
Bas Assink wordt blij van de CO2-voet-
printtool, die bedrijven op weg helpt met 
duurzamer ondernemen.
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“Op dit moment laat de provincie Overijssel een grondstoffenstudie 

doen. Waar komen de grondstoffen vandaan, waar gaan ze naartoe 

en hoe maken we ze meer circulair?”, vertelt Bas Assink. “We hopen op 

basis daarvan meer te kunnen doen met dat waar onze regio goed in 

is: kunststoffen, biomassa, energie en textiel.” De uitkomsten helpen 

ook de CO2-voetprinttool te verbeteren. De tool actief inzetten is het 

eerste concrete doel van het nieuwe circulaire platform, waar Twente 

Milieu, Twence en Climate Neutral Group aan deelnemen. Daarnaast 

wil het platform meer acties en projecten ontwikkelen om circulair 

ondernemen te stimuleren en het platform uitbreiden met meer 

deelnemers.

Waarom en hoe?

Dit voorjaar vinden GBCT-sessies plaats waarin de tool wordt ge-

presenteerd. Bas tipt bedrijven daarbij nu aan te haken. “Het geeft je 

de kans hierin ervaring op te doen en je voordeel ermee te doen ten 

opzichte van bedrijven buiten de regio. Meedoen is simpel en geeft je 

direct inzicht, zonder dat het erg veel geld kost.” De tool is de eerste 

stap voor de regio om in vijf stappen klimaatneutraal te ondernemen. 

Bas licht ze toe.
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1.  CO2-tool voor bedrijven 

“Op www.co2-compensatie.nl staat een simpel model waarmee 

je eenvoudig en goedkoop je CO2-voetprint in beeld brengt. Zo 

bepaal je snel waar je CO2-uitstoot vandaan komt. De drie groot-

ste slurpers zijn daarbij veelal:  

a) energie voor elektriciteit of warmte, b) reizen voor vervoer van 

werknemers, eventueel vliegverkeer en openbaar vervoer en c) 

drukwerk, papier en dergelijke.”

2.  Nulmeting door GBCT 

“Met de CO2-voetprint willen we bedrijven vervolgens een 

nauwkeurige nulmeting bieden. Dan weet iedereen waar hij 

staat en waar de verbeterkansen liggen.” 

3.  CO2-bedrag op jaarrekening 

“Hoe ga je alle gebruikte grondstoffen verrekenen? En waar 

moet jij een CO2-prijs voor betalen? Hiervoor geven we handen 

en voeten aan die CO2-prijs. Daarom willen we dat duurzaam-

heid via dit bedrag voor CO2 verplicht op de jaarrekening van 

bedrijven komt. Dan wordt duurzaamheid financierbaar en kan 

een bank hiervoor een lening geven. Want duurzaamheid gaat 

geld opleveren.”

4.  Investeringsprogramma  

“Op basis van de nulmeting – denk aan energierekening en 

kilometerdeclaraties – bedenken we per bedrijf een investe-

ringsprogramma waarmee het de CO2-voetafdruk de komende 

jaren verlaagt.”

5.  Restuitstoot compenseren 

“We monitoren of de CO2-uitstoot van een bedrijf zakt. Het deel 

dat een bedrijf nog steeds uitstoot, kan het compenseren via 

een handige tool van Climate Neutral Group. Hierbij kies je bij-

voorbeeld voor investeren in een duurzaam project. Daar hangt 

een prijskaartje aan van 8 tot 10 euro per ton gemeten CO2.”

Informatie, bijeenkomstdata & aanmelden

www.gbct.nl/twente

In 5 stappen circulair 
ondernemen

Hoe maken we Twente circulair? Die vraag vormt de aanleiding voor Twente Milieu, 
lid van Green Business Club Twente (GBCT), om als gastheer op te treden voor het nieuwe Platform 

circulaire economie Twente. Een praktische CO2-voetprinttool vormt het belangrijkste onderdeel van 
het platform. Bij Twente Milieu draaien ze er nu een proef mee. Bas Assink van Twente Milieu maakt 

andere bedrijven er graag warm voor.
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‘Een prijskaartje aan 
van 8 tot 10 euro per 

ton gemeten CO2’ 


