
DEELNAME SRO AAN KETEN INITIATIEVEN 

 
 
 

DNA (Duurzaam Netwerk Amersfoort) 
Doel van DNA is bedrijven te stimuleren én te helpen bij het verduurzamen. Door kennis en 
informatie te delen over concrete mogelijkheden en de financiële voordelen. Focus ligt op : 
- het economisch/financieel oogpunt: investering, subsidies en terugverdientijd. 
- inrichting van het verduurzaming proces, wanneer welke partijen inschakelen om mee samen te 
werken: adviseurs, bouwkundige aannemers, installateurs en overheden mbt subsidies.  
- verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente. 

- inzicht krijgen in de knelpunten en vraagstukken die leven bij de ondernemers bij het 
verduurzamen van hun bedrijf. 
 
Frequentie van deelname 
DNA organiseert 2 lunchbijeenkomsten per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden er 
inspirerende praktijkvoorbeelden gepresenteerd en zijn er 5 tot 7 deelsessies/ronde tafels. De 

deelsessies zijn naar keuze te volgen en bestaan bijvoorbeeld uit een informatiesessie over wet- 

en regelgeving en subsidies of over concrete energiebesparende maatregelen voor je bedrijfspand. 
Experts op het gebied van het betreffende onderwerp leiden de deelsessies. 
 
Actieve deelname SRO 
Onze actieve deelname maakt zich kenbaar middels de meetings die we bijwonen, de tijd die we 
daarnaast investeren in het netwerk en de ter beschikking stellen van onze locaties voor één of 

meerdere bijeenkomsten.  
 

Buyer Group: Circulaire Sportaccommodaties 

Deelnemers van de Buyer Group hebben baat bij concrete ondersteuning van hun projecten 

gericht op de realisatie van circulaire sportaccommodaties. In gezamenlijkheid willen zij kennis en 

kunde delen. Deelnemers willen ook kennis ontwikkelen, door gezamenlijk te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn voor de realisatie van hun projecten. Dat heeft geleid tot de volgende 

doelstelling: 

 

Binnen de looptijd van Buyer Group wordt een community opgezet van inkopende organisaties, die 

in samenspraak met de markt nieuwe werkwijzen en kennisproducten opleveren om zo de 

realisatie van circulaire  sportaccommodaties te vergemakkelijken en te bevorderen. Binnen de 

looptijd van de Buyer Group wordt de voorbereiding van de aanbestedingen van minimaal 4 

projecten ondersteund. 
 
Afbakening 

De Buyer Group richt zich op de productgroep sportaccommodaties, hieronder vallen de volgende 

werken: 
- Sportvelden 

- Zwembaden 

- Sporthal, kleedgebouwen, clubhuizen en sportkantines 

Actieve deelname SRO 

Twee medewerkers van onze inkoopafdeling zijn actief onderdeel van de projectgroep.  

 
 
 


