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NMCX Centrum
voor Duurzaamheid
helpt regio verduurzamen
NMCX Centrum voor Duurzaamheid zet zich in
voor het verduurzamen van Haarlemmermeer en
omstreken en is er voor zowel bewoners, scholen als
bedrijven.
VERDUURZAMEN IS GELD
BESPAREN, EN MEER!
Veel ondernemers zijn zich nog niet
bewust van wat verduurzaming inhoudt en wat
het kan betekenen voor hun bedrijf. Er moet
natuurlijk omzet behaald worden en daarbij
is er vaak weinig tijd om aandacht te besteden
aan duurzaamheid. Een gemiste kans.
Verduurzaming is onlosmakelijk verbonden
met verbetering van het werkklimaat
(comfortverbetering) en geldbesparing.
De thermostaat op 10 graden zetten zal
leiden tot geldbesparing, maar niet tot
comfortverbetering, integendeel. Isolatie
en het aanbrengen van LED verlichting zal
daarentegen wel het comfort verbeteren. Het
geld wordt niet alleen terugverdiend door
een lagere energierekening, maar ook door
een hogere productiviteit. Tot slot betekent
een duurzaam bedrijfsimago ook een sterker
imago, en dat zal ook weer haar vruchten
afwerpen. Verduurzaming leidt dus tot blije
gezichten van de klanten, de ondernemers én
de medewerkers.

WAT DOET NMCX CENTRUM VOOR
DUURZAAMHEID?

laaghangend fruit: een
kleine (gesubsidieerde)
investering die door
de jaarlijkse besparing
op verlichtingskosten snel is
terugverdiend. NMCX heeft
de investering, besparing
en terugverdientijd voor
iedere deelnemer inzichtelijk
gemaakt en geadviseerd over
subsidiemogelijkheden en
belastingvoordelen.

BEDRIJVEN HALEN ENERGIE
UIT DE ‘ENERGIEKE REGIO
HAARLEMMERMEER’
Onder de naam ‘Energieke regio
Haarlemmermeer’ wordt dit najaar
een kennis- en adviesnetwerk opgezet met
ervaring van reeds bestaande lokale Energieke
Regio netwerken in het land. Bedrijven
hebben vaak een hoog energieverbruik door
verlichting, verwarming en koeling. De
deelnemers worden begeleid bij het treffen van
maatregelen om het energieverbruik omlaag
te brengen, het comfort te verhogen en daarbij
natuurlijk geld te besparen.

NMCX faciliteert, verbindt en vormt de
schakel tussen bedrijven en organisaties.
NMCX ziet kansen om te verduurzamen
en zet hierbij haar kennis en netwerk in.
Hierdoor geeft NMCX bedrijven vaak net dat
ene zetje waardoor daadwerkelijk tot actie
wordt overgegaan. Het kennisprogramma
DuurzaamDoor onderstreept het belang van
lokale duurzaamheidsorganisaties, zoals het
NMCX, met als doel de ontwikkeling naar een
duurzame economie te versnellen.

DUURZAAMHEIDS-SCAN BEDRIJVEN

Voorbeelden van NMCX projecten:

REVITALISATIE BEDRIJVEN(TERREINEN)

Tien bedrijven in Haarlemmermeer hebben
deelgenomen aan de BespaarMEER LED
actie waarbij zij in totaal zo’n 25.000 euro
per jaar besparen. Het vervangen van de
oude TL en/of halogeen verlichting door LED
verlichting is een typisch voorbeeld van het

NMCX gaat graag in gesprek met bedrijven die
geïnteresseerd zijn in de verduurzaming van
het pand en het omliggende bedrijventerrein.
NMCX kan hierbij helpen en adviseren, en
samen met de ondernemers verbeterprocessen
opzetten. We kijken hierbij onder andere naar
energie, ecologie, water en verkeer.

LED ACTIE ‘BESPAARMEER’

Met de duurzaamheids-scan helpt NMCX
bedrijven inzicht te geven in de mogelijkheden
die er zijn om op kantoren energie te besparen
en minder afval te produceren. Vaak gaat
het om eenvoudige, kosteloze of goedkope
maatregelen die zorgen voor meer comfort
en besparing. Doordat de scan kosteloos en
vrijblijvend aangeboden wordt door NMCX,
vormt het een laagdrempelige dienst voor
bedrijven.

Het veranderproces begint eerst met kleine
ingrepen. We maken ondernemers deelgenoot
van de oplossing. Met kleine stapjes wordt
zichtbaar dat een omslag naar een duurzaam
bedrijf en/of bedrijventerrein mogelijk en
rendabel is.

«

Kijk op www.nmcx.nl bij de rubriek
‘Bedrijven’ voor meer informatie over alle
diensten van NMCX voor bedrijven.
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