PERSBERICHT
D

Duurzaamheidsetiket

Lancering website duurzaamheidsetiket.nl in nieuwe gemeentewerf Nijkerk
Op 30 november tussen 15.30 en 18.00 uur wordt, tijdens de duurzaamheidsbeurs in Nijkerk,
de website ‘duurzaamheidsetiket.nl’ gelanceerd. Deze website bevat een kenniscentrum over
duurzaam ondernemen, interviews met voorbeeldondernemers en een handige, gratis, online test
om uw eigen onderneming onder de duurzame loep te leggen.
Tips en inspiratie over duurzaam ondernemen
Bent u een ondernemer met minder dan 10 personen in dienst? Heeft u behoefte aan tips, kennis
en inspiratie om uw duurzame bedrijfsvoering te verbeteren en dit ook aan de buitenwereld te
tonen? Voor meer informatie, tips en ideeën over het verbeteren van uw duurzame bedrijfsvoering
kunt u vanaf 30 november terecht in het kenniscentrum van duurzaamheidsetiket.nl. Ook vindt u er
inspirerende interviews met collega ondernemers en een online vragenlijst om kosteloos te checken
of u op de goede weg zit.
De online vragenlijst geeft u snel en makkelijk inzicht in hoe duurzaam u onderneemt. Komt u ook in
aanmerking voor het etiket? Dan kunt u ervoor kiezen om dit te uiten met het duurzaamheidsetiket
logo. Hiermee geeft u aan dat u een duurzame bedrijfsvoering heeft.
Over het ontstaan
Het duurzaamheidsetiket is een initiatief ontstaan uit de behoefte van 2 ondernemers: Mariëtte van
Est (grafisch vormgever) en Vera Verburgt (webontwikkelaar) die hun verantwoorde onderneming
wilde profileren aan de buitenwereld, maar nergens een kwalitatief en betaalbaar keurmerk konden
vinden. Toen zij niet veel later duurzaamheidsspecialiste Elske van de Fliert ontmoetten was een
samenwerking snel geboren.
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De duurzaamheidsbeurs
De duurzaamheidsbeurs wordt gehouden in de nieuwe, maar nog niet in gebruik zijnde,
gemeentewerf van de gemeente Nijkerk, nabij de nieuwe afrit van de A28. Dit gebouw is een state of
the art voorbeeld van duurzaam bouwen. Leden van ondernemersverenigingen uit de regio Nijkerk en
Amersfoort hebben een uitnodiging ontvangen.
Over het duurzaamheidsetiket
Het beeldmerk van duurzaamheidsetiket laat aan de buitenwereld zien dat uw organisatie duurzaam
en verantwoord onderneemt. We richten ons op 6 thema’s, gebaseerd op de principes van people,
planet en profit: milieubewust, zuinig met energie, kostenefficiënt, maatschappelijk betrokken,
concreet bezig en een voorbeeld voor anderen. Wilt u ook tonen dat u goed bezig bent? Kijk dan op
www.duurzaamheidsetiket.nl
Duurzaamheidsetiket – een haalbaar en betaalbaar etiket dat laat zien dat u verantwoord
onderneemt: www.duurzaamheidsetiket.nl
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Mw. Elske van de Fliert,
telefoon: 033-7676412; e-mail: vandefliert@duurzaamheidsetiket.nl
www.duurzaamheidsetiket.nl

Kenniscentrum duurzame bedrijfsvoering voor de kleine onderneming

