
In de Provincie Utrecht zijn inmiddels 
al meer dan 100 Koplopers: organisa-
ties die een klimaatneutrale bedrijfs-
voering nastreven. In de komende 
jaren willen wij Op Kop als een olie-
vlek over de hele provincie uitbreiden. 
Om klimaatneutraal te worden gaan 
de Koplopers energie besparen, duur-
zame energie opwekken en de reste-
rende CO2-uitstoot compenseren. 

Ook meedoen? 

Op de pagina ‘Koploper worden’ 
leest u hoe u dat doet. De provincie 
Utrecht ondersteunt de Koplopers. Als 
 Koploper kiest u voor een goed imago. 
Bovendien wordt u lid van een exclu-
sief netwerk. Samen dringt u de uit-
stoot van broeikasgassen terug en in-
spireert u uw relaties en leveranciers 
om ook milieuvriendelijk te gaan wer-
ken.

Deelprojectleider One Planet

De Stichting One Planet, gevestigd in 
Amersfoort aan het Stationsplein 16, is 
aanjager van duurzaamheid en kraam-
kamer voor projecten met als overkoe-
pelend doel: Het verlagen van CO2-
uitstoot en ecologische voetafdruk. 
Vanaf het eerste uur zijn wij betrokken 
bij Op Kop; aanvankelijk als klimaat-
ambassadeur en ondersteuning bij   
Op Kop-workshops; nu als trekker van 
Op Kop voor de regio Amersfoort. Het 
centraal gestuurde programma van de 
Provincie Utrecht is geëindigd en wordt 
nu voortgezet door zeven deelproject-
leiders. One Planet is trekker voor de 
regio Amersfoort en start met een 
groep van 17 Koplopers. Onze ambitie 
is om het aantal deelnemers in het ko-
mende jaar te verdubbelen. Daartoe 
organiseren wij een reeks inspireren-
de  evenementen.

Wilt u uw bedrijf klimaat-
neutraal maken? De provin-
cie Utrecht en haar regionale 
partners helpen u daarbij met 
het project ‘Op Kop’. 

Op Kop 

One Planet Foundation

Op Kop is een programma van de

http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/milieu-klimaat/project-kop/koploper/


Wat wordt u aangeboden?

In de komende 12 maanden gaan wij voor u en de nieuwe deelnemers nuttige 
en informatieve bijeenkomsten organiseren. De focus ligt hierbij op praktisch 
toepasbare activiteiten, die de deelnemers in hun eigen organisatie kunnen 
invoeren. Reserveer alvast de volgende data in uw agenda:

Thema Datum      
1e Afval 13-09-2011
2e Groene energie 15-11-2011
3e Alternatieve mobiliteit 24-01-2012
4e Gebouw optimalisatie 27-03-2012
5e Voeding 29-05-2012

Daarnaast kunt u deelnemen aan centrale Op Kop-bijeenkomsten (georgani-
seerd door de Provincie Utrecht) en andere regionale Op Kop-bijeenkomsten. 
De informatie zal u digitaal per nieuwsbrief worden toegestuurd. 

One Planet Foundation



Zo wordt u Koploper

•	 Onderteken de ‘Intentieverklaring 
Op Kop’. Daarmee geeft u aan uw 
organisatie klimaatneu-traal te 
willen maken. U kunt uw inten-
tieverklaring sturen naar: Laura.
Dolleman@provincie-utrecht.nl

•	 Maak een CO2-voetafdruk: daar-
mee bepaalt u uw uitgangssitu-
atie.

•	 Onderzoek energiebesparings-
mogelijkheden en voer haalbare 
maatregelen uit.

•	 Stap over op duurzame energie.
•	 Monitor uw resultaten.
•	 Compenseer de resterende uit-

stoot van broeikasgassen door te 
investeren in groene energie,  het 
aanplanten van nieuwe bomen of 
het kopen van emissierechten.

De provincie en One Planet on-
dersteunt u door

•	 Bijeenkomsten te houden waar 
u andere Koplopers ontmoet en 
waar u van elkaar kunt leren.

•	 Een netwerk van experts aan te 
bieden. Zij voorzien u van kennis, 
advies en contacten.

•	 Spreekuren en cursussen te hou-
den om uw kennis verder uit te 
bouwen.

•	 Het subsidiëren van het maken 
van een CO2-voetafdruk en CO2-
reductieplan.

Aan de slag

Wilt u subsidie aanvragen voor de 
CO2-footprint? Vul het ‘aanvraag-
formulier’ in (zie: ‘www.provincie-
utrecht.nl/loket/subsidies/milieu-
energie’).

U kunt zelf ook uw CO2-voetafdruk 
berekenen. Ga daarvoor naar de 
‘Carbon Manager’ (zie: ‘carbonma-
nager.provincie-utrecht.nl’). U heeft 
hiervoor een account nodig. Nog 
geen account? Neem contact op met:  
Laura.Dolleman@provincie-utrecht.
nl, telefoon: 06 28901278. 
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Contact
One Planet Foundation
Stationsplein 16
3818 LE Amersfoort
The Netherlands

Tel +31 33 4658938
Mob +31 652401947
Fax +31 33 4610438

www.oneplanet.org
info@oneplanet.org
KvK Amersfoort: 32115584

Agenda

De standaard tijd voor Op Kop-bijeenkomsten is dinsdag 15:00-17:30 uur.  

Plaats 

One Planet, Stationsplein 16, 3818 LE Amersfoort, Savannah Room. Zie voor 
routebeschrijving: ‘www.oneplanet.org/contact’. One Planet ligt schuin tegen-
over de ingang van het NS-station Amersfoort. Wij adviseren daarom om met 
openbaar vervoer te komen. Er is overigens ook enige parkeerruimte onder het 
One Planet gebouw.

Standaard agenda

14:45  Ontvangst
15:00  Opening
  Introductie nieuwe deelnemers
15:30  Programma inhoudelijk deel 1
16:00  Programma inhoudelijk deel 2
16:30  Programma inhoudelijk deel 3
17:00  Netwerkborrel
17:40  Sluiting

Kosten en verplichtingen

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname 
aan Op Kop. Wel verwachten wij van u: 

•	 dat u zich committeert om naar een klimaat-
neutrale bedrijfsvoering toe te werken, 

•	 dat u uw deelname in Op Kop serieus neemt, 

•	 dat u uw praktijkervaring met andere leden 
deelt en

•	 dat u uw relaties bij Op Kop introduceert.
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