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Bekijk de webversie

Boeiende uitkomsten
enquête
Zelfs het Dagblad van het Noorden
schreef erover: de bijzondere
uitkomsten van onze enquête over
duurzaam ondernemen in Groningen.
Opvallend en positief was dat maar
liefst 98% van de respondenten
duurzaamheid (zeer) belangrijk vindt.
Ook de obstakels werden genoemd.
Lees alles over de uitkomsten!

Meer over het onderzoek

Nu online: de Slimme
CO2-thermometer
Ook uit het het bovengenoemde
onderzoek: eer dan 50% geeft aan dat
inzicht in de CO2-uitstoot hen
waarschijnlijk meer zou motiveren om
duurzame maatregelen te nemen. Wilt
u ook de uitkomst van uw bedrijf
weten? Gebruik dan onze online gratis
Slimme CO2-thermometer.
Naar de online tool

Terug- en vooruitblik op
de jaren '20 - '21
Het was door corona een heftig en
onvoorspelbaar jaar. Gelukkig was er
ook aandacht voor het klimaat en de
nog te hoge CO2-uitstoot. We kijken in
een exclusief interview terug én vooruit
met de bestuurders van
bedrijvenverening WEST en VNONCW MKB Noord en natuurlijk vanuit
ons eigen platform. Lees het
inspirerende interview.
Ik wil het lezen

Onze wens voor u!
Wij bedanken u voor de samenwerking
in dit jaar en wensen u, mede namens
onze partners, fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig 2021. Ook in het
nieuwe jaar zijn wij er om u te
ondersteunen in uw ambities op het
gebied van duurzaam ondernemen. U
kunt altijd, ook in de komende weken,
contact met ons opnemen via de
site Groningen Werkt Slim. Heb het
goed!

Op de agenda!
Klimaatadaptatieweek Groningen
Van 19 t/m 25 januari 2021 vindt de Klimaatadaptatieweek Groningen plaats
met een programma boordevol leuke, vernieuwende en inspirerende
elementen. Van conferenties, verdiepende lezingen en tentoonstellingen, tot
aan kidsactiviteiten, films en vergroeningsacties.

Week van de Circulaire Economie
Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten
voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf
aan de slag te gaan. Samen maken deelnemers hun verhaal rond. Lees hier
meer over deze week.

Groningen Werkt Slim staat voor deskundig en onafhankelijk samenwerken met
ondernemers en bestuurders in gemeente en provincie Groningen om naar het doel
‘CO2-neutraal ondernemen in 2035’ toe te werken. Wij ondersteunen met advies,
projecten, producten en diensten, netwerken en nog veel meer.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@groningenwerktslim.com toe aan uw adresboek.

