
Vaststellen	van	de	Klimaatstatements:	
  
Wat zijn goede statements: 
 
Voor dit klimaatstatement zijn wij opzoek naar 3 tot 5 statements die heel concreet zijn en in 
de komende twee jaar uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan ‘KEK bv gaat 15.000 
klanten helpen verduurzamen door…’ of ‘Voor 2021 reist 50% van de werknemers met de 
trein naar het werk’. Dit koppelen wij ook graag aan de 17 Sustainable Development goals 
van de UN.  

Hoe	kan	ik	tot	statements	komen:	
  

1. Bestaande documenten doorlezen. Denk hierbij aan jaarverslagen, visiedocumenten, 
nieuwsuiting of ander documenten waarin ambities of doelstellingen worden 
benoemd. 

2.  Brainstorm met young professionals organiseren. Zijn er nog geen heldere 
doelstellingen? Organiseer met andere young professionals een brainstorm om 
concrete doelstellingen te formuleren.   

3.  Stem met collega’s, manager, directeuren en CEO’s af of de beoogde doelstellingen 
externe gepubliceerd mogen worden. 

  
Let op: 
De statements worden online gepubliceerd. 
  

De	Klimaatstatement	checklist:	
1. Logo van bedrijf	
2. Doelstellingen + SDG	
3. Handtekening van bestuurder en YP 
4. Quote voor communicatie	
5. Foto van bestuurder en YP	

 

Als	je	vragen	hebt	kan	je	altijd	onze	hulplijnen	bellen: 

We maken samen met jou een plan om je CEO te benaderen en stellen samen een mail op 
of punten voor je telefoongesprek. We zullen je ook helpen bij het zoeken van belangrijke 
support binnen je organisatie, zoals die van de Sustainability Officer, je manager, 
sleutelfiguren of andere stakeholders. 

Mogelijk zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie nog niet opgesteld of 
moeilijk te vinden. Ook daarbij kunnen het KEK-bestuur en de sectorleads je helpen. We 
kijken met jou hoe we vervolgens vanuit KEK verdere ondersteuning kunnen bieden bij de 
borging van de klimaatdoelen van jouw bedrijf. 

Je stuurt simpelweg en mailtje naar ambassadeurs@klimaatenergiekoepel.nl met je verzoek 
om dit samen op te pakken en we bellen je terug om samen aan de slag te gaan. Vermeld 
niet je telefoonnummer te vermelden! 
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