7. Circulaire businessmodellen
We helpen de Gemeente Rotterdam bij
het realiseren van de UpcycleMall.
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Als organisatie die stuurt op
impact, vragen wij ons af:

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.

WAT IS ONZE
IMPACT VAN
2021?

Jeroen

3

Lucie

Moja

met nieuwe collega’s
en ruim...,, m d w

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

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

Dit is gelijk aan de jaarlijkse CO2
opname van 74.242 bomen!
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6. Trainingen
Dit jaar geven wij voor de derde keer de
650 vrije
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met de trein. Dit is 55 keer van ons kantoor naar
maken in
sde Eifeltoren en terug en bespaard 6 ton CO2
2022!

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

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.
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