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Netwerk van
klimaatbewuste
ondernemers

VISIE
De klimaatopwarming is een grote en wereldwijde
bedreiging, met een impact op alles en iedereen.
Ook op ons en op onze economie. Toch is het
probleem oplosbaar.
De middelen om de eerste belangrijke stappen te
zetten, zijn er. En die stappen zijn haalbaar. C4C is
van mening dat ondernemers een belangrijke rol
spelen in het tegengaan van de klimaatopwarming.
Omdat ondernemers bedreigingen omzetten naar
kansen. Omdat ondernemers doorzetters zijn, ook
als het moeilijk gaat.

CEO’s 4 CLIMATE

MISSIE

C4C wil inspireren en
andere ondernemers
tonen hoe ze met
hun bedrijf de
klimaatopwarming
kunnen tegengaan.

C4C wil ondernemers
aantonen dat het
tegengaan van de
klimaatopwarming
hun bedrijf versterkt.

C4C wil aangeven
welke instrumenten
ondernemers
van de overheid
verwachten om de
klimaatopwarming
te keren.

“Door partnerships te stimuleren willen we ons netwerk van
klimaatbewuste ondernemers aanmoedigen om duurzame
investeringen te doen voor hun bedrijf en het klimaat.”
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WELKOM BIJ HET
NETWERK VAN
CEO’S 4 CLIMATE
Fantastisch! U koos er als CEO voor om, met uw bedrijf, de
klimaatopwarming tegen te gaan.
U bent alvast niet alleen. Samen met verschillende vooraanstaande,
innovatieve bedrijven staat u voorop. U ziet de urgentie van het
klimaatprobleem. Maar u ziet ook dat, als uw bedrijf geen deel is van
de oplossing, het voorbij zal gestoken worden door bedrijven die zich
wél volop voorbereiden op enkele grote veranderingen.

CEO’s 4 Climate is een netwerk
van ondernemers die de
klimaatopwarming tegengaan.
Zij zien de klimaatopwarming
als een probleem dat
oplosbaar is.

Meer zelfs: ze zien de oplossing
als een kans voor hun bedrijf.

Roland Maes
Oprichter van CEO’s 4 Climate

CEO’s 4 CLIMATE

Via verschillende
themasessies kaarten we
relevante thema’s aan:
bijvoorbeeld mobiliteit,
circulaire economie,
energie, voeding, ...
Hieraan koppelen we
telkens businessgerichte
aanbevelingen én concrete
vragen aan de overheid.

“De middelen om de eerste belangrijke stappen te
zetten, zijn er. En die stappen zijn haalbaar. C4C is van
mening dat ondernemers een belangrijke, positieve rol
spelen in de klimaatverandering. Omdat ondernemers
bedreigingen omzetten naar kansen. Omdat
ondernemers doorzetters zijn, ook als het moeilijk gaat.”
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ONZE WERKING
Via themasessies, bedrijfsbezoeken en andere
events betrekken we onze leden doorheen het jaar bij
belangrijke wetenschappelijke, commerciële, juridische
en beleidsmatige evoluties.

C4C brengt u samen met

DOENERS. Mensen die net
als u geloven dat het vooruit
moet gaan. Dat het anders en
beter kan. Met C4C staat u
niet alleen.
C4C inspireert u met

EXPERTEN. Mensen met
inzichten die net iets verder
vooruit durven denken. Met
C4C kijkt u naar de toekomst.
C4C confronteert u met

GAME CHANGERS.
Mensen die de bakens
verzetten. Als ondernemer,
als wetenschapper of als
politicus. Met C4C zit u aan
de bron.

CEO’s 4 CLIMATE

EXPOSURE
ZICHTBAARHEID VOOR UW
BEDRIJF ALS C4C-LID

DE MARKETING VAN
CEO’S 4 CLIMATE

C4C biedt diverse mogelijkheden aan
deelnemende bedrijven om een sterke
visibiliteit te creëren:

Naast het contentplatform en de events
treedt C4C als netwerk op vele manieren
op de voorgrond.

•

Het online contentplatform
ceos4climate.eu waar uw
bedrijfsprofiel wordt aangemaakt.

•

•

Tijdens onze themasessies
en events krijgt u voldoende
netwerkopportuniteit.

#ceos4climate @ceos4climate
•

Wilt u één van onze events sponsoren?
Informeer naar de mogelijkheden.

U vindt C4C terug op sociale
media: zowel op Facebook, LinkedIn
als Instagram kunt u onder deze
hashtags of tags onze updates
volgen:

Diverse klassieke media én
gespecialiseerde contentplatformen
zullen regelmatig verslag uitbrengen
over onze activiteiten.
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MEMBERSHIP
Groot of klein bedrijf?
Bij C4C is iedereen die de klimaatopwarming
wil tegengaan welkom als member.

WHAT’S IN IT FOR YOU?

GREEN
•

Uw bedrijf wordt uitgenodigd op alle
sessies van C4C en kan steeds met 1
persoon* deelnemen.

•

Uw bedrijf wordt vermeld als lid op
het online contentplatform.

•

Een persoonlijke account op het
platform geeft u toegang tot: rapporten,
verslagen van events en aanbevelingen
omtrent de evolutie in relevante
sectoren zoals mobiliteit, energie, ...
alsook algemene updates en nieuws
over tendensen op vlak van duurzame
oplossingen, producten en diensten.

Jaarlijkse bijdrage: 875 euro
excl. BTW
*Wilt u met verschillende mensen van uw bedrijf
deelnemen aan een sessie? Dit kan. De meerprijs is
hiervoor afhankelijk van de sessie.

CEO’s 4 CLIMATE

BLUE
U krijgt alle voordelen van het GREEN
membership en daar bovenop:
•

Uw bedrijf kan met 1 persoon live
aanwezig zijn tijdens de talkshows op
Kanaal Z met netwerkopportuniteit
nadien.

•

U krijgt een dedicated interview op
onze website alsook in de nieuwsbrief
bij de rubriek ‘partner in de kijker’.

Jaarlijkse bijdrage: 2.875 euro
excl. BTW

*Wilt u met verschillende mensen van uw bedrijf
deelnemen aan een sessie? Dit kan. De meerprijs is
hiervoor afhankelijk van de sessie.

C4C beschouwt BLUE members als
echte partners. Wie BLUE member wil
worden dient dit te motiveren. BLUE
membership is enkel mogelijk na een
positief advies van onze onafhankelijke
adviesraad.
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ONAFHANKELIJKE
ADVIESRAAD
Bij C4C willen we geen favoritisme. Greenwashing is niets voor ons.
Adviezen van C4C zijn kwalitatief en wetenschappelijk onderbouwd.
Wat we doen kan en mag niet in tegenspraak zijn met wat we zeggen.
Om ons over dit alles te adviseren en om ons ook te laten controleren
richten we een onafhankelijke adviesraad op.
De adviesraad wordt samengesteld uit een college van
wetenschappers, ethici en ondernemers met een lange staat
van dienst.
Heel concreet adviseert de adviesraad over de
kandidaturen van BLUE members.

Prof. Dr. Ignaas Devisch

Pieter Boussemaere

Professor psychologie en ethiek UGent

Auteur en docent Klimaat en Wereldgeschiedenis Vives

CEO’s 4 CLIMATE

AGENDA
THEMASESSIES 2020
OKTOBER
Klimaat- en fiscaalvriendelijke mobiliteit.
NOVEMBER
Van wagenparkbeheer naar klimaatvriendelijk
mobiliteitsmanagement.
DECEMBER
Slimme mobiliteit tegen de klimaatopwarming.

Check onze website voor de meest
actuele agenda en updates.
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ENQUÊTE
Uit de enquête n.a.v. de CEO’s 4 Climate kick-off blijkt dat het 71% van de
deelnemers verwacht dat het beleid dat nodig is om de klimaatdoelstellingen te
halen een grote impact zal hebben op hun bedrijfsvoering. Met CEO’s 4 Climate
willen we dat beleid mee vorm geven en in de juiste richting sturen.

IMPACT NOODZAKELIJK KLIMAATBELEID
OP BEDRIJVEN?

71%

Grote impact

2%

Geen impact

27%

Kleine impact

CEO’s 4 CLIMATE

“Ik denk dat de overheid de omgeving moet creëren
waarin ondernemers opportuniteiten zien om te innoveren.
Initiatieven als dit tonen hoe dit van onderuit groeit.
Vijf jaar geleden was dit niet mogelijk geweest. Zeer
langetermijninvesteringen zijn nodig en er is geen tekort aan
geld. Ik hoop op een beleid waar we samenwerken, binnen
een hoopvolle Europese dynamiek van de Green Deal.”

Alexander De Croo
Premier van België

“Wat wetenschappers al jaren
voorspellen over het klimaat, ziet er
niet goed uit. Helemaal niet goed.
Als we houden van de Aarde zoals
we ze nu kennen, als we onze thuis
in stand willen houden, dan moeten
we met z’n allen NU ingrijpen. (…) Ik
steun het initiatief CEO’s 4 Climate
niet alleen, ik geloof er ook in. Want
als ondernemers en astronauten iets
gemeen hebben, dan is het wel hun
doorzettingsvermogen.”

Frank De Winne
Astronaut, ESA
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Pieter Boussemaere
Historicus en klimaatexpert, Vives

“We zitten nog maar aan het prille begin. De temperatuur blijft
doorstijgen aan een ongekende snelheid, tien keer sneller
dan ooit gemeten. Er zal veel meer nodig zijn dan de huidige
kleine maatregelen. Gebouwen, transport, energie, industrie
en landbouw, daar moet het gebeuren. In eerste instantie
via elektrificatie, zo snel mogelijk afraken van fossiele
brandstoffen. Er is nood aan een gigantisch groot plan.”

Hans Maertens
Directeur-generaal, Voka

“De coronacrisis versterkt de sense of urgency bij
ondernemers over de klimaatopwarming. Onze leden weten
wat ze moeten doen om duurzamer te worden. Maar laat
ons het samen oplossen, ik steek daarvoor de hand uit
naar iedereen. Bedrijven zijn in vierde versnelling bezig met
duurzaamheid. We moeten die goede voorbeelden naar boven
brengen, voorbeeldfuncties creëren. Duurzaamheid kan een
exportproduct voor Europa worden.”

Danny Van Assche
Gedelegeerd bestuurder, Unizo

“Ondernemers kunnen niet van de ene dag op de andere
overschakelen, maar wel op lange termijn, als ze zich kunnen
voorbereiden. Onze leden leren ons dat we geen angst moeten
hebben voor ambitieuze klimaatdoelstellingen. Een kader
tot 2030 of 2050 is voor hen behapbaar. De nieuwe federale
regering en de regionale regeringen moeten even ambitieus
zijn als Europa.”

Paul Renson
CEO, Renson

“De winst zit in renovatie, niet in nieuwbouw. In renovatie is het
verschil te maken. Naast isolatie is een gezond binnenklimaat
via ventileren essentieel. Jammer dat zich een pandemie
moet voordoen om het belang van ventilatie in te zien. Niet
verwarming maar verkoeling wordt een probleem. Los dit op
op een natuurlijke manier, via zonnewering bijvoorbeeld.”

CEO’s 4 CLIMATE
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Michiel Clyncke
Junior CEO, Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck

“Onze nieuwe brouwerij is futureproof, bijvoorbeeld via
waterrecuperatie van de kookketel. Water besparen is
een win voor het bedrijf en voor het milieu.”

Koenraad Belsack
CEO, Upgrade Estate

“Elektrificeer, vergroen de tuinen, upcycle oude materialen in
de binnenhuisarchitectuur. Kotstudenten liggen er van wakker
na de beweging van de klimaatjongeren. We zetten in op een
waardengedreven bedrijfscultuur, bijvoorbeeld met focus op
zachte mobiliteit.”

Stijn De Meulemeester
CEO, Bio Pack - ePacking

“Economisch verantwoorde 100% ecologische verpakkingen,
dat is kijken naar de oorsprong van het materiaal, het gebruik
en de verwerking van de verpakking. We kijken verder dan
recycleerbaarheid, voor ons geldt reduce, reuse, recycle.
Je kan chemisch, mechanisch en organisch recycleren.
Wij kiezen voor organisch- dus composteerbaar.”

Cédric Hanet
Klimaat ambassadeur en Co-Founder Greenway

“De smaak is cruciaal voor de omslag naar meer plantaardige
voeding, ook op de BBQ. We berekenden een alternatief voor
vlees: ons product is 94% minder klimaatbelastend dan een
stukje vlees. Jongeren willen niet meer zomaar voor een
bedrijf werken voor een loon, ze willen deel uitmaken van
iets groters voor de maatschappij.”
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Netwerk van
klimaatbewuste
ondernemers

www.ceos4climate.eu
Info@ceos4climate.eu

@ceos4climate #ceos4climate

