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MASTERCLASS
DUURZAAM
ONDERNEMEN

‘We zijn tot andere inzichten gekomen over onze verbouwing.
Onze theaterstoelen worden nu hergebruikt.
Goedkoper en circulair.’
Ineke van Empel ¬ Theater De Storm Winterswijk

Achterhoekse ondernemers
over duurzaam ondernemen:

MEER WINST MET MINDER ENERGIE
Initiatief door ondernemers
voor ondernemers

Honderden Achterhoekse ondernemers deden al mee met
de aanpak van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Er zijn
veel positieve reacties:
•

•

‘Veel eyeopeners. Circulair werken biedt ons veel meer
voordelen dan we dachten.’
‘Je zoekt een balans tussen wat idealistisch en wat
realistisch mogelijk is. We blijven natuurlijk wel een
commercieel bedrijf. Maar de duurzame oplossing
wint eigenlijk altijd.’

•

‘We leggen al onze besluiten langs de duurzaamheids-
lat. CO2-neutraal is het einddoel.’

•

‘Door de AOD-aanpak heb ik een hele andere kijk op
ons bedrijfspand gekregen. Het heeft veel meer
mogelijkheden dan ik dacht.’

•

‘Een deskundige expert van AOD wijst je de weg.’

•

‘Stapsgewijs naar gasloos en energieneutraal.’

•

‘Slim en innovatief. Reken maar uit.’

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is een initiatief voor
ondernemers, door ondernemers. In de Achterhoek helpen
we elkaar om meer winst te maken met minder energie.
Winst voor het bedrijf en winst voor het klimaat.
Met minder moeite en minder energie dan u misschien
denkt. Doe ook mee!

Meer informatie
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl

Duurzaamheid is opgenomen in onze missie.
Omdat we dat zo voelen. Maar ook om ons te kunnen
handhaven in de top 3 van de wereld.
Slim ondernemen is duurzaam ondernemen.
Wouter Heideman • Pas Reform Doetinchem

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl

Aan de slag met duurzaam
ondernemen

Een duurzame organisatie
voegt waarde toe aan:

Masterclass nu gratis bij een
Energiescan

Een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij met

•

De Masterclass is gratis toegankelijk voor bedrijven die een

een renderend businessmodel. Het is vaak gemakkelijker
dan u denkt.

haar klanten

•	haar medewerkers
•	haar buren

Tijdens de Masterclass Duurzaam Ondernemen krijgt u
handvatten en ideeën om dit concreet aan te pakken.
In een halve dag krijgt u inzicht in hoe uw bedrijf toekomst
bestendig kan blijven. Hoe u kunt blijven groeien in een
veranderende markt. Hoe uw bedrijf geld kan verdienen én

•	haar leveranciers
•

haar omgeving

•

haar eigen businessmodel

•

haar eigen toekomst

waarmee u duurzame stappen kunt zetten.

men. Meer informatie over de scans vindt u op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.
Bij de scan ontvangt u een voucher dat toegang geeft tot de
Masterclass (maximaal 2 personen per bedrijf). Heeft u geen
voucher, dan betaalt u € 195,-p.p. excl. btw.
De Masterclass wordt verzorgd door Otto
Willemsen, gerenommeerd duurzaamheids-

waarde kan toevoegen aan de maatschappij. Na afloop van
de Masterclass heeft u een eerste actieplan in handen,

Energiescan via Achterhoek Onderneemt Duurzaam afne-

Hoe pakt u het aan?

expert. Met twee voeten op de grond en oog
voor wat er speelt bij Achterhoekse bedrijven.
Duurzaam ondernemen loont! Doet u mee?

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl

Locaties en programma
De Masterclass vindt plaats in zes verschillende Achterhoekse
gemeenten. Kijk voor de datum van de Masterclass bij u in de
buurt op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.
15.30 uur

Ontvangst

16.00 uur

Welke kansen zijn er voor u?

		

De thema’s van een duurzaam

		organisatiemodel
Hoe kunt u waarde toevoegen?
17.30 uur

Pauze met soep en broodjes

18.00 uur

De mogelijkheden van duurzaam

		

ondernemen, vertaald naar uw eigen 		

		bedrijf
20.00 uur
‘Pak de kansen die er zijn. Dat levert je gewoon geld op,
is mijn ervaring. Maar buiten dat: doe het voor je kinderen
en wees zuinig op die ene aarde die we hebben.’
Arthur Jansen • Aweja Railsystemen Ulft

Afsluiting met een drankje
‘Het is heel simpel: gewoon doen wat je al kunt doen aan
duurzaamheid. Alleen aan jezelf denken en de wereld vervuild achterlaten? Dat moeten we niet willen met elkaar.’
Arjan Schuurman ¬ Schuurman Schoenen

