WEEK VAN DUURZAAMHEID
‘Jij biedt een duurzaam initiatief of product aan. Jij weet dat. Wij weten dat.
Maar heel veel andere mensen weten dat nog niet!’
In de Week van Duurzaamheid (5 t/m 17 oktober) willen we inwoners van de Noord-Veluwe samen met
jou bewust maken van het bestaan van deze initiatieven en producten. En dat het helemaal niet duurder
of moeilijker is om voor duurzaam te kiezen!
De thema’s die we in de Week van Duurzaamheid willen uitlichten staan dicht bij de belevingswereld van
mensen en gaan over wonen. Huis & tuin, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderwerpen die hier bij
passen.
De week wordt georganiseerd door het duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam in opdracht van de zeven
regiogemeenten: Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten.
DOEL & DOELGROEP
We gaan zoveel mogelijk inwoners informeren over de duurzame, beschikbare alternatieven en hen
activeren om (de eerste) stappen te zetten richting een duurzame leefomgeving.
Inwoners van alle zeven regiogemeenten worden voor deze actie benaderd. Dit betekent dat inwoners
in de hele regio kansen aangeboden krijgen om duurzame keuzes te maken.
➢ Dit willen we samen met jou doen door jouw lokaal initiatief of duurzame producten meer
zichtbaarheid te geven.
THEMA’S BINNEN DE WEEK VAN DUURZAAMHEID
Verschillende thema’s waar jouw duurzame initiatief of product onder
kan vallen:
Wonen

Voeding

Energie opwekken

Mobiliteit

Land- en tuinbouw

Natuur

Educatie

Recycling

Tuinen

Innovaties

Voorlichting & Advies

Lifestyle
Water & Klimaat

EEN PLATFORM VOOR JOUW INITIATIEF/PRODUCT
Laat in deze week jouw product of initiatief zien binnen een van de
bovengenoemde thema’s. Denk bijvoorbeeld aan de volgende
mogelijkheden:
➢ Een kortingsactie op duurzame producten
➢ Een workshop
➢ Een activiteit
➢ Een kijkje ‘in de keuken’
➢ Een demonstratie/proefrit/kennismaking

De website: www.weekvanduurzaamheid.nl is het platform voor de Week van Duurzaamheid 2020.
Het volgende is terug te zien op dit platform:
➢ Jouw duurzame activiteit of product
➢ Een doorverwijzing naar jouw website
➢ Activiteiten/aanbiedingen voor inwoners uit de regio
➢ Inschrijvingsmogelijkheden op de activiteiten
➢ Actueel nieuws en programmaonderdelen
PRIVACY: Als bedrijf krijg je geen contactgegevens te zien van mensen die zich inschrijven op de activiteiten. Deze informatie is
uitsluitend bedoeld voor communicatie en evaluatie rondom de week van duurzaamheid.

VELUWE DUURZAAM HELPT JOU
Veluwe Duurzaam helpt je om jouw initiatief of product zichtbaar(der) te maken in onze regio. Lever het
volgende aan en wij zorgen dat het netjes op de website www.weekvanduurzaamheid.nl komt te staan:
➢ Een leuke foto
➢ Een logo
➢ Een stukje tekst (in samenwerking met VD)met daarin een omschrijving van jouw initiatief of
product waarmee je mensen uitnodigt.
Je krijgt via Veluwe Duurzaam promotiematerialen en tips. Deze kan je gebruiken
voor je eigen social media, website en/of in je winkel/locatie. Je kan het volgende
aan promotiemateriaal verwachten:
➢ Nieuwsberichten
➢ Facebookberichten waarin je jouw initiatief of product kunt uitlichten
➢ Posters, flyers en eventuele kortingsstickers/kaartjes waarin duidelijk
wordt dat jij meedoet aan de Week van Duurzaamheid.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU
Dit willen we graag van jou weten na de week van duurzaamheid:
➢ Het aantal bezoekers dat langs is geweest tijdens de Week van
Duurzaamheid.
➢ Hoeveel (duurzame) producten er meer zijn verkocht tijdens deze week.
Wij horen achteraf graag van jou wat jij van de Week van Duurzaamheid vond en
hoeveel belangstelling er is geweest. Hiervoor sturen wij je een korte enquête
die binnen 5 minuten in te vullen is.
Kom je een leuke opmerking tegen of krijg je positieve feedback? We vinden het
leuk als je dit met ons wil delen!
WAT LEVERT DE WEEK VAN DUURZAAMHEID JOU OP
➢ Meer (naams)bekendheid en extra zichtbaarheid
➢ Je wordt onderdeel van een breder initiatief dat zich inzet voor
duurzaamheid
➢ Potentiële klanten, leden of vrijwilligers, etc.

Interesse? Ga naar weekvanduurzaamheid.nl,
vul het contactformulier in en wij nemen contact met jou op.
Óf meld direct jouw duurzame idee/activiteit aan!

Tel. 0525 - 701015

