
 

 

Participatie Nederland CO2 neutraal 
Conform de eisen van de CO2-prestatieladder neemt Harsco Metals Holland b.v. actief deel aan een 

keteninitiatief. Er is gekozen deel te nemen aan het initiatief Nederland CO2 neutraal. 

 

Het doel van deze stichting is tweeledig: 

1. Bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen om te groeien naar een 

klimaatneutrale onderneming.  

2. Bedrijven de kans te geven te voldoen aan de eisen gesteld in de CO2-prestatieladder. 

 

Beweegreden Harsco 
Er zijn diverse redenen aan te wijzen om voor Harsco Metals Holland b.v. te kiezen voor dit initiatief: 

 

1. Voordat er een keuze werd gemaakt voor een initiatief, was er reeds een bezoek gebracht aan 

het initiatief van Nederland CO2 neutraal. Hierbij werd een goede indruk achtergelaten door 

een strakke organisatie en goede sprekers. Tevens bleek de opkomst hoog te zijn waaruit bleek 

dat dit initiatief erg actief is. 

 

2. In de ochtend vinden werkgroepen plaats waar ideeën kunnen worden uitgewisseld en 

zodoende kan worden voldaan aan de eisen gesteld door de CO2-prestatieladder. 

 

3. Het middagprogramma is gevuld met goede (vaak bekende) sprekers die inspirerende verhalen 

hebben. Daarnaast zijn er vaak standhouders die duurzame maatregelen voor elke branch aanbieden. 

 

4. De industrie waarin Harsco zit is enigszins afwijkend van de partijen die gebruikelijk deelnemen 

aan de prestatieladder. Door de grote verscheidenheid aan partijen die aangesloten zijn bij dit 

initiatief is de kans dat er zinvolle ideeen bij zitten voor Harsco relatief groter dan bij de andere 

initiatieven. Hierbij helpt het dat de partijen die deelnemen aan het initiatief worden 

onderverdeeld in verschillende groepen op basis van type bedrijf. 

 

Het initiatief is opgericht door Martin Vos en Thijs Lindhout. Dit tweetal heeft jarenlang gewerkt bij een 

groot ingenieursbureau alvorens zijn besloten Nederland CO2 neutraal op te richten. Op 7 juni 2018 

heeft Harsco vrijblijvend een eerste bezoek gebracht aan het evenement in Driebergen. Vervolgens 

heeft Harsco voor het eerst aangesloten bij de werkgroepen op 20 september 2018.  


