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Keten initiatieven
Duurzaamheid en CO2 reductie gaat bij Raedthuys verder dan alleen de eigen bedrijfsactiviteiten. Ook in de
branche en in de keten maakt Raedthuys zich sterk voor verduurzaming en CO2 reductie. Onderstaand is een
overzicht gegeven van enkele van de initiatieven waarbij Raedthuys betrokken is.

1.1

Tim Reist – Fietsmaatjes 2019

In 2019 is door Twente Mobiel een actie gestart voor bedrijven in Overijssel om fietsen naar het werk te promoten.
Door middel van een app werden de kilometers van deelnemers bijgehouden en de deelnemers werden door
buddy’s gestimuleerd om vaker de fiets te pakken. Met 15 deelnemers en 7 buddy’s heeft een groot deel van de
33 collega’s die geen auto van de zaak hebben deelgenomen. Door de deelnemers zijn ruim 10.000
autokilometers bespaard.

1.2

Meewerken aan het Klimaat akkoord

Raedthuys Pure Energie is lid van de NWEA (de Nederlandse Windenergie Associatie, de belangenbehartiger van
de Windenergie in Nederland) en Holland Solar (de organisatie die de belangen van de Solar markt behartigt).
Raedthuys is vertegenwoordigd in de besturen en commissies van NWEA en Holland Solar. In samenwerking met
en vertegenwoordigd door NVDE hebben deze branche-organisaties voor de wind- en zonsector in Nederland
onderhandeld aan de elektriciteitstafel van het klimaatakkoord, welke op 21 december 2018 tot stand is gekomen.
Zie ook www.klimaatakkoord.nl. Met 20,2 Mton CO2 neemt de verduurzaming van elektriciteit een fors deel voor
haar rekening van de landelijke reductiedoelstellingen in 2030.

1.3

Scholenprojecten

Via presentaties op scholen of rondleidingen op windparken wil Raedthuys de jeugd inspireren. De kinderen
krijgen dan een excursie en een boekje op maat met een quiz/werkbladen. In 2018 zijn diverse bijeenkomsten met
kinderen gehouden.
Presentaties intern

Presentaties extern

Enschede

School Deventer
School Zeewolde

Ook in 2019 wil Raedthuys hier aandacht aan besteden.
Daarnaast dragen we bij aan lesprogramma’s (voorbeeld Saxion of Bonhoffcollege).

1.4

Energie besparing

Middels een verbruikskosten overzicht bieden wij onze klanten inzicht in hun verbruik op basis van het eigen
jaarverbruik over de afgelopen 3 jaar en in vergelijking met het gemiddelde verbruik in Nederland. Daarnaast
bieden wij in het VKO onze klanten bespaartips.
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Daarnaast publiceren wij op de website en in nieuwsbrieven van Raedthuys/Pure Energie diverse bespaartips:
https://pure-energie.nl/zakelijke-energie/bespaartips-zaak
Zie hieronder de inhoud van de nieuwsbrief van maart 2019:

Beste Wereldverbeteraar,
Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief. In deze editie lees je:
1. Zes tips om jouw CO2-footprint te verkleinen
2. Maak je dak klaar voor de zomer
3. WIN een fietsclinic van Hennie Kuiper
4. Het klimaatakkoord, samen gaat het lukken

1.5

Initiatieven

Door jaarlijks de website https://www.skao.nl/initiatieven_programma door te nemen blijft Raedthuys op de hoogte
van diverse initiatieven.

1.6

Budget

Raedthuys Groep vindt het belangrijk dat tijd beschikbaar gesteld wordt voor keteninitiatieven. Jaarlijks wordt er
tussen 250 en 750 uur beschikbaar gesteld op basis van het aantal initiatieven en fte’s om deel te nemen.
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