
                                                                                                                         
 
 

 
 

Uitnodiging Klankbordbijeenkomst Duurzame Leverancier | 27-nov | 
Thema: CO2 
 
 
De bijeenkomst vindt plaats van 10:00 tot 13:00 uur bij Movares Nederland BV. Zowel 
bedrijven als ook gemeenten/overheden worden hiervoor van harte uitgenodigd.  
 

Sprekers 
Judith Voermans van Canon over hoe Canon CO2 reductie in de praktijk brengt, waarbij 
zij dieper ingaat op de inspanningen ten behoeve van de circulaire economie en de 
productlevenscyclus-benadering. 

Nick Op den Buijsch van PaperWise over een nieuwe generatie papier en karton met een 
lage milieu-impact en grote sociale bijdrage, gemaakt van landbouwafval. De circulaire 
economie is het doel met CO2-reductie als een van de vele resultaten. PaperWise levert 
oplossingen voor kantoor, drukwerk en verpakkingen. https://paperwise.eu/toepassingen 

Iris van Wanrooij, de Program manager Corporate Social Responsibility bij EMMA Safety 
Footwear. Zij vertelt over oplossingen van vandaag voor de werkomstandigheden van 
morgen in een steeds sneller veranderende wereld dan ooit. Wat de toekomst ook brengt, 
EMMA zorgt ervoor dat eenieder er veilig in kan rondlopen. Ze werken elke dag keihard om 
veiligheidsschoenen beter te maken. Veiliger, comfortabeler en duurzamer. EMMA wil 
namelijk een positieve afdruk achterlaten op de planeet en produceert daarom sinds dit jaar 
volledig circulaire veiligheidsschoenen. De materialen zijn gekozen om hun lange 
gebruiksduur en dienen als grondstof voor een volgende gebruikstoepassing. EMMA richt 
zich op de herwinning van grondstoffen en de toepassing van gerecycled materiaal in nieuwe 
producten. In een arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan en mag doen. 

 
Op woensdag 28 nov een mail gestuurd naar organisatoren: 
 

Beste Roos en- of Renee, 
 
Gisteren heb ik deelgenomen aan de bijeenkomst duurzame leverancier. Ik wil hier even mijn 
feedback over geven. 
 
Ik ben van mening dat de klankbordbijeenkomsten van Duurzame leverancier bedoelt is om 
gezamenlijk na te denken en te praten over mogelijkheden, 
Innovaties en oplossing om gezamenlijk de CO2 uitstoot te verminderen. Keteninitiatieven te 
stimuleren en vraagstukken te beantwoorden. 
 
De bijeenkomst van gisteren sluit daar niet bij aan. Sterker nog ik vond het uitermate teleurstellend. 
Om de volgende reden. 
 

https://paperwise.eu/toepassingen/


1. Het bedrijf Emma en Paper waste gaven wat mij betreft een fantastische commerciële 
verkoop presentatie. 
de duurzame leverancier is hier het podium niet voor 

2. Beide bedrijven hebben het doen aan outsourcing van hun productielijn naar lage 
inkomen landen. Waarbij bijna alle grondstoffen uit het buitenland komt 
en per vrachtvervoer naar NL worden getransporteerd 

3. Beide bedrijven hebben in NL een kleine productie lijn met voornamelijk kansarme mensen. 
4. Beide bedrijven strijken in NL subsidies op   

 
Dan nog de toevoeging van HP als bedrijf werd het verhaal compleet.  
 
Mijn vragen in het kader van echte CO2 reductie is wan ook, Waarom denken gezamenlijk niet aan 
het elimineren van papier en printers. 
De jaarrapporten van genoemde grote ondernemingen in de presentatie worden nog op papier 
afgedrukt. Hou ouderwets is dit. 
Waarom slagen wij er niet in om binnen NL grondstoffen nuttig te gebruiken. Waarom denken we 
niet aan energie positieve ontwikkelingen 
Binnen onze branche en binnen NL. 
 
CO2 reductie is blijkbaar ouderwets, het gaat er blijkbaar om hoeveel je aan outsourcing doet, hoe 
meer subsidie je op strijkt en hoe goed je businessplan met commerciële 
Belangen is. 
 
Ik vertrouw er op dat ik u voldoende heb geïnformeerd, 
 
Mvg  
 

https://www.economischwoordenboek.nl/?zoek=outsourcing

