Nieuwsbrief februari 2021

Bekijk de webversie

Verduurzamingstips
tijdens lockdown
Misschien heeft u als ondernemer nu
meer tijd te besteden aan zaken die
normaal gesproken blijven liggen.
Gebruik deze tijd dan om uw bedrijf te
verduurzamen. In kleine of grotere
stappen, net wat bij uw situatie
past. Wij geven u concrete suggesties
en we bieden zicht op aantrekkelijke
subsidies en andere financiële
ondersteunende middelen. Lezen dus!
Ik wil de tips lezen

Nieuwe campagne
'Verlichting uit en de CV
omlaag'
De mens is een gewoontedier en dat
heeft zo z’n voordelen. Maar in deze
lockdown-periode kan het zinvol zijn
om gewoontes onder de loep te
nemen.
Omdat vele mensen nu thuiswerken en
winkels, horeca en andere
ontmoetingsplekken gesloten zijn,
staan veel panden en gebouwen
leeg. Dat zorgt voor een grote lek aan
energie en euro’s. Groningen Werkt
Slim vraagt hier aandacht voor!
Tips en business case

Kennismaking: wat doet
de afdeling
Energietoezicht voor
bedrijven?
Mevrouw Coolen, toezichthouder
energiebesparing bij bedrijven,
afdeling VTH van de gemeente
Groningen, vertelt over het werk van
deze afdeling. Hoe ondersteunen de
medewerkers ondernemers met
verduurzamen?
Veel ondernemers zijn positief.
Ik wil het lezen

Verduurzamen van
maatschappelijk
vastgoed
Bent u eigenaar of beheerder van
maatschappelijk vastgoed, zoals een
culturele instelling, onderwijs- of
zorginstelling of dorpshuis? En op
zoek naar begeleiding bij het
verduurzamen van uw gebouw? Het
Rijk heeft geld beschikbaar gesteld
aan provincies, waarmee ze vanaf
2021 vastgoedeigenaren van advies
en ondersteuning op maat kunnen
voorzien.
Ik wil meer weten

Op de agenda!
Week van de Circulaire Economie
Naar aanleiding van deze week, van 1-6 februari jl., hebben wij een selectie van
interessante links en tips voor u hebben samengesteld om zelf mee aan de slag
te gaan.
Webinar Groen Gas: woensdag 10 februari
Alles wat u moet weten om groen gas te begrijpen. Voor meer info en
aanmelding klik hier.
Promotiedagen: donderdag 25 maart
Wij zijn er bij: deze editie met online verduurzamingsadvies vanuit onze virtuele
stand. Ook verzorgen wij een presentatie dus noteer en deel deze datum!

Groningen Werkt Slim geeft deskundig en onafhankelijk advies aan ondernemers en
bestuurders in gemeente en provincie Groningen. Doel is om naar het doel ‘CO2neutraal ondernemen in 2035’ toe te werken. Wij ondersteunen met advies,
projecten, producten en diensten, netwerken en nog veel
meer: www.groningenwerktslim.com

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.

