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Stichting Nederland CO2 Neutraal  
Coninckstraat 60 | theater ‘de Flint’ | Amersfoort 

 

 

Amersfoort | 27 september 2022 

Betreft   | Bijeenkomst CO2 event  

 

 

Thema: Duurzame gedragsverandering 

 

Ontvangst workshops 11:30uur 

Aanvang workshops 13:00 – 14:30uur 

Ontvangst plenair event 15:00uur 

Einde event 17:00uur 

 

 Top Movers is aanwezig geweest bij dit eerste event georganiseerd door Nederland CO2 Neutraal. 

Voorafgaand aan plenair event, waarbij het gedrag van de mens allesbepalend zal blijkt te zijn in de 

transitie naar duurzaamheid, zijn er een aantal workshops gepland. Top Movers is aanwezig geweest 

bij de volgende workshop: 

 

- CO2 besparen aan de hand van gamification 

 

Een workshop waarin met name de gedachtegang van mensen beïnvloed kan worden door het 

toepassen van digitale transformatie. Hierin speelt bewustwording, kennis en inzicht een grote rol. Het 

uiteindelijk inzetten op transitie naar ‘besparen’ geeft een waarde aan ’verantwoordelijkheid’. 

Vooral de waarde hierop inzichtelijk maken en hier mee ‘spelen’ genereert uiteindelijk een nieuwe 

manier van bewustwording creëren.  

 

Uiteindelijk tijdens plenair event zijn de ontwikkelingen op het gebeid van MVO en duurzaamheid aan 

de hand van een motivator onderstreept. 

In dit geval een dame dat vanaf jong af aan, langzaam haar zicht kwijtraakt en haar omgeving op een 

veel intensievere manier ervaart. (met de gedachte dit over een aantal jaar niet meer te kunnen 

ervaren) uiteindelijke conclusie: 

Door bewust om te gaan met de dingen om ons heen, maken we ook meer bewustere keuze voor nu 

en later.  

 

Tot slot, 

Een wijziging van koers brengt altijd veranderingen met zich mee. En helaas is omgaan met 

veranderingen niet de sterkste kant van ons als mens. Duurzame en MVO gerelateerde wijzigingen 

brengen diverse uitdagingen met zich mee binnen de organisatie.  

Een vrijeval van gedachtes werden door de laatste spreker (Klimaatpsycholoog) uiteen gezet. 

Communicatie en gedragsverandering is een combinatie gebleken dat afzonderlijk van elkaar niet 

toegepast kan worden om de ambities en doelstellingen op het gebied van ‘duurzaamheid’ te creëren. 

 

  


