Duurzaam Ondernemen Estafette
Gericht op inspiratie en communicatie
Meld u nu aan voor dit MKB
stimuleringstraject in Hellevoetsluis!
Duurzaam ondernemen in het MKB

Wordt Estafette deelnemer!

Duurzaam (of Maatschappelijk Verantwoord)
Ondernemen is: 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.

U ontvangt een quickscan met behulp van de
Milieubarometer en een actielijst van de
adviseur. En daarnaast wordt een artikel van uw
bedrijf geplaatst in de Helius.

Duurzaam Ondernemen in Hellevoetsluis
Duurzame ondernemers zijn in Hellevoetsluis
gericht op innovatie en de toekomst.
Waarom meedoen?
• U vindt duurzaam ondernemen belangrijk
en wilt weten hoe u er op praktische wijze
mee aan de slag kunt.
• U wilt weten hoe andere ondernemers
hieraan werken.
• U ontvangt werkbare adviezen, voor uzelf
en voor uw medewerkers.
• Met een goede milieuregistratie neemt u
maatregelen ter verlaging van uw
milieukosten (gemiddeld 10% besparing per
jaar).
• Van elkaar leren geeft nieuwe ideeën en
leidt bij u tot innovaties.
• U versterkt de bedrijfsstrategie van uw
bedrijf door uw marktkansen op het gebied
van duurzaamheid zichtbaar te maken.
• U wilt het Helvoetse ondernemersklimaat
samen met de gemeente versterken.
Aanbevelingen
De volgende ondernemers gingen u o.a. voor:
Camping de Quack, Dansacademie Ri-Jo,
Albert Heijn, C1000, Helvoet BV, Moerman,
Decokay, Theater Twee Hondjes en Helinium.

• U wordt gebeld voor een afspraak
• U ontvangt een e-mail met de
afspraakbevestiging en voorbereiding
• Op de afspraak wordt de Milieubarometer
ingevuld, een gesprek aangegaan en een
rondleiding door het bedrijfspand gedaan
• Stimular stelt n.a.v. het gesprek, de
Milieubarometer en rondleiding een kort
gespreksverslag en advies met actielijst op
• Een tekstschrijver maakt een inspirerend artikel
over de resultaten bij uw bedrijf
• Artikel wordt geplaatst nadat de nieuwe
ondernemer aan wie het stokje is overgedragen
bekend is
• Zo draait de cyclus door in Hellevoetsluis
Tijd en plaats afspraken
De afspraken worden in overleg met de
deelnemers gepland en vinden plaats op het
bedrijf van de deelnemers.
De Milieubarometer
De Milieubarometer, ontwikkeld door Stimular,
geeft u op eenvoudige wijze inzicht in de
milieubelasting (energie, water, afval,
luchtemissies, transport) van uw bedrijf. De
Milieubarometer versterkt uw bedrijfsactieplan en
communicatie.
De Milieubarometer stimuleert
tot het nemen van maatregelen ter vermindering
van milieukosten en
de milieubelasting.

Duurzaam Ondernemen loont!
Prijswinnaar ‘Ei van Columbus 2006’
Op 14 februari 2006 heeft de gemeente Tholen met haar
Stimuleringstraject Duurzaam Ondernemen het ‘Ei van
Columbus 2006’ Gewonnen. Dit is een prijs van acht
ministeries voor Innovatie en Duurzaamheid. Vooral het
enthousiasme en de concrete resultaten bij de
deelnemende bedrijven werden geprezen door de jury.

Voorwaarden voor deelname
Met aanmelding voor deelname aan het stimuleringsproject ‘Duurzaam Ondernemen Estafette
Hellevoetsluis ’ gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
• U bent actief betrokken bij de quickscan.
• U vult de Milieubarometer in met de gegevens over het jaar 2010.
• U gaat akkoord met de publiciteit, ook t.a.v. de resultaten van dit stimuleringstraject.
• U besluit zelf of u met de Milieubarometer blijft monitoren na de quickscan.

Aanmelding
Meld u aan bij Stimular per e-mail (s.romijn@stimular.nl) of fax (010 – 437 93 03).
Ik doe mee aan het Stimuleringstraject ‘Duurzaam Ondernemen Estafette Hellevoetsluis’ en ga
akkoord met de voorwaarden voor deelname.
Bedrijf

……………………….……………………………………………………………………….

Aantal werknemers

………………………………………………………………………………….................

Contactpersoon Dhr./Mw ………………….........….………………………….………………………………………
Adres, PC, plaats

………………………………………...…...…………..….…………………………........

Telefoon

….………………………………………………..…………………………………………..

E-mail (ter bevestiging) …………………………………………………………………………………………........
Handtekening

…………………………………………………………………………………………………

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Baukje Bruinsma, Gemeente Hellevoetsluis: tel. 0181-33 04 77,
e-mail: b.bruinsma@hellevoetsluis.nl
Stefan Romijn, Stimular: tel. 010-238 28 27,
e-mail: s.romijn@stimular.nl
Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Stimular in samenwerking met
Gemeente Hellevoetsluis
Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische
instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar
zijn. Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! Zie ook www.duurzaamMKB.nl

