
Als organisatie die stuurt op 
impact, vragen wij ons af:

WAT IS ONZE 
IMPACT VAN 

2021?

               2. Circulair bouwenDit      
     Dit jaar begeleiden wij Woonstad 
bijjjbij de aanbesteding van de 
jkcirculaire sloop-nieuwbouw van 
vier kportiekflats. Het ontwerp van de 
winnende partij realiseert in potentie 
een reductie van
1.856.062 kg CO2

Springtij
met Jeroen, Sybren & Cécile 

1. Circulair inkopen & aanbesteden
Begin dit  jaar gunt de Provincie Noord-Holland 
de aanbesteding van de Cruquiusbrug. Het 
project wint de Koopwijsprijs voor meest 
innovatieve inkooptraject. 

3. Circulaire strategie ontwikkeling
Enexis werkt aan het verbeteren van de 
circulariteit van haar netcomponenten. 
Wij bepalen de mate van circulariteit 
en maken een stappenplan. In totaal 
analyseren wij de circulariteit 
van 40 componenten.

4. Sturen op impact
Voor NOC*NSF maken we dee de 
impactmeting van Tokyo 2020. Om 
de impact van sport te verminderen is 
op 28 juni Marcelien de Koning 
aangesteld als Chef d’Emission.

Copper8
februari 2022  Bestek aanbestedingspodcast 

met Noor

Ecosofie
met Sybren

Design met oog voor 
klimaat - met Cécile 6 nieuwe 

whitepapers

Dit is gelijk aan de jaarlijkse CO2 
opname van 74.242 bomen!

Radio 1
met Sybren

Pakhuis de Zwijger
met Marijn & Cecile

6. Trainingen
Dit jaar geven wij voor de derde keer de 
Friese Circulair Inkopen Academie dfas 
waarin wij 30 inkopers 
opgeleiden om circulair 
te denken en met hun 
eigen inkooptraject 
aan de slag te gaan.

Dit jaar trainden wij ruim 500 mensen 
in diverse opleidingen en trainingen.

7. Circulaire businessmodellen
We helpen de Gemeente Rotterdam bij 
het realiseren van de UpcycleMall. 
sadsdfssasadsf Een milieupark dat het 
sadfsadf sdfa s hergebruiken van 
ssdsdfsdfsadfsadfas producten en 
asdfsadfsdfsdfsdsdfs materialen naar 
sadfsadfasdfsadfsdff een hoger 

niveau tilt.

sdssd5. Treinkilometers
sDit jaar reden we gezamenlijk 55.451 km 
met de trein. Dit is 55 keer van ons kantoor naar 
sde Eifeltoren en terug en bespaard 6 ton CO2

Jeroen
Lucie Moja

Podcasts

3
met nieuwe collega’s

en ruim...,,

8. Team effort

m   d   w   d   v   z   z 

650 vrije 
vrijdagen

...kunnen wij 
duurzaam 

impact blijven 
maken in 

2022!

13 collega’s x 52 vrijdagen

https://www.youtube.com/watch?v=QW8cJ9yGWVo&ab_channel=ProvincieNoord-Holland
https://dezwijger.nl/programma/naar-een-nieuwe-economie
https://ecotree.green/nl/hoeveel-co2-neemt-een-boom-op
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nieuws-bv/9a8802ca-3cf2-4dc1-9ec7-46a978f5a5fa/2021-06-29-tekort-aan-metalen-voor-klimaatdoelen
https://open.spotify.com/episode/2Nt8w1Ms7vY4Ez6pnY9Zse?si=K4elCXvwQo-9_nsObyeqfA
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/06/nocnsf-stelt-marcelien-de-koning-aan-als-teamnl-chef-de-emission
https://www.copper8.com/projects/haalbaarheidsonderzoek-upcycle-mall-rotterdam/
https://www.copper8.com/news/?_sft_category=publications
https://open.spotify.com/episode/7A4PKInGxjx2KCvySCJyZs?si=dd11a29558d84054
https://open.spotify.com/episode/3P1SxjODZGZmo6cUSKT9Nn?si=a4Md9164SXWLtlYhOKt81g

