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Notulen 
Opening 

Daan Meily is voorzitter van de werkgroep en heet iedereen welkom. Na een korte introductie 

beginnen de speeddates. 

Speeddates  

Tijdens 3 rondes van ongeveer 10 minuten werden korte gesprekken gevoerd in twee- of drietallen. 

Deze gesprekken gingen inhoudelijk over de maatregelen die beide bedrijven hadden genomen om 

CO2 te reduceren. Het was duidelijk dat heir heel concreet overlegd kon worden en dat er in korte 

termijn veel besproken werd. Op de ledenpagina van NCN komt een overzicht van de aantekeningen 

die werden gemaakt tijdens de speeddates.  

Presentatie Klimaatgesprekken door Tessa Kramer 

Tessa Kramer, adviseur bij De Duurzame Adviseurs en Klimaatcoach bij Stichting Klimaatgesprekken 

presenteert over Klimaatgesprekken, en manier om duurzaamheid effectief te bespreken.  

Het probleem van klimaatverandering wordt vaak als heel groot ervaren, hierdoor gaat er een knop 

in ons lichaam om die dit probleem relativeert. Door dit te weten en te gebruiken in gesprekken over 

klimaatverandering kun je effectiever met iemand praten over mogelijke aanpassingen in gebruiken. 

De belangrijkste tip uit dit gesprek is om goed te luisteren naar wat iemand zegt, te kijken wat de 

aanknopingspunten zijn en waar de gesprekspartner waarde aan hecht. In onderstaand filmpje wordt 

dit nogmaals uitgelegd. https://www.youtube.com/watch?v=RkklaXhbTuA  

Opmerkingen voor verbetering van de werkgroep 

- Door online een overzicht te maken van alle werkgroepleden zou het makkelijker moeten worden 

om contact te zoeken met relevante partijen om de discussie aan te gaan over CO2-reductie. Omdat 

er veel wisseling is geweest in werkgroepleden zou dit kunnen helpen om wat meer levendigheid en 

kennisdeling te creëren.  

-Er zit veel verscheidenheid tussen de bedrijven in de werkgroep, dit maakt dat een algemene 

discussie over gas en elektra niet altijd relevant is voor iedereen.  

-Het organiseren van workshops over een bepaald thema spreekt de werkgroep meer aan, omdat je 

dan kunt aangeven welk onderwerp interessant is voor jouw bedrijf. Dit wijkt af van het idee om 

meer onderlinge discussie in de groep te hebben, dus de invulling hiervan moet nog goed bedacht 

worden.  

-Er moet wat meer input uit de werkgroep komen, alle leden waren nu erg enthousiast, het is leuk 

om deze energie en focus vast te houden om samen aan ambitieuze doelstellingen te werken.  

https://www.youtube.com/watch?v=RkklaXhbTuA


 

 


