede bereikbaarheid door
optimaal gebruik van wegverkeer

• duurzame productie voor behoud van
economie en welzijn op de lange
termijn
• voorkomen van klimaatverandering
door verminderen van uitstoot van
broeikasgassen
• verantwoord gebruik van
grondstoffen en behoud van
landbouwgronden
• genoeg voedsel voor iedereen op de
wereld
• gezonde en veilige
arbeidsomstandigheden voor iedereen
• voldoende toekomstperspectief voor
elke wereldburger

Mondiale kansen

“Welplaat investeert graag in duurzaamheid, voorbeelden zijn: isolatie van ons pand,
elektrisch oplaadpunt, groene elektriciteit, CO2-gestuurde ventilatie en een reductie in
verlichting.”
Arie van Gorsel, Welplaat

Bezorgbeer Spijkenisse
Vervanging van bezorgscooters (benzine) door elektrische scooters,
waardoor de uitstoot CO2 verminderd wordt, maar ook de bedrijfskosten
veel lager ligt. Bijkomend voordeel is dat de medewerker op tijd op de
zaak is; wie het eerst komt, mag als eerste een scooter uitkiezen.
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“What’s in it for me?”
Waar duurzaamheid en economie
voorheen elkaars tegenpolen
leken te zijn, daar zijn zij de
afgelopen jaren duidelijk naar
elkaar
toegekropen.
Maar
wanneer processen en producten
door een duurzame bril worden
bekeken, dan kan het zo maar
een lucratieve business blijken

te zijn. En transfomeert de vraag
naar “What’s in it for us…?

bedrijven in staat hun voorsprong
op concurrenten te behouden.

Duurzame initiatieven leveren
directe zakelijke voordelen op.
Zulke initiatieven resulteren in
lagere kosten en hogere inkomsten,
een meer efficiënte inzet van
bedrijfsmiddelen
en
stellen

Ook draagt duurzaam ondernemen
bij aan een versterking van de
merkwaarde, klantwaarde en
investeerderswaarde, terwijl het
milieu tegelijkertijd zo min mogelijk
wordt belast.

MVO als voorwaarde voor succesvol ondernemen
• Bedrijven die maatschappelijk verantwoord
ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en
innovatiever

• Duurzaam ondernemen loont. Er is steeds
meer marktvraag naar duurzame bedrijven en
producten

• MVO levert besparingen op. Bijvoorbeeld
door het verminderen van afval, lagere kosten
voor energie, een lager ziekteverzuim en een
efficiëntere bedrijfsvoering

• Bedrijven met een duurzame werkwijze
hebben een streepje voor bij beleidsmakers,
subsidieverstrekkers en kredietverleners

• MVO zorgt ervoor dat een bedrijf een meer
aantrekkelijke werkgever is en verhoogt de
arbeidsproductiviteit

• Bedrijven die duurzaam ondernemen zijn
minder gevoelig voor imagoschade, acties en
boycots

“We zitten bij de duurzaamheidskring in een continu leer- en werktraject. Ik had op mijn
leeftijd niet gedacht daar nog aan mee te gaan doen.”
Leo Hokke, Van der Ent TOP Movers

Gemeente Spijkenisse
De gemeente geeft haarbedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk vorm
en stimuleert haar inwoners om duurzaam te handelen. Op basis van
de duurzaamheidskring oriënteert de gemeente zich op het plaatsen
van zonnepanelen op haar panden.
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Deelnemers Duurzaamheidskring
Jeroen van den Brink,
Alert Security

Jochem Smit,
Gemeente Spijkenisse

Jos Grootveld,
PENTA college csg Scala

Frederik Reimers,
Carlton Oasis Hotel

Christel Mourik,
Gemeente Spijkenisse

Rob Gijzel,
SGS Nederland B.V.

Arco van Pieterson,
De Bezorgbeer Spijkenisse

Peter in ‘t Veld,
Gemeente Spijkenisse

Gerard de Haan,
SPBS

Frank Notenboom,
Dekker-Elektro B.V.

Elize van de Water,
Octerion ICT Consultancy

Boyd Bartels,
SPBS/Ecoplanet

Sandra de Koning,
SPBS/Ecoplanet

John van Daalen,
Van Klaveren Stigter

Chiel den Dunnen,
Spijkstaal Elektro B.V.

Peter Kramers,
Vitaflex B.V.

Stefan Romijn,
Stichting Stimular

Arie van Gorsel,
Welplaat

Martijn van Ballegooijen,
Taxibedrijf van Ballegooijen

Frans Dersigni,
Rabobank Voorne-Putten

Leo Hokke,
TOP Movers

Liesbeth de Frel,
De Verkeersonderneming
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Rolverdeling

Gemeente Spijkenisse is als initiatiefnemer aanwezig bij de bijeenkomsten en
deelt haar kennis. De ervaringen met
duurzaamheid binnen de gemeentelijke
organisatie zijn een waardevolle toevoeging, met name vanwege het feit dat
de taakstelling en uitgangspunten van
deze organisatie expliciet verschilt van
die van de ondernemers in de kring.
Bovenal wil de gemeente lokale ondernemers stimuleren door te pakken op het
gebied van duurzame maatregelen.

Binnen
de
Duurzaamheidskring
Spijkenisse fungeert de Stichting
Stimular als kennispartner en denkt zij
mee in de programmering. Daarnaast
voert zij duurzaamheidscans uit bij
ondernemers en heeft zij bij diverse
bedrijven mobiliteitsvouchers ingezet.
Stimular vervult tevens een belangrijke
rol bij het informeren over succesvolle
maatregelen en acties van andere
bedrijven. De deelnemers aan de kring
kunnen hier dan zelf concreet mee aan
de slag.

De Stichting Parkmanagement
Bedrijventerreinen Spijkenisse (SPBS) is
sinds 2010 actief op de bedrijventerreinen
Halfweg en Molenwatering. Met de
uitvoering van parkmanagement richt
SPBS zich daar op de duurzaamheid van
deze terreinen.
SPBS is dan ook een uitstekende
intermediair tussen de kring én de
ondernemers op Halfweg en
Molenwatering. SPBS ondersteunt de
kring door de rol van voorzitter te vervullen
en te fungeren als communicatieplatform.

Het parkmanagement op het
bedrijventerrein wordt aangestuurd door
de SPBS, die daarvoor Ecoplanet heeft
ingehuurd voor de uitvoering,
communicatie, etc.
Ecoplanet B.V. heeft op het gebied van
het opstarten en begeleiden van
stuurgroepen ervaring op diverse
werklocaties. Ten behoeve van de
Duurzaamheidskring Spijkenisse heeft
Ecoplanet een organiserende en
faciliterende rol, variërend van uitnodiging
tot eindevaluatie; tevens is zij de
contactpersoon.
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Eerste kringbijeenkomst
De eerste kringbijeenkomst werd
op 26 juni 2012 gehouden ten
kantore van VanKlaverenStigter.
Tijdens deze bijeenkomst stelden
alle deelnemers zichzelf voor en
lichtten hun ideeën op duurzaamheid
toe. Dit deden zij onder meer aan
de hand van een gekozen
ansichtkaart, waarbij de beeltenis
op de kaart een verbeelding gaf van
hun visie op het onderwerp.
Tijdens deze eerste officiële
kringbijeenkomst werden aan de
hand van een enquête onderwerpen
benoemd, waarover men meer

informatie zou wensen. Daarnaast
werden deze onderwerpen benoemd
als zeer kansrijk, waarmee de
ontwikkelingen van concrete
maatregelen, allianties en projecten
haalbaar zijn gemaakt.
De genoemde onderwerpen:
1. subsidiemogelijkheden
2. besparingsmogelijkheden
3. mobiliteit
4. duurzame energievoorziening
5. afvalmogelijkheden / ‘cradle to
cradle’ gedachte
6. marketingmogelijkheden van
duurzaam ondernemen

7. bewustwording medewerkers
Vanuit de deelnemers kwamen
concrete initiatieven en bleek men
zeer bereid om ook eens als
gastheer te fungeren.
Eén van de deelnemers bood aan
om de kring van een eigen identiteit
(logo) te voorzien, waarvan het
resultaat in deze publicatie wordt
weergegeven, maar ook op de sites
van SPBS, de Gemeente
Spijkenisse, Stichting Stimular en
de bedrijfssite van verschillende
deelnemers.

“Het is erg prettig om met verschillende instanties en bedrijven samen over deze
problematiek na te denken en hoe een ieder het ervaart. Ik ervaar de bijeenkomsten als
zeer open en in een prima sfeer en kritisch, zo komen we verder!”
Frank Notenboom, Dekker Elektro

Carlton Oasis Hotel
Met de installatie van een elektrisch oplaadpunt voor scooters
en elektrische fietsen, de realisatie van Green Key certificering,
vervanging van verlichting door LED-verlichting, de organisatie van
een Opstapdag voor elektrische fietsen en een conceptfietsplan is het
Carlton Oasis Hotel toonaangevend in duurzaam ondernemen.
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Tweede kringbijeenkomst
De tweede bijeenkomst vond plaats
in de Boekenberg, alwaar de kring
een rondleiding kreeg en
achtergrondinformatie over de
duurzame insteek bij realisatie van
de bibliotheek. Uit de enquête
bleken de deelnemers het unaniem
eens te zijn over de wens om meer
kennis over mogelijkheden voor
subsidie te ontvangen.

Dit thema stond dan ook centraal
tijdens dit overleg. Subsidiebureau
Prior werd uitgenodigd om een korte
inkijk te geven in subsidieland. Dit
leidde tot concrete vragen en
opmerkingen vanuit de groep, maar
leverde bovenal direct toepasbare
kennis op voor verschillende
deelnemers.

Kringlid Frederik Reimers van
Carlton Oasis Hotel vertelde
uitgebreid over de weg naar ‘het
gouden Green Key certificaat’ en
kringlid Frank Notenboom van
Dekker Elektro gaf zijn visie op de
toekomst, waarin volgens hem een
zogenaamde ‘smart grid’ onze
levens zal gaan beheersen.

“Geleerd van anderen door te kijken, delen en ervaren. Samenwerken en samen doen
is de toekomst. Niet afwachten, maar aanpakken. Met elkaar sta je sterker en kan je
profiteren van de best practice van een ander.”
Frederik Reimers, Carlton Oasis

De Welplaat
De Welplaat heeft diverse duurzame projecten opgepakt. Uitgebreide
isolatie van het pand; conceptfietsplan; plaatsing zonnepanelen;
groene elektriciteit; CO2-gestuurde ventilatie; reductie verlichting;
en het vervangen van motortractie door electrotractie bij
brommobielen.
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Derde kringbijeenkomst
Ditmaal was de kring te gast bij
Spijkstaal Elektro. Als geen ander
kunnen zij meepraten over
duurzame mobiliteit. De eerste
spreker was Werner Ghitti,
algemeen directeur bij Spijkstaal
Elektro.

door Chiel den Dunnen, kregen de
kringleden een gevoel bij wat
elektrisch vervoer allemaal kan
betekenen. Het beeld van de
blokkerige SRV-wagen vervaagde,
bij het zien van sexy scooters en
hippe segways.

Met een presentatie over de
toekomstvisie van deze onderneming

Door in deze bijeenkomst ook een
presentatie over zonnepanelen mee

te nemen werd de koppeling naar
laadpalen en smartgrids snel
gelegd.
Tijdens de bijeenkomst kreeg het
begrip Duurzaamheid concreet
handen en voeten voor de meeste
leden. Men ziet in dat er op korte
termijn duidelijke en aansprekende
resultaten te behalen vallen.

“Op naar de volgende fase.”
Rob Gijzel, SGS

Scala Molenwatering
Scala Molenwatering creërde vier proefopstellingen ten behoeve van
LED-verlichting. Ook werd er een elektrisch oplaadpunt voor scooters
en elektrische fietsen geïnstalleerd en een optivoltinstallatie.
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Vierde kringbijeenkomst
De vierde kringbijeenkomst vond
op 3 april 2013 plaats ten kantore
van SGS Nederland aan de Malledijk
18 in Spijkenisse. Deze gastheer
levert toonaangevende inspectie,
controle-, analyse- en certificeringsdiensten, overal ter wereld.
Haar dienstverlening stelt anderen
in staat duurzamer te werken door
kwaliteit- en productiviteitsverbetering, het verminderen van

risico’s, conformiteitscontrole en
een snellere time-to-market.
Van de energie voor auto’s en
huizen tot het voedsel op onze
borden en de kleding die we dragen,
levert SGS diensten die het verschil
kunnen maken. Met een uitstekende
reputatie op het gebied van
betrokkenheid,
integriteit,
ondernemerschap en innovatie,
biedt zij haar opdrachtgevers

betrouwbare dienstverlening voor
het realiseren van de gestelde
bedrijfsdoelstellingen.
De kwaliteit, veiligheid en
conformiteit van de producten en
diensten die een ondernemer
produceert of inkoopt zijn van het
grootste belang.

2014 te blijven ondersteunen en te
faciliteren. Vanzelfsprekend geldt
hierbij voor de gemeente de
uitdaging om de Duurzaamheidskring Spijkenisse breder vorm te
geven c.q. te versterken.

te weten:

Tenslotte vond een evaluatie plaats
en werden afspraken gemaakt over
vervolgacties
van
de
Duurzaamheidskring Spijkenisse.

De deelnemende bedrijven waren
allen positief over de resultaten van
de kring tot nu toe.

• Dekker Electro gaat een alliantie
opzetten om het plaatsen van
zonnepanelen te vermarkten.

Vanuit de gemeente Spijkenisse
bestaat de intentie om dit succesvolle
initiatief van de bedrijven op Halfweg
en Molenwatering ook in 2013 en

De bereidheid om samen te werken
werd ondersteund door een tweetal
initiatieven die in het vervolgtraject
verder worden opgepakt,

Deze kring stond daarnaast in het
teken staan van alliantievorming en
bewust-wording bij medewerkers.
Daartoe werden presentaties
verzorgd.

• SGS en de Welplaat gaan samen
onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om collectief duurzamer
woon/werkverkeer te realiseren.
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Duurzaamheidskring Spijkenisse

Think global, act local
De Duurzaamheidskring is een
levende club die open staat voor
deelnemers uit Spijkenisse.
Wilt u ook onderdeel worden van
deze groep kenniswerkers?
Neem dan contact op met Boyd
Bartels van SPBS via:
• T: 010-2310601
• E: info@spbs.nl

Meewerkende partijen:
• Gemeente Spijkenisse
• Stichting Parkmanagement
Bedrijventerreinen Spijkenisse
• Stichting Stimular
• Ecoplanet BV
Samengesteld en opgemaakt door
Ecoplanet BV. Duurzaam gedrukt
door MultiCopy.
www.spbs.nl

