
Waar haalt u 

de energie vandaan?

MAANDAG 10 APRIL
    16.15-21.30 UUR

DE MEERWAARDE - BARNEVELD

Duurzaam leven en ondernemen
Duurzaamheid is dichterbij dan u denkt. Steeds meer

mensen en bedrijven maken de slag van duurzaam

denken naar duurzaam doen. Aan de slag gaan met

duurzaamheid begint met bewuste keuzes maken en 

in actie komen. Voor de toekomst van uw bedrijf of GRATIS TOEGANG (aanmelden via de website)

leefomgeving. Tijdens Samen Duurzaam op maandag

10 april staan duurzaam bouwen en duurzame energie

centraal. Samen bouwen aan de duurzame leef- en Inspirerend programma

werkomgeving, vanuit duurzaam Maandag 10 april staat vooral in het teken van

leiderschap en vooral: met bouwen en energie: hoe maakt u uw woning of pand

duurzame energie! (nog) duurzamer? Waar haalt u uw energie vandaan?

Samen Duurzaam is een 15.45 - 16.15 uur: Inloop

initiatief van de Denktank 16.15 - 16.30 uur: Een goed begin…

Klimaat & Duurzaamheid 16.30 - 17.15 uur: Duurzaamheidsestafette

in samenwerking met 17.15 - 18.00 uur: Masterclass Duurzaam leiderschap

betrokken organisaties. 18.00 - 19.00 uur: Netwerken en informatiemarkt

19.30 - 20.15 uur: Een duurzaam thuis

Samen de energie voor duurzaamheid 20.15 - 21.30 uur: Het groenste idee van Barneveld

Ontdek wat u zelf kunt doen voor uw bedrijf of leef-

omgeving. Luister naar inspirerende ervaringen van Netwerk en informatiemarkt

actieve ondernemers en ondernemende inwoners. Tijdens Samen Duurzaam is er een informatiemarkt.

Zij vertellen en laten zien hoe ze duurzaamheid Hier staan adviseurs, bedrijven en organisaties die

integreren in hun dagelijks leven en werken. gespecialiseerd zijn in o.a. duurzame energie, duur-

Maar ook duurzaam leiderschap staat centraal tijdens zaam bouwen en organiseren. Zij presenteren de 

event met de masterclass o.l.v. Prof. Dr. Kessels. nieuwste ontwikkelingen, adviseren over techniek 

en subsidies en geven waardevolle en praktische tips.

Lees verder op www.debbarneveld.nl Kom ook, duurzaamheid is dichterbij dan u denkt!

   O.A. MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:



   Duurzame voordelen voor

   actieve bedrijven en organisaties

Het groenste idee van Barneveld Kansen voor duurzame ondernemers
Tijdens dit event vind de aftrap plaats van de wedstrijd Actief deelnemen aan Samen Duurzaam biedt kansen 

 'Het groenste idee van Barneveld'. Het is een project voor ondernemers en organisaties die dagelijks actief 

voor en door leerlingen in het voortgezet onderwijs. zijn op gebied van duurzaamheid. U kunt uw bedrijf,

Verschillende teams presenteren duurzame plannen uw producten of diensten presenteren aan bezoekers 

en maken kans  op het realiseren van hun idee o.l.v. die duurzaam betrokken zijn of serieus overwegen om 

coaches uit het bedrijfsleven. De finalewinnaars duurzaamheid te realiseren in hun bedrijf, organisatie

krijgen een bedrag ter beschikking voor de realisatie. of thuissituatie.

Lees verder op www.debbarneveld.nl Aanmelden? Kijk op www.debbarneveld.nl

Duurzaamheidsnetwerk Barneveld Actief deelnemen aan samen Duurzaam?
Duurzaamheid doe je niet alleen: dat doe je samen! Als bedrijf of organisatie kunt deelnemen als:

Samen werken aan duurzaamheid betekent delen

om te vermenigvuldigen. Om er samen beter van te

worden. Een aantal bedrijven en organisaties werkt STANDHOUDER in duurzaamheid: € 285

al succesvol samen. Bij hen staat verantwoord Als standhouder maakt u deel uit van de 

omgaan met middelen en mogelijkheden centraal in informatiemarkt tijdens Samen Duurzaam.

visie op duurzaam ondernemen. In het standhouderspakket bieden wij o.a.

Lid worden? Kijk op www.debbarneveld.nl > Statafel met internet/wifi

> Ruimte voor roll-up banner of presentatiebord.

> Vermelding op www.debbarneveld.nl

SPONSOR van duurzaamheid: € 1.250

Als sponsor ondersteunt u het event Samen Duurzaam.

U kunt zich uitgebreid presenteren tijdens de infor-

matiemarkt. In het sponsorpakket bieden wij o.a.

> Vermelding tijdens het hoofdprogramma.

> Naamsvermelding in de advertentiecampagne.

> Vermelding op www.debbarneveld.nl

PARTNER in duurzaamheid: € 2.450

Duurzaamheidestafette: duurzaamheid in de praktijk Als partner verbindt u uw naam aan het event

Tijdens Samen Duurzaam presenteren de deelnemers Samen Duurzaam. U kunt zich op geheel eigen wijze 

van de 5e ronde hun plannen hoe zij duurzaamheid presenteren. In het partnerpakket bieden wij o.a.

concreet willen integreren in hun bedrijfsvoering of > Presentatie tijdens het hoofdprogramma.

persoonlijk leven. De oplossingen zijn creatief en > Logovermelding in de advertentiecampagne.

inspirerend voor iedereen die actief aan de slag wil. > Presentatie op www.debbarneveld.nl

De duurzaamheidsestafette is net als het duurzaam- > Aandacht in lokale- en regionale media.

heidsnetwerk een initiatief van de Denktank Klimaat > Aandacht in de nieuwsbrief.

& Duurzaamheid Barneveld.

Meedoen? Kijk op www.debbarneveld.nl Meer weten? Kijk op www.debbarneveld.nl

Duurzaamheid doe je samen. Heeft u daar de energie voor?


