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Actieve Deelname Daallin B.V.  
Initiatief Nederland CO2 Neutraal 2014-2017 

Achtergrond en doel van het initiatief: 

 Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht 
besteden aan CO2 reductie. Dit is onderverdeelt in een aantal werkgroepen. 

Rol van Daallin en de activiteiten die bij deze rol horen: 

 Daallin B.V. is aanwezig geweest bij de brainstormsessie op 14 februari 2014 om vorm te geven aan dit 
initiatief. 

 Daallin B.V. is aanwezig geweest op 11 april 2014. De eerst officiële bijeenkomst. 
 

 Inmiddels is het 2017. Daallin B.V. bezoekt 4x per jaar de bijeenkomsten. 
 Daallin B.V. heeft zitting in werkgroep bedrijfsmiddelen klein 2. 

 
Wat heeft Daallin aan deelname aan het initiatief:  
 
Algemeen 

 Nederland CO2 Neutraal inspireert met de bijeenkomsten en de verschillende sprekers. Daallin B.V. 
kan hierdoor nieuwe ideeën opdoen voor  CO2 reductie. Naar aanleiding van de bijeenkomst van 4 
september 2014 heeft Daallin aan het personeel de mogelijkheid gegeven om de Waka Waka aan te 
schaffen. Er zijn 2014 jaar totaal 16 Waka Waka’s besteld. 

 Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen wordt gekeken, naar een alternatieve brandstof e.d 
 Besparingen wat betreft kantoor en terrein. Tijdens één van de bijeenkomsten is contact gelegd met 

het bedrijf LedShine. Dit bedrijf heeft inmiddels ledverlichting aangebracht in de loods.  
 In januari 2017 zijn zonnepanelen geplaatst op het kantoor. 
 Op een van de bijeenkomsten contact gelegd met de verhuurder van “De Groene aggregaat”. 

Voorlopig zijn deze niet in de verkoop. Huren vindt de directie geen optie. 

Werkgroep 

 In de werkgroepen wordt de Emissie van de deelnemers besproken. En de daar uit  voort vloeiende 
maatregelen.  Sommige maatregelen worden ook toegepast bij Daallin B.V. 

 Inmiddels zijn er op het kantoor zonnepanelen gelegd, is de een groot aantal personeelsleden 
 de cursus “Zuinig rijden” gevolgd. En voor 2017 staat de cursus “Zuinig Draaien” op het programma 
 

 

Participerende partijen:    

Totaal aantal Leden Nederland CO2 Neutraal +/- 170  

Werkgroep: Bedrijfsmiddelen klein 2: Op 1 januari 2017 zijn 13 bedrijven lid  


